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Globale Seniorer har i 2017 været i fortsat udvikling og vi har fortsat det høje aktivitetsniveau fra 2016. Vi 

gør igen i år status med en kortfattet opsummering af aktiviteterne her i forbindelse med årsskiftet. 

 

GS’ 5. generalforsamling 

Generalforsamlingen i 2017 blev afholdt den 16. marts. For fjerde gang i træk foregik det i Ældresagens 

lokaler i Nørregade, København K, en tradition som vi er glade for. 

Det eksterne oplæg som vi har haft på tidligere generalforsamlinger var afløst af en gruppedebat mellem 

deltagerne, om hvad de kunne tænke sig at bruge netværket til og hvilken type organisation de ønsker at 

være medlem af? 

 

Debatten er refereret i dokumentet: Et sammendrag af alle gruppediskussionerne 

Bestyrelsen opsamlede også hovedpointerne i dokumentet: Handlingsplan marts 2017 til marts 2018 

 

GS har afholdt 15 medlemsmøder, der var åbne for venner og internationalt nysgerrige 

• Voldens betydning – et besøg på Danner 

28. februar 2017, med oplæg af Ellen Farr og Maria Worm Christiansen som er frivillige på Danner 

• Hvad er FN’s rolle i den nuværende verdens(u)orden  

1. marts 2017, et introduktionsmøde til GS med oplæg af Poul Brandrup og Nina Ellinger 

• Besøg i Imam Ali Moskeen, Vibevej på Nørrebro  

28. marts 2017, arkitekten Bijan Eskandani viste rundt og besvarede spørgsmål om moskeen. 

• Iranian Religions – Iranske religioner og sprog herunder om Zoroastrisme og, Bahai religionerne 

14. marts 2017, med oplæg af professor emeritus Fereydun Vahman, Københavns Universitet 

• De store persiske digtere, fra 940 til 1390 i deres historiske og kulturelle samtid 

19. april 2017, oplæg ved tidligere ambassadør Ole Wøhlers Olsen 

• Internationale skatteforhold, hvordan kan vi kontrollere og regulere beskatning internationalt 

2. maj 2017, oplæg af Hanna Brejnholt Tranberg, skattespecialist hos Mellemfolkeligt Samvirke 

• Civilsamfund, reformbevægelse og kvinders forhold i Iran 

10. maj 2017, med Janne Bjerre Christensen, antropolog, Ph.d. som indleder. 

• Konventionernes fremtid, debatmøde om det aktuelle politiske pres mod konventionerne 

17. maj 2017, oplægsholdere Frederik Harhoff, Tyge Lehmann, og Per Lachmann 

• Verdensmålene, fra FN’s generalforsamling til High-level Political Forum  

12. juni 2017, Poul Brandrup rapporterede fra sin deltagelse som NGO delegeret til UNGA 2016 

• Introduktion til Islamisk arkitektur, som den manifesterer sig i Esfahan  

14. juni 2017, oplæg ved arkitekt, professor emeritus Hans Munk Hansen 

• Etniske mindre- og flertal i det moderne Iran  

14 september 2017, oplæg af lektor Rasmus Christian Elling, TORS, Københavns Universitet 

• Hvem siger at vores demokrati er det bedste? 

11. oktober, et introduktionsmøde til GS med oplæg af Bjørn Førde og Maria Justiniano 

• Liberalisme og neoliberalisme - om ulighedsproblemet 

20. oktober 2017, et oplæg af Carl Kähler som led i globaliseringsgruppens studier 

• Hvor går dansk udviklingsbistand hen? 

23. november 2017, oplæg af Martin Bille Hermann, direktør for udviklingspolitik UM 

• Hvordan fungerer Europarådet? 

11. december 2017, oplæg Claus von Barnekow fhv. dansk ambassadør til Europarådet 

 

https://globaleseniorer.files.wordpress.com/2017/12/gs-referat-af-gruppedebat-generalforsamling-2017.pdf
https://globaleseniorer.files.wordpress.com/2017/12/handlingsplan-2017-18-endelig-version-bm-2017-06-21.pdf
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GS har sammen med andre organisationer afholdt 4 offentlige møder 

• Folkeafstemningen i Tyrkiet - et dilemma for Europa! 

Mødet blev afholdt den 6. april 2017 og var arrangeret af Den danske Helsinki-Komité for 

Menneskerettigheder, Globale Seniorer og Kurdisk Forum. 

Oplæg af universitetslektor Karsten Fledelius; Necati Harmankaya, Ph.d., Network of Kurdish 

Professionals og Claus von Barnekow, fhv. dansk ambassadør til Europarådet. 

• Europa Seminar 2017: Balkan og EU 

Seminaret blev afholdt den 7. oktober 2017 og var arrangeret af FIC, Globale Seniorer, Nyt-Europa, 

m.fl. med støtte fra Europa-nævnet. 

Oplæg af Karsten Fledelius, formand for Helsinki Komiteen; Haris Basic Bosnien-Herzegovinas 

ambassadør til Danmark; Jelena Andelic, IDG Serbien og Endrita Cici, DEV-AID Albanien 

• Borgernes Europa Topmøde 2017 - De 5 scenarier for EU’s udvikling 

Topmødet blev holdt den 8. oktober 2017 i Fællessalen på Christiansborg. Arrangeret af  

FIC, Globale Seniorer, Nyt-Europa, Europa Kommissionen i Danmark m.fl. Støttet af Europa-nævnet. 

Oplæg ved Magrethe Vestager, Danmarks EU-kommissær og efterfølgende gruppearbejde og debat 

med politikere fra alle partier i folketinget. 

• FN’s Verdensmål for en bæredygtig global udvikling 

Et foredrag den 10. oktober i forbindelse med GS’s udstilling om Verdensmålene, arrangeret af 

Bibliotek Kulturværftet i Helsingør i samarbejde med Globale Seniorer. 

Oplæg ved Poul Brandrup fra Globale Seniorer. 

 

GS har sammen med Verdens Bedste Nyheder været på gaden for Verdensmålene 

• Verdensmålsgruppen var igen i år på gaden som en del af Verdens Bedste Nyheders kampagne med 

sloganet: Vi er generation Verdensmål – sammen ændrer vi verden. 

Morgenfriske Globale Seniorer delte den 8. september aviser og verdensmålsmateriale samt juice-

brikker ud på Valby Station, som vi gjorde det i 2016. 

 

GS har præsenteret en fotoudstilling om Verdensmålene 

• Verdensmålsgruppen har i 2017 udarbejdet en fotoudstilling om verdensmålene. Udstillingen er 

tænkt som en vandreudstilling med det mål at præsentere Verdensmålene og gøre dem kendt så 

bredt som muligt. Hvert af verdensmålene præsenteres med et foto, som konkretiserer målet og 

samtidig lægger op til refleksion. 

• Udstillingen blev lanceret på Bibliotek Kulturværftet i Helsingørs den 4. oktober i år og blev åbnet af 

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær og løb frem til den 12. november. Udstillingen blev omtalt i 

lokalpressen og TV Kronborg bragte en udsendelse om udstillingen, hvor Globale Seniorer blev 

interviewet om Verdensmålene. Både udstilling og udsendelse kan ses på Globale Seniorers 

hjemmeside. 

Udstillingen var støttet af Ulandssekretariatet, TEC Hvidovre og Bjørn Afzelius Fonden, Sverige, 

Udstillingen vil formentligt åbne næste gang i Odense og verdensmålsgruppen vil arbejde for at få 

udstillingen så bredt ud som muligt i løbet af 2018. 

 

GS har gennemført en studierejse til Iran 

Med baggrund i mange forberedende medlemsmøder har en gruppe på i alt 22 Globale Seniorer 

været på studierejse i Iran. Med afrejse til Teheran den 22. oktober og hjemkomst igen den 11. 

november. Rejsen var delt op i to med mulighed for at tilmelde sig en del 1, 2 eller begge. 

• Første del gik fra Teheran til Shiraz langs det traditionelle historiske spor, med besøg og 

informationer som både forsøgte at give gruppen indsigt i det moderne Iran men samtidig viste de 

mange spor af den kultur vi kender, som det Persiske rige. 
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• Anden del gik fra Shiraz til Mashhad. En lang rejse på kanten af Irans Lot-ørken, hvor gruppen under 

vejs besøgte ørkenlandsbyer og mindre provinsbyer. Både på turen og i den hellige by Mashhad 

hvor busrejsen endte oplevede gruppen et mere strengt bundet religiøst samfund, hvor det 

Shiamuslimske præstestyre var langt mere synligt. Fra Mashhad gik det med toget retur til Teheran. 

 

GS’ har arbejdet for at fremme en international konvention for ældres rettigheder 

• GS har i flere år arbejde for at fremme en ældrekonvention. Udgangspunktet er den arbejdsgruppe 

i FN, OEWG (Open Ended Working Group) som arbejder for at vurdere om ældres beskyttelse af 

konventioner er tilstrækkelig og dækkende. 

• I den sammenhæng har vi været aktive i at etablere en arbejdsgruppe, hvor vi sammen med 

Ældresagen, AGE Platform Europe og Danske Seniorer kan arbejde for at resultatet af OEWG 

arbejde bliver et forslag til en særlig FN ældrekonvention. Det er særligt vigtigt at advokere for det 

synspunkt fordi den danske regering har valgt ikke at støtte, at der fremsættes forslag om en 

ældrekonvention. 

• Den etablerede fælles arbejdsgruppe, har i november 2017 holdt et møde med Sundheds og 

ældreministeriet for at igangsætte en dialog mellem civilsamfundet og ministeriet. Resultatet af 

mødet blev, at ministeriet foreslog at holde et nyt møde inden Danmark skal rapportere til næste 

OEWG møde i FN i maj 2018. 

• HelpAge International og Globale Seniorer følger og støtter hinanden i dette arbejde. 

 

GS’ Kibera indsamling er nær målet 

• Den 1. oktober 2016 lancerede Kiberagruppen indsamlingen “Danske seniorer hjælper ældre i 

Kibera” med en opfordring til at indsætte støtte på reg.nr. 5301 konto 0264087, eller på Mobile Pay 

nr. 2979 3988. Formålet med indsamlingen er at hjælpe ældre i Kibera med støtte til 

ældreaktiviteter og til at reparere Centrets vandtank, så de igen kan få en indkomst ved at sælge 

drikkevand.  

Ved udgangen af 2017 mangler få tusinde kroner for at nå målet på 20.000 kr. og Kiberagruppen 

håber at kunne etablere en funktionsdygtig vandtank i første halvdel af 2018. Gruppen har samtidig 

søgt og modtaget støtte fra 1. maj Fonden og fra Rør- & Blikkenslagernes Fagforening i København. 

 

GS’ medlemmer har arbejdet og holdt møder i en række emnebestemte arbejdsgrupper 

• I løbet af året har bestyrelsen af evalueret de tema-, projekt- og rejsegrupper, som medlemmerne 

af Globale Seniorer arbejder i. Nogle grupper er opløst i årets løb, og nye er kommet til i 

konsekvens af de emner som interesserer medlemmerne. Da grupperne er meget forskellige i deres 

emner, mål og praksis giver det ikke længere mening, at skelne mellem tema-, projekt og 

rejsegrupper og de vil derfor fremover samlet set blive kaldt ”arbejdsgrupper” 

• Ved årets udgang arbejder medlemmer af Globale Seniorer i følgende arbejdsgrupper: 

 

- Globaliseringsgruppen  

- Irangruppen 

- Kiberagruppen 

- Strasbourg gruppen (mål for studierejse i april 2018) 

- Udviklingspolitisk gruppe 

- Verdensmålsgruppen (med undergrupper) 

- Ældregruppen, (om ældres vilkår og rettigheder i internationalt perspektiv) 

 

• Bestyrelsen i GS udvikler som gruppe p.t. selv aktiviteter i forhold til: 

- Menneskerettigheder 

- Europa spørgsmål  

- Mellemøsten (i samarbejde med Bosporusnetværket) 
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• Alle arbejdsgrupper er åbne for deltagelse og kontaktpersonerne til de enkelte grupper fremgår af 

hjemmesiden, ligesom gruppernes emne er uddybet. Grupper om nye emner kan dannes på 

initiativ af medlemmerne, f.eks. er det aktuelt under overvejelse at danne en 

studiekreds/dialoggruppe om EU.  

 

GS’ har i årets løb været repræsenteret i mange samarbejder og på mange møder  

Bestyrelse og arbejdsgrupper beslutter ofte at lade aktive medlemmer repræsentere Globale 

Seniorer i forbindelse med aktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, institutioner og CSO’er 

(Civilsamfunds Organisationer).  

GS både modtager og giver vigtig inspiration til beslutning og aktivitet på de områder vi dækker. 

Det vil være for omfattende at opremse alle, her kun enkelte særligt formelle anledninger: 

• Globale Seniorer har i 2017 været medunderskrivere på høringsskrivelser og ministerbreve 
udarbejdet af Globalt Fokus, det drejer sig om: 

- Minister- og MF-brev ang. nedlæggelsen af momskompensationsordningen 
- Ministerbrev ang. EU's nødhjælpsbudget 2018 
- Positionspapir til regeringens handlingsplan for opnåelse af verdensmålene. 
- Brev til Ulla Tørnæs ang. PSI-reform i OECD/DAC 
- Høringssvar ang. nye strategiske partnerskaber 
- Høringssvar ang. Udenrigsministeriets strategi for Investeringsfonden for udviklingslande 
- Ministerbrev ang. revision af 'EU financial regulation' og EU's humanitære budget 

• GS deltager aktivt i i Globalt Fokus ”SDG-arbejdsgruppe (Sustainable Development Goals)” og er 

repræsenteret af Verdensmålsgruppen, pt. af Poul Brandrup og Lene Grønfeldt. 

I forlængelse af dette samarbejde er verdensmålsgruppen repræsenteret på møder med 

finansministeriet, Danmarks Statistik, interesseorganisationer, Folketingets Verdensmålsnetværk 

”2030-netværket”, ”2030-panelet” et rådgivningspanel vedr. Verdensmålene og en hel række andre 

organisationer. 

• GS blev inviteret til at deltage i Globalt Fokus’ forløb ”Magt og indflydelse”, der i 3 sessioner hhv. 

26. september, 2. oktober og 23. oktober skulle give information og inspiration til debat af de store 

organisatoriske og strategiske udfordringer som civilsamfundet står overfor i fremtiden. Fra GS 

deltog Ellen Farr, Lene Grønfeldt, Maria Justiniano, Nina Ellinger og Povl Anker Andersen i et eller 

flere af arrangementerne.  

• GS deltog repræsenteret af Maria Justiniano og Povl Anker Andersen i Globalt Fokus 

generalforsamling den 21. november 2017. 

• FIC afholdt Generalforsamling den 6. juni 2017 hvor der blev vedtaget ny strategisk handlingsplan 

for FIC 2017 til 2018. GS var repræsenteret af Per Bo. Regnskabet for 2016 var ikke afsluttet og det 

blev efterfølgende behandlet og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 6. juli, hvor 

GS var repræsenteret af Povl Anker Andersen. 

GS deltager som tilforordnet i FIC’s bestyrelsesmøder, normalt repræsenteret af Per Bo. 

• Samarbejdet med Help Age varetages af næstformand Maria Justiniano, der jævnligt deltager i 

Europe Network call, en telefonkonference med de europæiske medlemmer af HelpAge 

International ledet af Johanna Phillips, Global Network Coordination and Development Manager fra 

HelpAge International. 

• GS’s samarbejde med Den danske Helsinki Komite for Menneskerettigheder og Kurdisk Forum 

omkring udviklingen i Syrien og Tyrkiet førte i 2017 til dannelsen af et permanent netværk 

”Bosporus-Netværket”, som har fokus på udviklingen i regionen og relationen mellem Europa og 

regionen. Per Bo og Povl Anker Andersen repræsenterer GS i netværket. 
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• Seniorer uden Grænser, bestyrelsen i afdeling Øst inviterede GS til et møde om 

samarbejdsmuligheder. GS var repræsenteret af Maria Justiniano, Per Bo og Povl Anker Andersen. 

• Folkekirkens Nødhjælp inviterede – på baggrund af vores verdensmålsaktiviteter – til kaffemøde for 

gensidig information og drøftelse af samarbejdsmuligheder. GS var repræsenteret af Maria 

Justiniano, Lene Grønfeldt og Povl Anker Andersen. 

 

Kommunikation 

• Brugen af GS’ hjemmeside er stadig i stigning. 3.301 brugere har i år frem til den 29. december 

besøgt GS hjemmeside www.globaleseniorer.com og de har brugt i alt 9.228 klik på siderne. 

Hjemmesiden rundede den 29. december 2017 i alt 34.716 klik siden lanceringen. 

Hjemmesiden har i dag 121 følgere i alt. Men ikke alle Globale Seniorer er følgere, og vi opfordrer 

fortsat til at blive det. Følgere får automatisk alle nye indlæg på hjemmesiden sendt til deres 

mailadresse og er således altid opdateret om indkaldte møder mm. 

• Siden den 20. oktober 2014 har GS kommunikeret på mail med medlemmerne fra adressen 

globaleseniorer@gmail.com.  

• Det går også fremad med vores profil på facebook ”Globale Seniorer”, der som side er ”liket” af 177 

personer og tilsvarende har 177 følgere. Vi når langt ud når vi har noget aktuelt og særligt at byde 

på. Vores opslag med annoncering af udstillingen om verdensmålene nåede ud til 1.783 personer. 

Vores møde om folkeafstemningen i Tyrkiet nåede ud til 439 personer, men normalt når vi kun 

mellem 60 og 100 personer. Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at meddele sig til hinanden og gå 

i dialog på siden. Besøg siden og giv den et ”like” så GS facebook profil bliver en stærk anbefaling af 

vores netværk. 

 

 

29. december 2017, Povl Anker Andersen 

http://www.globaleseniorer.com/
mailto:globaleseniorer@gmail.com

