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Indstilling om medlemskab af EURAG 

EURAG blev grundlagt I 1962 og har hovedsæde i Luxembourg. EURAG er en 
non-profit og partipolitisk uafhængig paraplyorganisation med 

medlemsorganisationer i 28 lande i Europa.  

Organisationens formål er at fremme ældre menneskers rettigheder, 

livskvalitet og interesser i samfundet på alle sociale, økonomiske og politiske 

niveauer. De har et særligt fokus på at: 

• Styrke deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser og fortsatte 
integration i samfundet hen gennem pensionsalderen 

• Udvikle og træne ældre menneskers potentiale så leve og arbejdsforhold 
kan forbedres, herunder med særlig fokus på de svage og skæve grupper 

• Fremme selvhjælpsaktiviteter 

• Forebygge enhver form for diskrimination herunder også pga af alder 

EURAG er den ældste paraplyorganisation for og med ældre i Europa, og den 
er karakteriseret ved at have en læringskultur, hvor medlemmerne udveksler 

viden og erfaringer. Deres medlemmer er erfarne og kompetente, både 
internationalt og i forhold til ældre. EURAG har været medlem af AGE Platform 

Europe siden 2009, den har en særstatus i Europarådet og har haft en 
konsultativ status med det økonomiske og social råd i FN siden 1984. EURAG 

organiserer seminarer og konferencer i medlemmernes lande i samarbejde 

med partnerorganisationer og de har et højt professionelt niveau. 

Medlemskab af EURAG vil give GS adgang til et stort netværk af ligesindede 

organisationer i hele Europa og give mulighed for at trække på disses 
ekspertise og erfaringer.  EURAG har mange aktiviteter parallelle til Globale 

Seniorers, som vi derfor kan drage fordel af at få tilgang til. Tilsvarende kan 
GS bidrage med vore erfaringer og ideer til forbedring af ældres vilkår i en 

bredere europæisk sammenhæng. 

 

Endvidere vil medlemsskabet af EURAG styrke GS i forbindelse med det 
lobbyarbejde vi laver omkring en ældrekonvention, idet vi vil have en større 

stemme i forhold til regering og politikere i Danmark. 



EURAG minder om GS I sin opbygning, idet det er et fleksibelt netværk med 

mange frivillige, de har ikke noget ansat personale. Præsident, 
generalsekretær og to vicepræsidenter er alle frivillige.  

 

De er helt uafhængige af donorer, men enkelte medlemsorganisationer kan 

dog frit søge midler, og således har organisationen været involveret i adskillige 

projekter finansieret af EU.  

Medlemskab årligt for organisationer er EUR 300,00 – dette kan nedsættes for 

organisationer med økonomiske vanskeligheder. 

 

På baggrund af ovenstående besluttede bestyrelsen i Globale Seniorer på sit 

møde den 21. februar at indstille at Globale Seniorer tegner et medlemsskab I 

EURAG. 

Maria Justiniano 

 

EURAGs Mission statement er vedhæftet til orientering. 


