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Globale Seniorer Aktivitetsplan 2019-2020 
 

Mere på tværs 
Globale Seniorer har et imponerende aktivitets og ambitionsniveau. 

Mange arbejdsgrupper holder møder og laver aktiviteter af forskellig slags. I 2018 begyndte vi 

at holde halvårlige tovholder-og-aktivistmøder hvor alle arbejdsgrupper mødes med 

bestyrelsen og kort fortæller om deres aktiviteter.  

Men der er desværre ikke tid nok til også at få en ordentlig diskussion på tværs af grupperne. 

Bestyrelsen opfordrer derfor til at vi også prøver at mødes mellem grupperne, hvor der er 

berøringsflader og der tager en dybere diskussion af hvad vi har lært og kan lære af hinanden?  

I vores udadvendte arbejde har vi ikke, som mange af vores samarbejdsparter, en professionel 

organisation i ryggen. Det giver selvfølgelig nogen begrænsninger og betyder, at vi i stedet skal 

være gode til at udnytte og byde ind med de kompetencer, der er unikke for os.  

GS’ DNA 
Vi er en organisation hvis medlemmer er seniorer med en meget bred kompetence. Vi har folk 

med mange slags uddannelser og lang arbejdserfaring fra mange sektorer. Vores 

fællesmængde er, at vi ønsker at gå på tværs og har som udgangspunkt, at verden hænger 

sammen og skal forstås og angribes som en helhed. 

Sidst men ikke mindst er vi uafhængige. Vi er ikke afhængige af finansiering fra det offentlige, 

vi er ikke afhængige af partipolitik. Vi er heller ikke bundet til enkeltsagsorganisationens jagt 

på profil og spidskompetence med de bindinger, der følger med i en kold tid hvor alle 

civilsamfunds organisationer konkurrer om guld og overlevelse. 

Vores muligheder 
Vi er en organisation af frivillige og aktive seniorer, der kan tillade os at prioritere og gøre 

præcis det vi sammen synes er det rigtige. Et sammen, som kræver tæt dialog og samarbejde 

på tværs i netværket. Sammen er vi det kit – eller det grå guld – som samfundet har brug for. 

Engagerede, erfarne og aktive, generalister som vil bidrage til at skabe en sammenhængende, 

bæredygtig fremtid.  

Det er en kompetence som Globale Seniorer kan profilere sig på - med hævet pande! 

 

   

 

 

Gruppernes aktivitetsplaner 
Her følger gruppernes aktivitetsplaner. Aktivitetsplanlægningen foregår løbende og der er 

derfor lagt vægt på at beskrive de emner grupperne arbejder med. De detaljerede planer 

rækker med få undtagelser kun frem til efteråret 2019. Hjemmesiden vil løbende bringe de 

detaljerede planer for aktiviteterne frem til marts 2020. 
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Europagruppen 2019 

Europagruppen arrangerer rejser til forskellige lande i Europa med henblik på møder med 

”almindelige mennesker”. Gennem diskussioner og uformel snak med personer eller 

borgergrupper prøver vi at forstå de vilkår folk lever under, finde ud af hvordan de organiserer 

deres dagligdag, deres uddannelsesforløb, privatliv og professionelle liv. 

Forudsætningen for rejserne er fælles forberedelse samt gode lokale kontakter gennem det 

fælles netværk. En del af forberedelsen til rejserne er foredrag om de enkelte landes historie, 

sociale forhold, kultur og politik. Disse foredrag er åbne for alle medlemmer.  

I gruppen informerer vi løbende hinanden om relevante artikler, film og møder ude i byen. 

Gruppen prøver at opbygge en fælles basal viden og forståelse af vigtige aspekter ved de lande 

der skal besøges. Europagruppen holder normalt møde den sidste onsdag i hver måned fra kl 

13:00-15:00.  

Gruppens medlemmer har for 2019 valgt tre rejsemål. Disse rejser udbydes til medlemmer af 

Europagruppen. Rejsegrupperne til de enkelte lande holder planlægningsmøder efter behov. 

Hver tur arrangeres af gruppens medlemmer og varer ca. 5 dage med et begrænset antal 

deltagere. Efter hjemkomsten rapporterer rejsegruppen tilbage til Europagruppen og andre 

interesserede. Formålet er at diskutere indtryk og samtaler med henblik på at reflektere og 

sætte ny viden ind i en større europæisk kontekst. I 2019 er der foreløbig planlagt tre rejser: 

4.-9. marts 2019 Manchester, England. 

5.-10. maj 2019 Krakow, Polen. 

Slutoktober 2019 Leanýfalu, en landsby nord for Budapest. 

Forslag til rejser i 2020 er foreløbig Italien, Tyskland, Rumænien, Vestbalkan (Bosnien, 

Serbien). 

 

Globaliseringsgruppen 2019-2020 

Gruppen arbejder med at forstå begrebet globalisering både fra en teoretisk, økonomisk 

synsvinkel og ud fra hvordan den har manifesteret sig i virkeligheden. Der vil blive lagt særlig 

vægt på at se globalisering fra ikke vestlige synspunkter. Arbejdsgruppen planlægger møder 

med ressourcepersoner der kan uddybe forståelsen af globalisering fra ikke-vestlige 

synsvinkler – med specielt fokus på kinesiske og indiske. 

Arbejdsgruppen arrangerer interne læsegruppemøder hvor et udvalg af bøger diskuteres, 

desuden arrangeres åbne møder med eksterne foredragsholdere for alle GS medlemmer: 

Februar 2019:  Læsegruppemøde om Branco Milanovic bog: Global Inequality – A 

new approach for the age of globalization, Harvard University Press 

2016. 

Marts 2019 Foredrag ved Kjeld Erik Brødsgaard: Kina og kinesernes tilgang til 

globalisering med eksempler fra hele verden. 

Maj 2019 Foredrag ved Lars Bo Kaspersen: Globaliseringsbegrebet (ikke bekræftet) 
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Global Ældrepolitik 

Gruppens arbejder med at forbedre rettigheder og vilkår for ældre i et internationalt 

perspektiv. Ældre er i mange samfund og internationale sammenhænge en gruppe hvis 

forsørgelsesvilkår og sociale rettigheder er særligt presset og truet under globaliseringen. 

Samtidig er de en gruppe, som i de fleste samfund har meget ringe politisk indflydelse. 

Konkret har gruppen styrket det internationale perspektiv i arbejdet med ældres vilkår og 

rettigheder ved at række ud til både ældreorganisationer i Danmark og Internationalt. 

Samarbejdet er koncentreret omkring arbejdet i FN’s åbne arbejdsgruppe om beskyttelsen af 

ældre, hvor GS’ mål er en konvention for ældres rettigheder. Gruppen arbejder også for at 

sætte fokus på Verdensmålenes betydning for ældre i verden.  

I de nævnte sammenhænge indgår vi i samarbejde med arbejder med Danske Seniorer og 

Ældre Sagen samt AGE Platform Europe, EURAG og Help Age International. 

Aktiviteterne i 2019-20 følger op på de ovenfor nævnte emner. De konkretiserede planer er:  

21. februar 2019 Møde om ældres forhold i Grønland og Kenya. Det første møde i en 

 møderække om ældres levevilkår i andre lande i verden.  

Marts april 2019 Indsats for at sætte fokus på hhv. i offentligheden og i forhold til  

Sundheds- og Ældreministeriet op til næste møde i FN’s Open Ended 

Working Group on Ageing i april i New York. 

14. maj 2019 Gruppen har arrangeret at Danske Seniorer og Globale Seniorer 

holder vælgermøde med kandidater til Europa-Parlamentet. 

Ældregruppen arbejder på at liste ældrepolitiske spørgsmål som kan 

anvendes ifm. valgkampen.  

13. – 16. juni 2019 Gruppen skal forberede og medvirke på Folkemødet på Bornholm: 

Dels med bidrag om integration af ældre i en event som IWGIA - 

International Work Group for Indigenous Affairs – arrangerer. 

Dels som medarrangører af en event om international ældrepolitik 

sammen med Danske Seniorer i deres telt. 

Dels som arrangør af Verdensparlamentet i samarbejde med 

Verdensmålsgruppen. 

September 2019 Møde i møderækken om ældres forhold. Denne gang med 

udgangspunkt i Kina og i Malawi. 

 

Iran & Mellemøsten-gruppen 2019-20 

Gruppen arbejder med Mellemøsten inklusiv Iran og de centralasiatiske nabolande for bedre 

at forstå denne verdensdel i et historisk såvel som et nutidigt perspektiv.  

En studiegruppe vil læse og diskutere et udvalg af bøger som introduktion til de historiske og 

postkoloniale dimensioner for magtbalancer og konflikter i Mellemøsten. 
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Arbejdsgruppen vil arrangere foredrag med eksterne foredragsholdere for alle GS medlemmer. 

I foråret er der et særligt fokus på Islam som den praktiseres i dag i Mellemøsten og Europa.  

Marts 2019 Studiegruppe starter med at læse Arabernes Historie af Eugen Rogan. 

Maj 2019  Foredrag Jørgen Bæk Simonsen om Islam i Mellemøsten i dag. 

Juni 2019  Foredrag ved Jakob Skovgaard Petersen:  Islam i Europa. 

Juni 2019:  Foredrag ved Shireen Kankan: Islam i Danmark. 

I efteråret 2019 arbejder arbejdsgruppen på at lave aftaler med foredragsholdere til tre 

hovedemner, som gruppen gerne vil vide mere om:  

Unge i Mellemøsten: Et møde med unge musikere i Teheran. 

Kvinder og køn i Mellemøsten: Kvinders situation og levevilkår i forskellige lande ex 

Afghanistan.  

Politik, økonomi og sikkerhed - magtbalancer i Mellemøsten & Centralasien: Yemen, Saudi og 

Iran; Kurderne i hele regionen; Udenlandske nationers roller og interesser; Kinesiske interesser 

i Central Asien og Mellemøsten.  

 

Kirgisistangruppen 2019 

Gruppen arrangerer en rejse til Kirgisistan i foråret 2019 i samarbejde med universiteterne i 

Bishkek og Osj for at tilbyde undervisning / samtale træning i engelsk for unge kirgisiske 

studerende.  

Arbejdsgruppen har arrangeret orienteringsmøder for rejsedeltagerne og lavet fælles 

forberedelse og samlet undervisningsmaterialer til den kommende samtaletræning i engelsk. 

Foredrag med eksterne foredragsholdere om generelle emner i Kirgisistan er åbne for alle GS 

medlemmer.  

14. januar 2019  Kirgisistan og demokratiet ved Kirsten Jørgensen. 

22. april–18. maj 2019  Rejse til Kirgisistan i flere hold. 

 

Udviklingspolitisk gruppe 

Da samtlige medlemmer af arbejdsgruppen har haft meget travlt i 2018-2019 har gruppen pt 

ingen tovholder. Det har derfor ikke været muligt at arrangere foredrag eller andre aktiviteter 

møder siden juni 2018.  Efter generalforsamlingen 2019 vil de tidligere medlemmer af gruppen 

dog blive indkaldt til et nyt planlægningsmøde så aktiviteter kan starte op igen hurtigst muligt.  

Der er rigtig mange kompetencer og arbejdserfaringer på dette område blandt foreningens 

medlemmer. 
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Verdensmålsgruppen 

Verdensmålsgruppen arbejde tager bredt sigte på at støtte udbredelsen af kendskabet til 

verdensmålene. Gruppen vil også påvirke arbejdet med målene i en retning, hvor det er 

sammenhængen mellem alle mål og sammenhængen mellem indsatsen nationalt og globalt, 

der er i fokus. 

Gruppen har en særlig undergruppe, der arbejder med formidling af Verdensmålene dels 

gennem udbredelse af GS’ foto udstilling ”Kender du verdensmålene” som tilbydes 

kommunerne, dels gennem tilbud om foredrag om Verdensmålene, deres tilblivelse og indhold 

til en bred målgruppe. 

For 2019-20 ser planerne ud som herunder. Det er også hensigten at gruppen i 2019 skal 

samles og evaluere på GS’s arbejde med målene fra 2015 og til i dag. Vi skal ud fra det pege på, 

hvor GS’s indsats kan have den største effekt og betydning fremover.  

6. og 20. februar 2019 To nye foredrag i rækken om indholdet i verdensmålene: Bæredygtigt 

 landbrug og Verdensmålene samt Klima og energi set i lyset af 

 Verdensmålene. 

Marts og april 2019 Medvirke til debat og påvirkning om verdensmålene frem mod FN’s  

HLPF (High Level Political Forum) og siden FN’s generalforsamling i 

2019, blandt andet i samarbejde med Globalt Fokus. Herunder 

medvirke til at udarbejde rapporter og oversigter om fremdriften i 

Danmarks indsats for at nå Verdensmålene. 

Maj og juni 2019 I forbindelse med valg til hhv. Folketinget og Europa-Parlamentet vil  

gruppen medvirke til at rejse debat om Verdensmålene. 

14. juni 2019 Arrangerer gruppen sammen med Ældrepolitisk gruppe en event 

”Verdensparlamentet 08-80” i Globalt Fokus’ verdensmålstelt på 

Folkemødet på Bornholm i samarbejde med FIC ungdom, 

Ungdomsringen og Danske Seniorer. 

August 2019 Møde i rækken: Hvor langt er vi med verdensmålene? Fokus på  

indsatsen i kommunerne. 

6. september 2019 Verdens Bedste Morgen. 

Morgenduelige Globale Seniorer giver også i år en hånd med i VBN’s 

(Verdens Bedste Nyheders) kampagne for at udbrede kendskabet til 

Verdensmålene. 

8.-14. september 2019 Globale Seniorers højskolekursus om Verdensmålene på Marielyst  

Seniorhøjskole på Falster. Kurset er udarbejdet med baggrund i de 

erfaringer som er indhøstet på GS’ introduktionskursus til 

Verdensmålene på Nørre Nissum Højskole i 2016 samt 

formidlingsgruppens møderække i 2018. 
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Øvrige aktiviteter 

11. april 2019 Er burkaforbuddet i strid med menneskerettighederne? 

Et møde med Hans Gammeltoft-Hansen om et spørgsmål der er 

besvaret forskelligt af Europarådets Menneskerettighedsdomstol og 

af FN’s Menneskerettighedskomité i to klagesager rejst mod Frankrig 

August 2019 Afholdelse af medlemsmøde til drøftelse af, hvordan vi kan forankre 

aktiviteterne omkring Tyrkiet og Syrien - relationerne mellem Europa 

og Mellemøsten – bredere i Globale Seniorer. 

14. november 2019 I samarbejde med FIC arrangerer GS en konference om Migration: 

Arbejdstitel: ”Migration fra Afrika til Europa - trusler og fordele”. 

Med konferencen vil vi bidrage til at gøre op med myterne, forsøge at 

præsentere faktuelle oplysninger om den aktuelle situation i de 

afrikanske lande og præsentere forslag til løsninger. Der vil blive lagt 

vægt på samarbejdet mellem Den Afrikanske Union (AU) og EU. 

Marts 2020 En studierejse til OECD og UNESCO i Paris 

OECD-delen vil være koncentreret sig om OECDs rolle i forbindelse 

med vækst og klima, vækst og ulighed og om udviklingsbistand og 

bistand og DAC (Development Assistance Committee). 

 

 

Prioriteringer på de indre linjer 

Bestyrelsen skal understøtte arbejdsgruppernes ønsker og mål om mere debat om de emner vi 

beskæftiger os med i Globale Seniorer – især den dybe, tværgående debat. Målet er at bringe 

alles erfaringer i spil, kvalificere vores synspunkter og skabe mulighed for at vi kan dele vores 

viden og standpunkter bredere – med andre engagerede ældre, andre CSO’er og med 

offentligheden. 

Kommunikationsudvalget arbejder sammen med tovholdere og bestyrelse for at vi bliver bedre 

til at tage imod nye medlemmer i Globale Seniorer. Vi kan gøre mere for at de føler sig 

velkomne og for at de, hvis de ønsker det, kan blive bedre og hurtigere inddraget i 

aktiviteterne i de arbejdsgrupper, de deler interesser med. 

Kommunikationsudvalget og bestyrelsen vil udvikle Globale Seniorers platforme for 

kommunikation så de bliver mere intuitive og nemmere at anvende. Ambitionen er, at langt 

flere medlemmer bliver aktive på vores platforme. 

Bestyrelsen skal styrke arbejdet for at uddelegere og inddrage flere medlemmer i planlægning 

og praktisk gennemførelse af aktiviteterne. Det betyder at vores arbejdsdeling og redskaber 

som, kalender, lokaleoversigter mm. skal være kendt af, og tilgængelige for alle 

arbejdsgrupper. 


