
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto fra årets aktiviteter. Fra venstre: 1)  Møde i Verdensmålsteltet på folkemødet med GS’ udstilling i baggrunden; 2) Fra indvielsen af 
vandkiosken ved afslutningen af GS’ Kiberaprojekt; 3) Møde med universitetet i Bishkek, fra forberedelsesgruppens rejse til Kirgisistan i 2018 
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Kære medlemmer 

 

GODT NYTÅR 

 

I 2018 fortsatte den uheldsvangre udvikling fra 2017, hvor mange forhold, som vi tog for givne, blev radikalt 

ændrede. Vi har nu set flere eksempler på, hvad Præsident Trump i praksis mener med ”America First”. 

I slutningen af 2018 døde USA’s 41. præsident Bush den ældre, George HW Bush, der var præsident fra 

januar 1989 til januar 1993. 

 

Jeg tænkte umiddelbart på, hvilken utrolig forskel, der var på ham og den nuværende præsident, når man 

tænker på tilgangen til og udførelsen af hvervet som USA’s præsident. Med Georg Bush havde man  en 

præsident, der havde internationale erfaringer (militærtjeneste under 2. verdenskrig, ambassadør i Kina, 

CIA-direktør og vicepræsident i 8 år). Han var præsident, da Berlinmuren faldt og Sovjetunionen opløstes og 

lagde vægt på internationale aftaler. I et tillidsfuldt samarbejde med Sovjetunionens leder Michael 

Gorbatjov blev der ikke mindst indgået atomnedrustningsaftaler, der kunne bidrage til større sikkerhed. 

Aftaler som den nuværende præsident gør alt for at nedbryde. 

 

Cirkusset omkring Brexit fortsatte i år. Deadline for UK’s udtræden af EU er den 29. marts. Jeg skriver med 

vilje UK , for et  det vanskeligste spørgsmål at få løst er genoprettelsen af en toldgrænse mellem Nordirland 

og republikken Irland. I slutningen af året  blev den britiske regering og EU enige om en aftale. Spørgsmålet 

er, om den bliver godkendt i det britiske parlament? May-be? Eller bliver det MayDay? 

 

Året 2018 bød på rigtig mange aktiviteter, mere end 28 eksterne møder, en studierejse til Strasbourg, der 

bl.a. er hovedsædet for Europarådet og den tilhørende europæiske menneskerettighedsdomstol.   

Globale Seniorer bidrager fortsat til at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål. Vores udstilling med 

fotostater har efter Helsingør været på Bornholm og i Odense og blev, blandt andet var den en del af 

Verdensmålsteltet på folkemødet på Bornholm. 

 

I Kibera, Nairobi blev den vandtank, der var blev samlet ind til indviet. 

 

I 2018 blev ”mandagsbaren” introduceret. Her kan medlemmerne mere uformelt mødes, høre mere om 

Globale seniorer og lære hinanden at kende på tværs af tema- og arbejdsgrupper. Der blev også dannet en 

ny gruppe, nemlig Europagruppen. 

 

Læs mere om indholdet i Året der gik – 2018. 

https://globaleseniorer.files.wordpress.com/2018/12/2018-Året-der-gik-til-website-1.pdf


 

Vi forventer også et højt aktivitetsniveau i 2019 Du kan løbende holde dig orienteret på hjemmesiden: 

globaleseniorer.com, men lad mig allerede nu fremhæve nogle aktiviteter. Der planlagt to rejser til 

Kirgisistan i april-maj. Det er et nyt koncept, hvor vi skal se og opleve et nyt – gammelt – centralasiatisk land 

gennem samtaler på engelsk med unge kirgisere i et 2-ugers kursusforløb i en uddannelsessammenhæng. 

 

I forlængelse af studierejserne til internationale institutioner i New York, Geneve og Strasbourg planlægges 

der en Studierejse til OECD og UNESCO i Paris. Studierejsen forventes at finde sted til september. Du kan 

melde din interesse på globaleseniorer@gmail.com 

 

 Også den nye Europagruppe planlægger i mindre grupper rejser til europæiske lande, hvor man kan møde  

”almindelige mennesker” og gennem diskussioner blive mere bekendte med hinandens opfattelser af vores 

forskellige kulturelle identiteter og udfordre hinandens tanker og forestillinger om det EU og Europa vi er 

en del af? 

 

I 2019 skal vi som bekendt have et folketingsvalg senest i juni. Datoen er endnu ikke fastsat. Det er datoen 

for Europa-parlamentsvalget derimod. Det er den 26. maj og vi har derfor valgt at gøre ”Europa” til temaet 

for årets gæstetaler på generalforsamlingen. 

 

Emnerne for alle aktiviteterne i 2019 vil udspringer af de enkelte gruppers indsats. Vil du vide, hvad der er 

sker i 2019 må du derfor følge med på hjemmesiden www.globaleseniorer.com 

 

Men  allerede nu bør du sætte kryds i kalenderen, ud for datoen for Globale Seniorers generalforsamling: 

Torsdag den 14. marts 2019  kl. 10 -13, der kan du blandt andet høre mere om planerne for 2019 og selv 

komme med dine forslag og bidrag til aktiviteterne. 

 

Bland dig i debatten og vær med til at gøre Globale Seniorer kendt! 

 

Godt 2019! 

 

Per Bo 
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