
  

 

 

 
 

 

 

 

Aktive Globale Seniorer – Billeder af os selv, som vi så ud: 1) ved bordet på Folkemødet Bornholm ”Leave No One Behind”, 2) på besøg i Katalins 
Bogcafé i Leányfalu i Ungarn og 3) på trappen foran plejehjemmet ved Bishkek, Kirgisistan, der fik besøg af GS’ere. - Alle aktiviteter er fra 2019.  
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Kære medlemmer 

 

GODT NYTÅR 

 

I det forløbne år har vi haft to valg herhjemme. Begge med forbløffende resultater. 

Først Europaparlamentsvalget den 26. maj. Her gik de EU-positive partier frem, mens der ikke længere er 

en liste i parlamentet, der ønsker Danmark ud af EU. Denne gang var det ikke spørgsmålet om 

suverænitetsafgivelse, der blev diskuteret, men spørgsmålet om på hvilke områder EU er relevant f.eks. i 

forbindelse med grænseoverskridende problemer som klima og skatteunddragelse. 

Jeg tror også at hele ”cirkusset” omkring Brexit har spillet ind mht. opslutningen om EU. 

 

Kun 10 dage efter var der så folketingsvalg på Grundlovsdag den 5. juni. At der kom regeringsskifte, var 

forudset, men at ”klima” var rykket højt op på dagsordenen samtidig med at flygtninge/indvandring var 

rykket nedad var ikke forudset. Det gav en helt ny parlamentarisk situation.  

 

Begge valg var præget af grænseoverskridende/internationale temaer. 

 

Med hensyn til Brexit blev to deadlines overskredet: Den 29. marts og den 31. oktober. Theresa May 

prøvede forgæves at få sin forhandlede aftale med EU godkendt af underhuset. 

De konservative skiftede leder, og Boris Johnson blev premierminister. Han lovede at få en bedre aftale 

med EU. Det fik han angiveligt. Det paradoksale er, at den aftale, der efter parlamentsvalget ser ud til at 

blive gennemført, betyder, at der ikke kommer en toldgrænse mellem EU-medlemmet Irland og Nordirland, 

men til gengæld en toldgrænse i det Irske hav mellem to dele af UK Storbritannien og Nordirland. Gad vide 

om det bliver en konservativ premierminister, der på sigt bidrager til en genforening af Irland? 

 

Klimaspørgsmålet er kommet højt op på dagsordenen både i Danmark og internationalt. Klima er et af FN’s 

17 verdensmål. Det er godt at det er højt prioriteret. Risikoen er imidlertid, at de andre verdensmål 

glemmes. 

Derfor var det godt, at årets Folkemøde på Bornholm havde alle verdensmålene som tema. 

Globale Seniorer deltog atter i verdensmålsteltet. Og vores foto udstilling om verdensmålene har været 

videre rundt i landet. 

Det er som nævnt vigtigt at huske også at fokusere på de andre mål. To eksempler: 

Mål 10: Mindre ulighed. Der har de sidste 30 år været mange lande hvor indkomstforskellene er vokset 

dramatisk. Stor fattigdom mens nogle er blevet ekstremt rige. 

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. FN blev oprettet som en organisation for at sikre 

freden. Præsident Trump opsiger aftaler om begrænsninger af brugen af missiler og foretrækker bilaterale 

aftaler frem for aftaler gennem internationale institutioner. 

 



 

 

 

Året 2019 bød på rigtig mange aktiviteter. Her skal blot fremhæves to nye. Læs om de øvrige i 

”2019 - Året der gik”. 

 

Der blev gennemført to rejser til Kirgisistan i april-maj. Det var et nyt koncept, hvor deltagerne oplevede et 

centralasiatisk land gennem samtaler på engelsk med unge kirgisere i et 2-ugers kursusforløb. 

 

Den nye Europagruppe rejste efter god forberedelse i mindre studiegrupper til  tre europæiske lande, hvor 

man mødte   ”almindelige mennesker” og gennem diskussioner blev bedre  bekendt  med hinandens 

opfattelser af de forskellige kulturelle identiteter og forestillingerne  om  EU og Europa. 

De tre lande var Storbritannien (Manchester) før den første deadline for Brexit (31. marts), Polen (Krakow) 

og Ungarn. Fra alle tre rejser blev der sendt ”Postkort” hjem til Globale Seniorers hjemmeside.  

 

I 2018 blev ”mandagsbaren” introduceret. Her mødtes medlemmerne mere uformelt og har kunnet lære 

hinanden at kende på tværs af tema- og arbejdsgrupper. Efter flytningen i april måned fra lokalerne på 

Svanevej på Nørrebro til Ramsingsvej i Valby har der ikke været nogen mandagsbar, men det overvejes  at 

åbne den igen. 

 

Vi forventer også et højt aktivitetsniveau i 2020.  

Et par eksempler: Den studierejse til OECD og UNESCO i Paris, der var omtalt sidste år er nu fastlagt   til den 

24. - 27. marts. 

Med det stigende fokus der er på overholdelse af menneskerettighederne, er det planen i begyndelsen af 

året at genoprette en menneskerettighedsgruppe.  

 

Omfanget af og temaerne for aktiviteterne afhænger af de enkelte gruppers indsats. Vil du vide, hvad der 

er sker i 2020, bør du derfor løbende holde dig orienteret på hjemmesiden: www.globaleseniorer.com 

 

Men allerede nu bør du sætte kryds i kalenderen, ud for datoen for  

Globale Seniorers generalforsamling: torsdag den 19. marts 2020 kl. 10 -13. 

Der kan du bl.a. høre om planerne for 2020 og selv komme med dine forslag og bidrag til aktiviteterne. 

 

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

 

Godt 2020! 
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