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Globale Seniorer
Aktivitetsplan for 2018 og 2019
Aktiviteterne i Globale Seniorer er bygget op om de interesser som medlemmerne
udtrykker i en række arbejdsgrupper om bestemte emner. Her prøver vi sammen at
blive klogere på verden sammen og vi prøver i det små at gøre noget som kan bidrage til
en mere lige, fredelig og bæredygtig verden.
Grupperne præsenterer her aktivitetsplanerne for 2018, Der er tale om planer og du kan
følge med i deres realisering på www.globaleseniorer.com

Globaliseringsgruppen
Globaliseringsgruppen har siden 2013 arbejdet for regulering af globaliseringen – for
mere effektiv og bedre fungerende politisk og juridisk regulering som alternativ til
regulering via marked og militær. I 2017 med fokus på Skatteunddragelse og økonomi.
I 2018 vil gruppen fokusere på at blive klogere på globalisering set fra andre kontinenter,
og lande. Målet er at forstå de sociale konsekvenser af globalisering i specifikke
geografiske regioner, at forstå effekten på kvinder og mænd, gamle og unge, etniske
minoriteter og flertalsbefolkninger? Gruppen starter i 1. halvår med to spor:
•
•

Kina/Silkevejen
Indien

hvor vi arrangerer åbne medlemsmøder med eksperter fra feltet og prøver selv at blive
klogere med læsning og debat i studiegrupper på studieture etc.
Åbne medlemsmøder:
Kina og Silkevejen
Oplæg af Clemens Stubbe Østergaard
Tid: 19. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Neoliberalisme som dominerende makroøkonomisk diskurs
Oplæg af Jesper Jespersen
Tid: 23. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Hvordan ser Indien globaliseringen og dens udfordringer
Oplæg af Steen Folke
Tid primo juni
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Har du lyst at deltage i gruppens arbejde kontakt Nina Ellinger
ninaellinger@gmail.com
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Iran og Mellemøst gruppen
Irangruppe blev etableret i efteråret 2016 og har siden planlagt og gennemført en
studierejse til Iran i 2017. Gruppen fortsætter nu, og vil i 2018 lære mere om Islam og
forstå relationerne mellem forskellige sekter med fokus på Shia og Sunni.
Gruppen vil samtidig se over Iran horisonten mod Mellemøsten og de centralasiatiske
naboer for at forstå hvilken rolle den centrale del af Asien har haft i historien og hvilken
den vil spille i fremtidens verdensorden.
Gruppen vurderer mulighederne for at arrangere en studierejse til Kirgisistan i løbet af
2019. Ideen med rejse er at kombinere unge kirgisiske studerendes behov for at
praktisere deres engelskkundskaber med globale seniorers ønske om at lære
Centralasien at kende.
Åbne medlemsmøder:
Uden tvivl er tro farligt - om fundamentalismens psykologi
Oplæg af John Rosenstock
Tid: 27. februar 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Forslag til en rejse til Kirgisistan
Oplæg af Lars Steinov med ideer til rejsen og foto fra tidligere rejser
Tid: 4. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Forståelse af Islam - med fokus på opståen og udvikling af Shia Islam
Oplæg af Joshua Sabih
Tid: 10. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Iran og Mellemøsten – efter Syrien
Oplæg af Peter Viggo Jakobsen
Tid: 26. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Kvinders muligheder i Iran
Oplæg af Jaleh Tahiri
Tid: 29. maj 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Har du lyst at deltage i Globaliseringsgruppens arbejde så kontakt Nina Ellinger
ninaellinger@gmail.com

Kiberagruppen
Kiberagruppen arbejder med støtte til et ældrecenter, Kibera Day Care Centre for the
Elderly i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya. Globale Seniorers Kibera gruppe har
startet en indsamling med det mål at hjælpe centret til at reparere Centrets vandtank, så
de igen kan få en indkomst ved at sælge drikkevand.
Globale Seniorer har kendt organisationen i 4 år, og to fra gruppen har været på besøg i
Kibera. Samtidig er indsamlingen så langt at projektet helt sikkert kan gennemføres.
Gruppen arbejder med en plan så vandkiosken kan komme op at køre medio 2018.
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Har du lyst at deltage i Kiberagruppens arbejde så kontakt Maria Justiniano
massif2013@gmail.com

Strasbourggruppen
I forbindelse med det danske formandskab for Europarådets Minister-komite (november
17 til maj 2018) arrangerer gruppen en studierejse med besøg i Europarådet og i EUparlamentet i Strasbourg. På studierejsen besøger gruppen også Den Europæiske
Centralbank (ECB) i Frankfurt.
Rejsen skal give deltagerne indblik i institutionerne og deres funktioner. Særligt fokus er
på menneskerettighederne og den politiske debat om konventionerne, som er opstået i
kølvandet af den voksende flygtningestrøm. Rejsen forberedes og efterbehandles i åbne
medlemsmøder.
Studierejsen vil eventuelt blive fulgt op med et eller flere åbne medlemsmøder indenfor
emnet Europarådet og konventionerne.
Åbne medlemsmøder:
De europæiske menneskerettigheder - regler og resultater
Oplæg af Henrik Døcker
Tid: 19. februar 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Den Europæiske Centralbank, funktion og udfordringer
Oplægsholder endnu ikke fastlagt
Tid: ultimo marts 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Studierejse:
Studierejsen til Strasbourg og Frankfurt gennemføres:
Fra den 10.til den 13. april 2018.
Vil du vide mere om studierejsen og aktiviteterne i gruppen kontakt Per Bo
perbo44@gmail.com

Udviklingspolitisk gruppe
Udviklingspolitisk gruppe fokuserer på Danmarks holdninger og indsats på det
udviklingspolitiske område. Gruppen arbejder med møder og diskussioner i
planlægningsgruppen og på offentlige møder.
Den udviklingspolitiske temagruppe fortsætter sit arbejde i 2018/2019 med at arrangere
offentlige møder efter samme model som i 2017/2018. Hvis der viser sig interesse for
det vil gruppen i efteråret 2018 oprette en studiekreds for medlemmer af Globale
Seniorer om udviklingspolitiske emner, f.eks. om flygtninge og migranter.
Gruppens medlemmer udarbejder også kommentarer og input til udviklingspolitiske
dokumenter og udtalelser koordineret af Globalt Fokus og andre relevante netværk.
Medlemsmøder og events:
Lokale indsatser – globale organiseringer
Debat Mie Roesdahl fra Oxfam/IBIS og Tim Whyte fra MS/actionaid
Tid: 22. januar 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
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Udviklingspolitikkens fragmentering og kompleksitet.
Hvem styrer med hvilken faglighed. Oplæg Lars Engberg-Pedersen og Holger Bernt Hansen.
Tid: juni 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Er du interesseret i at deltage i arbejdet i Udviklingspolitisk gruppe så kontakt Toni
Solveig Michelsen
tonmic@mail.dk

Verdensmålsgruppen
Gruppen har siden 2015 beskæftiget sig med Verdensmålene for en bæredygtig global
udvikling. Målet er at støtte implementeringen af verdensmålene globalt. Aktiviteterne
er egne studier, oplysningsvirksomhed og lobbyarbejde.
Formidling og oplysning
I 2017 lancerede Formidlingsgruppen en fotoudstilling som præsenterer verdensmålene.
Målet er at udstillingen i 2018 og 2019 kommer så bredt ud som muligt, på biblioteker
og i offentlige bygninger med mange besøgende. Udstillingen er i foråret på Bornholm
hhv. Aakirkeby og Rønne og derefter i Odense.
Gruppen arbejder med at udvikle materialer som giver voksne og børn der besøger
udstillingen mulighed for aktiv læring og dialog om verdensmålene.
Hver anden tirsdag fra 9. januar til 3. april har gruppen inviteret til en foredragsrække,
der ud fra forskellige perspektiver analyserer og beskriver Verdensmålene. Målet er at
gå bredt ud med foredragsrækken, som et tilbud til institutioner og klubber som vil vide
mere om verdensmålene.
Vil du deltage i at organisere og formidle om verdensmålene så kontakt Ellen Farr:
ef@globalskole.dk
Igen i år vil Gruppen deltage aktivt i Verdens Bedste Nyheders traditionelle kampagne
for Verdensmålene i efteråret 2018.
Politisk påvirkning
Verdensmålsgruppen er repræsenteret i Globalt Fokus’ SDG arbejdsgruppe, som
sammen med 92-gruppen arbejder for at påvirke regering og folketing,
interesseorganisationer, erhvervsvirksomheder og NGO’er til at gøre en indsats for at vi
kan nå verdensmålene i 2030.
Aktiviteten omfatter meget møderi, rapportskrivning og formulering af udtalelser. Det
handler om møder med danske og udenlandske eksperter, politikere og statslige
institutioner mm. Heldigvis giver det også gode muligheder for intern debat om strategi
og handlingsmuligheder for at opnå fremdrift for Verdensmålene.
I samarbejde med medlemsorganisationer i Globalt Fokus overvejer gruppen, hvis der er
kræfter og interesse for det, at arrangere en event på Folkemødet på Bornholm i Globalt
Fokus telt. Arbejdstitlen er ”Hverdagsaktivisme for bæredygtige bysamfund”, hvor
Globale Seniorer skal bidrage med en ældrevinkel. Eventen er en del af Globalt Fokus’
samlede program på Folkemødet.
Gruppen planlægger både interne møder og åbne medlemsmøder om Verdensmålene:
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Medlemsmøder og events:
Foredragsrække med 7 foredrag om Verdensmålene
Oplæg af Globale Seniorer (se hjemmesiden)
Tid: 9. januar til 3. april 2018, hver anden tirsdag
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Debat om bæredygtige byer, byggeri og produktion
Besøg på Arkitektskolen på Holmen i København
Tid: juni 2018, (mere info vil blive bragt på hjemmesiden)
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Har du lyst at deltage i arbejdet i Verdensmålsgruppen så kontakt Lene Grønfeldt
lenegroenfeldt@gmail.com

Ældregruppen
Gruppen har under forskellige navne, siden 2013 arbejdet for at forbedre rettigheder og
vilkår for ældre i et internationalt perspektiv.
Arbejdet for en international konvention for ældres rettigheder
I 2018 og 19 vil gruppen fortsætte sin fortalervirksomhed for at støtte, at der etableres
en international konvention for ældres rettigheder. Det er særligt vigtigt at advokere for
det synspunkt fordi den danske regering har valgt at, ikke at støtte at forslaget om en
ældrekonvention
Arbejdet udføres i et godt samarbejde med hhv. Danske Seniorer og Ældresagen.
Den ”Open-ended Working Group” i FN som har sagen, har startet drøftelser af
substansen i ældres vilkår og til maj skal der ske en afrapportering om problemerne set
fra de deltagende lande – herunder Danmark.
Sammen har vi som NGO’er fået lovning på en dialog med Sundheds- og ældreministeriet om sagen forinden den danske afrapportering på mødet i maj.
Verdensmålene i et ældreperspektiv
I samarbejde med Verdensmålsgruppen vil ældregruppen arbejde for at fremhæve
ældres interesser i Verdensmålene. Konkret betyder det, at gruppen vil diskutere og
formulere et notat om vigtige ældreproblemer indenfor hvert af de 17 Verdensmål.
Notatet skal bl.a. indgå i oplysningsarbejdet om Verdensmålene
Gruppen vil også forsøge at gøre opmærksom på en ældrevinklen i den skyggerapport
som Globalt Fokus vil udarbejde i samarbejde med 92-gruppen. Rapporten skal forholde
sig kritisk til den danske regerings afrapportering til High Level Political Forum i FN til
juni 2018.
Seminar om ældres vilkår i udviklingslandene og forholdet til Verdensmålene
Gruppen vil tage initiativ til at samle andre udviklings NGO’er om i fællesskab at afholde
et seminar/konference, med det mål at rykke ældres vilkår højere op på den
udviklingspolitiske dagsorden.
Planen er at seminaret afholdes enten 4. kvartal 2018 eller 1. kvartal 2019.
Har du lyst at deltage i arbejdet i Ældregruppen så kontakt Maria Justiniano
massif2013@gmail.com
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Bestyrelsen i Globale Seniorer
To nye mødeformater
Bestyrelsen i Globale Seniorer vil i det kommende år holde en månedlig mandagsbar,
hvor medlemmerne kan komme og snakke med hinanden om stort og småt, styrke deres
personlige netværk og få nye bekendtskaber. Vi kan snakke om indtryk og udbytte af
afholdte møder, om kommende møder og om nye ideer vi godt vil prøve af.
Arbejdsgrupperne er centrale i Globale Seniorers aktiviteter. Bestyrelsen vil derfor
fremover to gange årligt indkalde arbejdsgrupperne til et Idé- og inspirationsmøde, hvor
vi kan koordinere, informere og blive inspireret af hinanden.
Globale Seniorers Mandagsbar
Hver mandagsbar har sin ”bartender” fra arrangørgruppen
Tid: 3. mandag i hver måned kl. 15:30 – 17:30
Sted: FIC, mødesalen Svanevej 22, 2400 Kbh. NV.
Idé og inspirationsmøde for bestyrelse og arbejdsgrupper
Tid: ultimo maj og ultimo november 2018
Første gang den 16. april 2018
Sted: FIC, mødelokalet 2. sal, 2400 Kbh. NV.
Offentlige møder i samarbejde med andre CSO’er
Globale Seniorers er i 2018 desuden ansvarlig for en række offentlige møder, som
forberedes og afholdes i samarbejde med andre CSO’er. Det drejer sig om følgende
arrangementer:
Europarådet, Tyrkiet og menneskerettigheder i regionen
En halvdagskonference arrangeret af: Helsinki-Komiteen, Kurdisk Forum og GS
Tid: 25. april 2018 kl. 13:00 – 17:00
Sted: Fællessalen på Christiansborg22, 2400 Kbh. NV.
Danmark har som formandsland i Europarådet en særlig forpligtelse til at forholde sig
aktivt i en situation, hvor et medlem af Europarådet sender landstyrker ind og foretager
vluftbombardementer over for et af de få hidtil fredelige tilflugtssteder i et
borgerkrigshærget naboland. Det drejer sig om at forsvare ikke blot internationale
grænsers ukrænkelighed, men også den ramte civilbefolknings menneskerettigheder.
Borgernes EU-topmøde
En heldagskonference arrangeret af FIC, Globale Seniorer, Nyt Europa m.fl.
Tid: medio oktober 2018
Sted: Fællessalen på Christiansborg
Konference om EU’s flygtningepolitik
Arrangeret af FIC, Globale Seniorer og forhåbentligt flere CSO’er
Tid: medio november 2018
Sted: Christiansborg
Som emne på topmødet ser Globale Seniorer gerne, at indsatsen mod den voksende
ulighed i Europa bliver adresseret. Bestyrelsen har sammen med FIC drøftet en ide om
en ”Generationsdebat om verdensmålene” et arrangement der, hvis der er interesse for
det, kan gennemføres i 2019.
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