2018 – Året der gik

GLOBALE
SENIORER

Aktiviteterne i Globale Seniorer udvikler sig fortsat – både i bredden og i dybden. 2018 satte en foreløbig
rekord med hensyn til aktiviteternes omfang og vi gør igen status med en kortfattet opsummering af
aktiviteterne her i forbindelse med årsskiftet.
GS’ 6. generalforsamling
Generalforsamlingen i 2018 blev afholdt den 15. marts i FDF’s hus i Rysensteensgade i København, hvor
Globalt Fokus bor til leje.
Generalforsamlingen blev indledt med et eksternt oplæg ved Peter Christiansen, der er sekretariatsleder i
Globalt Fokus, en platform for 85 medlemsorganisationer, der arbejder med klima og udviklingsspørgsmål.
Oplægget gav en kort analyse af de globale mega-trends, hvor mange nye og specialiserede civilsamfunds
aktører er opstået samtidig med en dyb tillidskrise i relationen mellem folk og civilsamfundsorganisationer.
Peter Christiansen pegede på, at Globale Seniorers medlemmer har faglighed, troværdighed og personlige
netværk, som er et fantastisk udgangspunkt for at blive hørt.
GS har afholdt 23 medlemsmøder, der var åbne for alle interesserede
• En foredragsrække om Verdensmålene med det formål at komme et spadestik dybere i forståelsen
af de enkelte mål og deres indbyrdes sammenhænge. I alt 8 foredrag.
– Verdensmålene og den antropocæne epoke, et foredrag den 9. januar af Steen Hildebrandt
– Om internationalt klima- og miljøsamarbejde, et foredrag den 13. januar af Poul Brandrup
– Kvinder i politik, demokrati og partnerskab, et foredrag 6. februar af Bjørn Førde
– Verdensmålene i et ældreperspektiv, et foredrag 20. februar af Povl Anker Andersen
– Et feministisk perspektiv på Verdensmålene, et foredrag 6. marts af Ellen Farr
– Bæredygtige byer og lokalsamfund, et foredrag 20. marts af Lene Grønfeldt
– Globale udfordringer Verdensmålene ikke stiller skarpt på, et foredrag 3. april af
Lars Josephsen.
•

Lokale indsatser – globale organiseringer, om fremtiden for CSO’erne på udviklingsområdet. Et
debatmøde den 22. januar med to generalsekretærer hhv. Mie Roesdahl fra Oxfam/IBIS og Tim
Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke/actionaid.

•

Uden tvivl er tro farlig – fundamentalismens psykologi. Et debatmøde den 27. februar med oplæg
af John Rosenstock, på baggrund af hans udgivelse med samme titel som mødet.

•

De europæiske menneskerettigheder – regler og resultater. Et led i forberedelserne af
studierejsen til Strasbourg, afholdt den 19. februar med Henrik Døcker som oplægsholder.

•

En rejse til Kirgisistan. Lars Steinov fortalte den 4. april om hans kontakt til landet og udfoldede en
ide til at se og opleve et nyt – gammelt – centralasiatisk land gennem strukturerede samtaler på
engelsk med unge kirgisere i et 2-ugers kursusforløb.

•

Møde om Shia Islam. Som et led i Iran og Mellemøst gruppens aktiviteter holdt Joshua Sabih, lektor
ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier KU, den 10. april et oplæg om Islam.

•

Silkevejsbæltet og den maritime silkevej. Et møde 19. april hvor Clemens Stubbe Østergaard
fortalte om Kinas version 2.0 af Marco Polos gamle silkevej.

•

Hvorfor dominerer det neoliberale markedsøkonomiske paradigme? Et debatmøde den 23. april
med oplæg af professor Jesper Jespersen, RUC.
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•

Iran og Mellemøsten – magtbalancen efter borgerkrigen i Syrien. Et møde den 26. april med
oplæg af Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet.

•

Iranske kvinders situation. Et debatmøde den 29. maj med oplæg af Jaleh Taheri, PhD i Sociologi
Lunds Universitet. Jaleh Taheri talte om kvinders muligheder for at påvirke udviklingen i Iran, deres
politiske og økonomiske indflydelse og deres rolle i det nationale og lokale politiske liv.

•

Udviklingspolitikkens fragmentering og kompleksitet. I oplægget til mødet den 7. juni hed det
”Det bliver aldrig mere det samme, men hvad bliver det så? Hvem styrer udviklingspolitikken,
hvordan og med hvilken faglighed?” Oplæg ved Holger Bernt Hansen og Lars Engberg-Pedersen.

•

Indien under globalisering. Et debatmøde den 7. juni om konsekvenser og udfordringer for et
Indien under globalisering. Mødet indledtes af Steen Folke der fortalte om de sidste tre årtiers
forvandling af Indien fra en lukket til en global økonomi.

•

Hvor langt er vi med Verdensmålene? Et møde den 31. oktober med Katherine Richardson om,
hvad der skal til, for at nå Verdensmålene i 2030.

•

Kirgisistan i dag. Et møde med Jannie Aasted Skov-Hansen, der den 23. oktober fortalte om de
modsætninger og strømninger, der præger Kirgisistan i dag.

•

Hvor langt er de med Verdensmålene på Christiansborg? Møde med folketingsmedlem Kirsten
Brosbøl den 21. november til en snak om det politiske arbejde med at nå verdensmålene i 2030.

•

Om boligbobler, kriser og andre ubalancer i økonomien. Et foredrag af Katarina Juselius, Professor
Emerita, KU for Globale Seniorer, hvor hun søgte at svare på om en ny krise er under opsejling.

•

Egyptens udvikling – fra Nasser til i dag. Et møde afholdt den 27. november. Mødet indledtes af
Jakob Erle som fra 2011-2014 var direktør for det Dansk-Egyptiske Dialog Institut i Kairo.

GS har sammen med andre organisationer afholdt 3 offentlige arrangementer
•

Tyrkiets valg – og europæernes ansvar
En konference i provianthuset på Christiansborg den 29. maj, som diskuterede det valg Tyrkiets
præsident udskrev til den 24. juni i år, mens der fortsat var undtagelsestilstand i Tyrkiet og fortsat
var tyrkiske soldater i Afrin på Syrisk jord.
Konferencen var arrangeret i fællesskab mellem Den danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder, Kurdisk Forum og Globale Seniorer.

•

Efter valget – hvorhen Zimbabwe?
Et møde den 30. august arrangeret i et samarbejde mellem Afrika Kontakt, Seniorer Uden Grænser
og Globale Seniorer. En aften i Zimbabwes tegn, som gav en bedre forståelse af valget og landets
fremtid.

•

Fremtidens ældre i Europa
En konference om ældres forventninger, rettigheder og ressourcer, den 1. november hos Metal
Hovedstaden. Konferencen var arrangeret af Danske Seniorer, FIC – Forum for International
Cooperation – og Globale Seniorer.
Konferencen havde bidrag af Dirk Jarré, præsident for EURAG – European Federation of Older
Persons – og en række andre spændende navne, herunder politikere og organisationsfolk i
konferencens debatpanel.
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GS har gennemført en studierejse til Strasbourg og forbereder nye rejsemål
•

Strasbourg rejsen
Med baggrund i flere forberedende medlemsmøder har en gruppe på i alt 19 Globale Seniorer fra
10. til 14. april været på Studierejse i Strasbourg. På rejsen besøgte gruppen en række væsentlige
europæiske institutioner. På vejen gjorde vi stop ved Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. I
Strasbourg gjaldt besøgene hhv. Europarådet, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og
Europa-Parlamentet.

•

Forslag til studierejse til OECD og UNESCO i Paris efteråret 2019
I forlængelse af tidligere studierejser til europæiske institutioner i Geneve og Frankfurt og
Strasbourg er det besluttet at undersøge interessen for en studierejse til OECD og andre
internationale institutioner i Paris i efteråret 2019.

•

Forberedelse af rejse til Kirgisistan
Som resultat af et forslag på sidste generalforsamling af en rejse til Kirgisistan er der dannet en
arbejdsgruppe, som skal forestå både den faglige og den praktiske forberedelse af turen. Rejsens
formål er at se og opleve Centralasiens eneste demokratiske land. Gennem regelmæssige,
strukturerede samtaler med unge kirgisiske studerende på engelsk vil vi gennem en 2 ugers
kursusperiode søge et få indblik i de unges hverdag, udfordringer og drømme.
En forberedelsesgruppe har besøgt Kirgisistan i november 2018. Selve projektet er planlagt til at
løbe af stablen i 4 uger i april/maj 2019 med aktiviteter på universiteterne i hhv. Bishkek og Osj.

GS har afholdt sit første ”Tovholdermøde” om aktiviteterne
•

På generalforsamlingen i år blev det besluttet at holde to møder årligt, hvor bestyrelsen sammen
med tovholdere og aktive fra arbejdsgrupperne drøfter de samlede aktiviteter. Første møde blev
holdt den 11. juni med deltagelse af 25 Globale Seniorer.
Mødet blev indkaldt med overskriften: Fokus på aktiviteterne ”Overblik, koordination og
inspiration”. Det blev opfyldte med oplæg fra de enkelte grupper og debat på tværs. Mødet
resulterede i opstart af nye aktiviteter: en arbejdsgruppe om Europa og en overvejelse om at
undersøge interessen for en gruppe om menneskerettigheder.

GS’ har fået en ny arbejdsgruppe om Europa
•

Arbejdsgruppen er formuleret med det formål at lære Europa og vores europæiske medborgere
bedre at kende. Gruppen vil koncentrere sig om at blive klogere på folks hverdag og de vilkår de
lever under. Interessen er mennesket i de enkelte lande og ikke bare institutionerne i EU.
Gruppen arbejder med at arrangere rejser til forskellige europæiske lande og den mødes i formelle
og uformelle diskussioner i små grupper.

GS har fået en mandagsbar
•

Globale Seniorer besluttede på generalforsamlingen i marts at starte en månedlig mandagsbar,
hvor foreningens medlemmer kan komme og snakke med hinanden om stort og småt, styrke deres
personlige netværk og få nye bekendtskaber.
Baren er åben den tredje mandag i hver måned mellem kl. 15:30 og 17:30 undtagen på helligdage.
Stedet er Svanevej 22, i mødesalen i gården. Baren åbnede i år første gang den 16. april og har
været åben 5 gange siden.

side 4/7
GS udstillede ”Kender du Verdensmålene?”
•

Udstillingen ”Kender du verdensmålene” rummer 22 fotoplancher og 4 tekstplancher. Plancherne
er en gennemgang af de 17 verdensmål og har det enkle mål at gøre folk bekendte med og
nysgerrige på målene. Til udstillingen er udarbejdet ”arbejdsark”, som skal styrke grundskole og
gymnasieelevers oplevelse af udstillingen.
Udstillingen har i år været rundt i landet. GS’ medlemmer kunne se udvalgte plancher på
generalforsamlingen i 2018. I april-maj var den på Bornholms Højskole, og i juni i Verdensmålsteltet
på Folkemødet. I september var udstillingen med på Det Fynske Folkemøde i Borgernes Hus på
Banegårdspladsen i Odense, derefter i Kafé Kloden, så i Odense Kommunes Rådhushal og frem til
midt januar 2019 er den i Bolbro Brugerhus.

GS var på Folkemødet på Bornholm
•

Globale Seniorers verdensmålsudstilling
Plancheudstillingen dekorerede fra 14. til 17. juni i år indvendigt det ”Verdensmålstelt”, som
Globalt Fokus organiserede på Folkemødet. Udstillingen var en værdsat ramme om. mange
spændende events, hvor Verdensmålene var i fokus.

•

Kaffe, kandis og konventioner
Hed den event om Seniorers rettigheder, som Globale Seniorer afholdt den 15. juni sammen med
Danske Seniorer i deres telt med ca. 40 deltagere. Til kaffe og kandis gav Povl Anker Andersen et
oplæg til en uformel debat for at skabe støtte og opbakning til, at der kan vedtages en
ældrekonvention i FN-regi.

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

Globale Seniorer var igen i år på gaden som en del af Verdens Bedste Nyheders kampagne med
sloganet: Når kvinder får vinger, vil verden flyve! Morgenfriske Globale Seniorer delte den 7.
september aviser og verdensmålsmateriale samt juice-brikker ud på Valby Station – nu for tredje år
i træk!

GS’ har arbejdet for at fremme ældres vilkår og interesser
•

GS har i flere år arbejde for at fremme en ældrekonvention. Udgangspunktet er den arbejdsgruppe
i FN, OEWG (Open Ended Working Group) on Ageing, som arbejder for at vurdere om beskyttelsen
af ældres menneskerettigheder er tilstrækkelig og dækkende.

•

FNs arbejdsgruppe om ældres rettigheder holdt i juli i år sin 9. session i FN’s hovedkvarter i New
York i perioden fra 23. til 27. juli. Vi forberedte os med input til årets tema i en arbejdsgruppe
sammen med Ældre Sagen, AGE Platform Europe og Danske Seniorer. Samtidig har vi haft jævnlige
konsultationer med Help Age International, hvor vi har delte synspunkter om det normative
indhold i en konvention og om hvordan vi kan fremme opbakningen.

•

GS har sammen med arbejdsgruppen anmodet Sundheds og ældreministeriet om et møde inden
Danmark skal rapportere til OEWG’s 10. session i foråret 2019 om temaerne “Social sikkerhed” og
“Livslang læring”.

•

Globale Seniorer blev akkrediteret OEWG’en og er således fremover en del af processen.
Vi rejste debatten om ældrekonvention på sommerens Folkemøde på Bornholm, og udgav i den
anledning en flyer med vores synspunkter.
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•

I løbet af 2018 har vi gennemgået ældres interesser i forhold til at fremme verdensmålene og
udgav et positionspapir ”Om ældre mennesker og verdensmålene – i Danmark og globalt”. Papiret
blev publiceret på hjemmesiden den 10. december 2018.

GS’ Kiberaprojekt blev godt afsluttet i 2018
• Den 13. november i år blev der ved en lokal festlighed åbnet en ny vandkiosk i slumområdet Kibera
i Kenyas hovedstad Nairobi. Kiosken skal driftes af Kibera Daycare Center, KDC, og med åbningen er
der sat punktum for Globale Seniorers Kibera projekt, som har været i gang siden 2014.
Som kernen i projektet har vi gennem de indsamlede midler finansieret indkøb og opsætning af
vandtanken. Overskuddet fra vandkiosken går til Kibera Daycare Centers fortsatte aktivitet og
støtte til de ældre fra slumområdet, som komme i centeret.
GS’ medlemmer har holdt interne møder og studiekredse i arbejdsgrupperne
•

I 2018 har Globale Seniorer haft følgende arbejdsgrupper, som udvikler aktiviteterne gennem
intern mødevirksomhed, studiekredse og eksternt samarbejde:
-

Europagruppen
Globaliseringsgruppen
Iran og Mellemøst gruppen
Kiberagruppen
Kirgisistangruppen
Strasbourg gruppen
Udviklingspolitisk gruppe
Verdensmålsgruppen (med undergrupper)
Global Ældrepolitik

•

Bestyrelsen har frem til 2018 selvstændigt udviklet aktiviteter og varetaget områderne, Tyrkiet (i
samarbejde i Bosporus netværket), Menneskerettigheder og Europaspørgsmål. Bestyrelsen har
imidlertid besluttet, at også disse aktiviteter fremover må forankres i arbejdsgrupper, hvis
aktiviteterne skal fortsættes.

•

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.

GS’ har i årets løb været repræsenteret i mange samarbejder og eksterne mødesammenhænge
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).

•

Globale Seniorer er medlemsorganisation i Globalt Fokus og er i den sammenhæng indirekte
afsender på en lang række udtalelser og høringssvar til ministerier og regering omkring
Verdensmål, klima- og udviklingsspørgsmål og andre af Globalt Fokus’ interesseområder.

•

GS deltager aktivt i i Globalt Fokus ”SDG-arbejdsgruppe (Sustainable Development Goals)” og er
repræsenteret af Verdensmålsgruppen, pt. af Lene Grønfeldt og Poul Brandrup.
I forlængelse af dette samarbejde er verdensmålsgruppen repræsenteret på møder med
finansministeriet, Danmarks Statistik, interesseorganisationer, Folketingets Verdensmålsnetværk
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”2030-netværket”og ”2030-panelet” et rådgivningspanel vedr. Verdensmålene samt en hel række
andre organisationer.
•

Globale Seniorer har via SDG arbejdsgruppen bidraget til den ”skyggerapport” som Globalt Fokus og
92-gruppen udgav i starten af juni 2018. Rapporten gennemgår og vurderer arbejdet med at
implementere Verdensmålene og skygger regeringens afrapportering til UN High Level Political
Meeting i 2018.

•

GS deltog repræsenteret af Per Bo og Lene Grønfeldt i Globalt Fokus generalforsamling den 21.
november 2017.

•

FIC afholdt Generalforsamling den 16. april, hvor organisationen gennemførte en principiel debat
om organisationens virke og fremtidsudsigter. Globale Seniorer var repræsenteret på
generalforsamlingen 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 samarbejder I Bosporus Netværket med Den Danske Helsinki Komite for Menneskerettigheder
og Kurdisk Forum omkring udviklingen i Syrien og Tyrkiet. Globale Seniorer er repræsenteret i
samarbejdet af Per Bo og Povl Anker Andersen. Netværket mødes regelmæssigt om udviklingen og
har i 2018 gennemført en konference (se tidligere afsnit) og har i fællesskab udsendt en
valgobservatør i forbindelse med det tyrkiske valg den 24. juni.

•

Bosporus Netværket henvendte sig den 24. juni til Udenrigsministeren, Michael Aastrup, Mogens
Lykketoft og Søren Søndergaard på baggrund af fængslingen af en kurder i Rødbyhavn. Netværket
opfattede sagen som et Tyrkisk misbrug af politisamarbejdet i Interpol. Rigsadvokaten oplyste den
1. august at den tilbageholdte tyrkiske kurder ikke skulle udleveres, men ville blive løsladt.

•

Seniorer uden Grænser, bestyrelsen i afdeling Øst har i 2018 inviteret GS til et møde om videre
samarbejdsmuligheder. GS har takket ja og mødet vil blive gennemført i januar 2019.

GS’ har fortsat samarbejdet med danske og internationale ældreorganisationer
•

Globale Seniorer har fra starten søgt samarbejde med hhv. Ældre Sagen og Danske Seniorer, og vi
samarbejder løbende om fælles interesser. Fælles aktiviteter og projekter fremgår af teksten under
de øvrige afsnit.

•

Det skal her tilføjes, at Danske Seniorer og EURAG inviterede Globale Seniorer til at deltage med et
oplæg i konferencen “Accessibility is the Necessity”. Konferencen blev afholdt den 5. maj 2018 i
Provianthuset på Christiansborg og Globale Seniorer bidrog med et indlæg om Verdensmålene.

•

Medlemmer af Globale Seniorers bestyrelse havde den 2. november 2018 lejlighed til at mødes
med præsidenten for EURAG, Dirk Jarré, til en drøftede af fælles interesser og muligheden for at
styrke samarbejdet.

GS på hjemmeside og facebook i 2018
•

Brugen af GS’ hjemmeside er stadig i stigning. 7.027 brugere har i år frem til den 29. december
besøgt GS hjemmeside www.globaleseniorer.com og de har brugt i alt 16.365 klik på siderne.
Hjemmesiden rundede den 29. december 2018 i alt 51.149 klik siden lanceringen. Vi noterer en
stigning i trafikken på hjemmesiden på 75 % i forhold til 2017. Hjemmesiden er således siden
lanceringer i februar 2013 hvert eneste år blevet mere kendt og anvendt.
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•

Hjemmesiden har i dag 153 følgere i alt, en stigning på 25 % i forhold til 2017. 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 nu er ”liket” af
205 personer en stigning på 16 % i forhold til sidste år. Vi når langt ud når vi har noget aktuelt og
særligt at byde på. 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 2018, Povl Anker Andersen

