
Globale Seniorers 7. generalforsamling 
Torsdag den 14. marts 2019 

GLOBALE 
SENIORER 

  
  
  
 

Bestyrelsens skriftlige beretning 

 
I det forløbne år siden generalforsamlingen i 2018 har der været en omfattende og stigende 

aktivitet.  Der har været rigtig mange møder, der har været en studierejse til Strasbourg, 

hovedsædet for Europarådet og den tilhørende europæiske menneskerettighedsdomstol. Og vi 

bidrager fortsat til at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål. Vores fotoplancher har efter 

Helsingør været udstillet på Bornholm, i Odense og i Kerteminde. Udstillingen var blandt andet en 

del af Verdensmålsteltet på folkemødet på Bornholm. 

I Kibera, Nairobi blev den vandtank, der siden 2016 er blevet samlet ind til indviet den 13. 

november. 

Som noget nyt er ”mandagsbaren” blevet introduceret. Her har medlemmerne mere uformelt 

kunne mødes og lære hinanden at kende på tværs af tema- og arbejdsgrupper. Der blev også 

dannet en ny gruppe, nemlig Europagruppen, der arbejder i mindre undergrupper, hvor målet er 

at møde ”almindelige” mennesker  i forskellige europæiske lande. Foreløbig er tre lande blevet 

udvalgt: Storbritannien, Polen og Ungarn.  

Man kan få et indtryk af de omfattende aktiviteter i ”2018- året der gik”, der blev udsendt ved 

årsskiftet. Året der gik dækker ganske vist kalenderåret 2018 og ikke generalforsamlingsperioden, 

men oversigten giver et ganske godt billede af omfanget og karakteren af aktiviteter. 

På baggrund af GS’ omfattende aktivitet med deraf følgende risiko for manglende overblik og 

koordination besluttede generalforsamlingen sidste år, at der skulle afholdes et par møder årligt 

for bestyrelsen, tovholderne og aktive arbejdsgruppemedlemmer. 

Der blev afholdt møder i juni 2018 og januar 2019. Formålet var:  

 At bidrage til at skabe overblik for deltagerne over arbejdsgruppernes aktiviteter i 2018 og 

planer for 2019  

 At koordinere arbejdsgruppernes kommende tiltag på indhold og tidspunkt 

 At inspirere deltagere og arbejdsgrupperne til det videre arbejde, ikke mindst tage viden og 

erfaring med til italesættelse af vigtige debatter eksempelvis  i forbindelse med folketings- og 

Europaparlamentsvalg. 

Bestyrelsen havde før mødet i januar gennemført et møde om formål og organisering, som optakt 

til tovholdermødet. Idéer herfra var indarbejdet i mødets oplæg. 
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Det seneste tovholdermøde drog følgende konklusioner:  

Møderne har været en succes og flertallet af deltagerne har fået et godt overblik over 

gennemførte og planlagte aktiviteter. Det åbner for bedre samarbejde og sammenhæng mellem 

gruppernes aktiviteter. 

Men det har medført, at der efterspørges endnu mere information om de enkelte gruppers 

aktiviteter (rejsebreve, videoklip mm) på hjemmesiden. Det kræver intuitive værktøjer, som flere 

kan benytte. Ligeledes efterspurgtes kalenderfunktioner så bedre koordination kan sikres i 

planlægningen. (Begge dele vil bestyrelsen arbejde videre med). 

Der var stor enighed i deltagergruppen om, at GS som en seniororganisation har både en unik 

uafhængig position og et globalt perspektiv, som kan og bør benyttes til at bidrage til  den 

offentlige debat. Men det kræver debat og vidensudvikling. De oplagte områder, som bør 

prioriteres, er det internationale arbejde og ældreområdet. Kombinationen er vi ene om at 

repræsentere og er vigtig i verden af i dag. 

Der var enighed om, at oplæg med baggrund og evt. spørgsmål til de kommende folketings- og 

Europaparlamentsmøder valgmøder var en god idé. Der blev peget på, at andre organisationer 

havde samme tanker. Så koordinering ville være godt, så vi udnytter vores ressourcer bedre 

gennem samarbejde med andre. 

En styrke ved Globale Seniorer er, at medlemmerne kan tage emner op, som vi finder relevante. 

GS er succesfuld med mange gode og relevante møder. Mange kommer for at blive klogere og 

formidler til venner og familie, mens det kan være sværere at formidle de komplekse 

problemstillinger til en bredere kreds. Så der er et behov for at kunne fordybe sig mere i nogle af 

emnerne. Der er enighed om, at Verdensmålene kan være det samlende fællesskab i 

organisationen, da de favner bredt med relevante problemstillinger. Man må dog ikke glemme de 

områder der falder udenfor som f.eks. menneskerettigheder, migration og de ændrede 

magtforhold i verden. 

Tovholdermøderne har også haft til formål at løse den udfordring, der blev nævnt på sidste 

generalforsamling, nemlig i så vidt omfang at gøre de enkelte grupper selvkørende. Det var i for 

mange tilfælde bestyrelsesmedlemmer, der var tovholdere. Det er til dels løst.  

Med den struktur, vi har, er det vigtigt, at flere medlemmer vil påtage sig praktiske og 

koordinerende opgaver i de enkelte grupper. 

Der har i det forløbne år været en omfattende aktivitet. Med hensyn til omfanget og kvaliteten af 

aktiviteter kan Globale Seniorer notere en succes.  Men succesen har en bagside. Vi har fortsat en 

væsentlig udfordring af praktisk karakter.  

Uden et sekretariat er det i høj grad bestyrelsen som sammen med tovholderne skal løse de 

praktiske opgaver. Og netop de praktiske opgavers omfang er vokset i samme takt som 

aktiviteterne. I den traditionelle organisationsstruktur vi fra starten har valgt er sekretæren derfor 

blevet en flaskehals for løsningen af mange praktiske opgaver. Bestyrelsen vil svare på denne 

udfordring, 
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 gennem en ændret organisering og arbejdsdeling i bestyrelsen, 

 ved at skabe mere intuitive og let tilgængelige fælles styresystemer, som kalender, fælles 

netværk etc. 

 inddragelse af flere medlemmer i det praktiske arbejde  

alt sammen med det mål at give arbejdsgrupperne en reel mulighed for at blive mere selvkørende.  

Det er skal understreges, at dette er et kendt dilemma i enhver frivillig organisation, som kun kan 

løses ved at en stor del af medlemmerne forpligter sig på en aktiv organisatorisk og praktisk 

indsats i bestyrelse eller arbejdsgrupper  - eller gennem etableringen af et professionelt 

sekretariat med de økonomiske konsekvenser, det medfører. 

 

Samarbejdet på ældreområdet 

Globale Seniorer finder at det er vigtigt at være aktiv i forhold til at kaste lys på ældres forhold og 

rettigheder både globalt og i Danmark. Ældre er ofte en overset gruppe, der rammes hårdt af 

fattigdom, naturkatastrofer, konflikter. Vi er den eneste organisation i Danmark med dette 

perspektiv. Derfor har Globale Seniorer’s ældrepolitiske gruppe taget en række initiativer i forhold 

til samarbejde med andre internationale og danske organisationer. Globale Seniorer har bidraget 

til udarbejdelsen af Globalt Fokus’ spotlightrapport om Verdensmålene, hvor vi har gjort 

opmærksom på ældrevinklen. Yderligere har Globale Seniorer udarbejdet et papir om 

ældrevinklen i Verdensmålene (mål nr. 1, 3). 

Globale Seniorer har i det forgangne år styrket samarbejdet med disse ældreorganisationer 

omkring følgende aktiviteter: 

AGE Platform Europe, den største ældreorganisation i Europa, repræsenterer 8 mio medlemmer 

og er en vigtig fortaler for ældres rettigheder i forhold til EU. Præsidenten er dansk og yderligere 

medlem af Ældresagens bestyrelse. 

Danske Seniorer: Globale Seniorer har styrket samarbejdet med DS ved at bidrage til en event i 

DS’s telt på Folkemødet i 2018 omkring ældrekonventionen. DS var medarrangør (sammen med 

FIC) af konferencen d. 1. november om ældre i Europa.   

I samarbejde med AGE og DS har Globale Seniorer svaret på spørgsmål fra en arbejdsgruppe i FN 

op til det kommende møde i New York omkring en ældrekonvention. I 2019 er fokus på social 

protection og life-long learning. På Globale Seniorer’s initiativ har de tre organisationer igen i år 

haft et dialogmøde med Sundheds- og ældreministeriet for at udveksle meninger om de to 

temaer. Globale Seniorer har udarbejdet et skriftligt input til SUM. 

EURAG: En europæisk uafhængig ældreorganisation, der kører med frivillige og har medlemmer 

fra 28 lande. Den lægger stor vægt på at forbedre ældres forhold i samarbejde med AGE Platform 

Europe. Danske Seniorer er medlem og Globale Seniorer bestyrelse har vedtaget at melde sig ind. 

EURAG holdt en konference i København i 2018, hvor Globale Seniorer bidrog med et oplæg om 

Verdensmålene. EURAG har konsultativ status ift. EU og FN.  
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Help Age: Globale Seniorer er medlem af det europæiske netværk og får derigennem inspiration 

og støtte til at påvirke den danske regering og politikere i forhold til ældrekonventionen. Help Age 

har støttet Globale Seniorer til at søge akkreditering til at deltage i OEWG- (Open Ended Working 

Group) møderne i FN, samt til at give skriftlige input. 

 

Lokaler 

Vi har i det forløbne år  kunnet glæde os over det gode samarbejde,  vi har haft med FIC, ikke  

mindst over støtten i form af tilgang til lokaler.  Siden august 2016 er de fleste møder, som GS har 

stået for således foregået på Svanevej. Og samtidig har vi haft en ”hjemmeadresse”. 

 Desværre er FIC blevet opsagt og fraflytter senest ved udgangen af april 2019. Det berører også 

Globale Seniorer.  Vi ved endnu ikke, hvor vores fremtidige ”hjemsted” vil blive, og hvordan den 

fremtidige lokalesituation bliver, og om det sker på samme favorable betingelser som hidtil.  

 

Samarbejde med andre organisationer 

Globale Seniorer tilstræber at samarbejde med andre organisationer og har mange 

samarbejdspartnere. Man kan foretage en opdeling efter to kriterier: 

 Danske organisationer >< Internationale organisationer 

 Ældreorganisationer >< Almene organisationer  

De fleste er fra det danske miljø af Civil Samfunds Organisationer (CSO’er), hvor der både er 

internationalt orienterede CSO’er og ældreorganisationer. Mere overraskende er det måske, at 

det er på ældreområdet og kun på ældreområdet, at der er internationale parter. Det kan 

understøtte, at det netop er som internationalt orienteret ældreorganisation, at vi har den største 

rolle at spille. 
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Hjemmesiden 

En vigtig måde at holde sig orienteret om, hvad er foregår i Globale Seniorer, er ved at gå ind på 

vores hjemmeside: www.globaleseniorer.com. Her annonceres vores egne møder, synspunkter fra 

medlemmerne ofte i form af postkort og der henvises til relevante aktiviteter arrangeret af andre . 

Det er også en god måde at formidle indtryk. Benyt dig endelig af muligheden. Hjemmesiden er 

ikke blot for medlemmerne, men også en præsentation udadtil. Det samme er vores Facebook-

konto. 

 

Udfordringer og muligheder i det kommende år. 

Vi forventer også et højt aktivitetsniveau i det kommende år. Du kan løbende holde dig orienteret 

på hjemmesiden: globaleseniorer.com. 

Der bliver mere detaljeret redgjort for aktivitetsplanerne under punkt 6 ”Handlingsplan og 

indkomne forslag”. 

http://www.gglobaleseniorer.com/

