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Kære medlemmer
GODT NYTÅR!
2020 blev et år helt anderledes end vi forventede ved nytårsskiftet. Corona-pandemien blev
styrende ikke blot i Danmark, ikke blot i Europa, men i hele verden.
Hvad der ved nytårsskiftet blev opfattet som en virus i en fjern provins i Kina bredte sig til hele
verden. Her kunne man virkelig tale om globalisering - virussen bredte sig med meget alvorlige
følger med sygdom og død til følge, nedlukning af store dele af samfundet med økonomisk
tilbageslag til følge.
De enkelte lande reagerede forskelligt og blev ramt forskelligt. Danmark er et af de lande der
foreløbig har klaret sig relativt bedst.
Men der har også været andre vigtige begivenheder i 2020, men de er alle sket med coronapandemien som bagtæppe.
Ved udgangen af januar forlod UK (Det forenede kongerige af Storbritannien og Nordirland)
formelt EU, og den endelige ”skilsmisseaftale” er netop nu faldet på plads, men kun kort, der er
udsigt til at løbende forhandlinger mellem EU og OK følger i kølvandet på bruddet.
I USA var der præsidentvalg, hvor to seniorer kæmpede om magten. Det var en god illustration af
hvor forskellige seniorer kan være. Og måske var det Corona-bagtæppet, der gjorde, at præsident
Donald Trump tabte. Med Joe Biden kan vi forvente at USA vil spille en konstruktiv rolle
internationalt.
Globale Seniorers aktiviteter i 2020
For Globale Seniorer blev året helt anderledes, end vi havde planlagt. Bestyrelsen mødtes den 10.
marts for at få de sidste aftaler på plads i forbindelse med Generalforsamlingen den 19. marts.
Statsministeriet havde annonceret et hurtigt indkaldt pressemøde til om formiddagen, så det

hørte vi med på. Det var et første varsel om de drastiske restriktioner, der blev meddelt den
følgende dag den 11. marts. På bestyrelsesmødet tog vi umiddelbart beslutning om at udskyde
generalforsamlingen til et senere - ikke nærmere bestemt -tidspunkt. Senere besluttede vi at
sammenlægge den med generalforsamling 2021.
En anden konsekvens blev, at ingen af de planlagte studierejser blev gennemført, folkemødet på
Bornholm blev aflyst og den planlagte migrationskonference blev udskudt.
Som følge af pandemien har mødelokalerne på Ramsingsvej været nedlukkede det meste af året,
så andre løsninger for mødeafholdelse skulle findes.
Mange møder blev aflyst eller udskudt.
En række aktiviteter blev dog gennemført. Nogle med fysisk tilstedeværelse andre virtuelt. Jeg skal
her nævne nogle tilbud til alle medlemmerne – de som ligger udover de mange interne aktiviteter
i tema- og arbejdsgrupper. Se aktivitetsoversigten ”2020 – Året der gik” der vil blive bragt på
hjemmesiden inden årsskiftet.
Der blev således gennemført en velbesøgt møderække med gode oplæg og mulighed for debat
med Conni Hedegård om ”Perspektiver på EU's fremtid og rolle i verden”, Vibeke Tjalve om
”Højredrejningen i USA og Vesteuropa” og Mette Thunøe om Kinas forhold til den globale orden:
”Aggressivt diplomati – millioner af mundbind. De fandt sted i Chaufførernes mødelokale på
Svanevej med iagttagelse af myndighedernes skiftende restriktioner.
Europagruppen har med mødet EuropaNYT fulgt opfordringen til at lave virtuelle møder. Det er
blevet til 11 møder i årets løb på den første torsdag i måneden. Møderne har demonstreret, at det
faktisk er muligt at føre en livlig, oplysende og inspirerende debat om højaktuelle Europa emner.
Teknikken er med lidt øvelse til at håndtere og møderne har været med til at opretholde en social
aktivitet – et dejligt afbræk i vores Corona hverdag.
I samarbejde med FN-forbundet blev der den 3. december gennemført en konference om ”Sociale
Rettigheder og Grøn omstilling”. Europagruppen og Ældrepolitisk gruppe har afholdt en række
interne møder både virtuelt og fysisk, de fysiske hos medlemmer privat.
I samarbejde med Danske Seniorer og Ældreorganisationer i Finland og Rusland fik vi i 2020
Nordisk Råds støtte til at gennemføre et projekt i 2021, hvor vi skal udveksle eksempler på god
praksis i civilsamfundets arbejde med og for ældre. Realiseringen af projektet er pt. til debat da
både Corona pandemi og forhold i Rusland gør det umuligt at gennemføre det i den oprindelige
ramme.
Globale Seniorer har som et af sine overordnede mål at indgå i nationalt og internationalt
samarbejde med andre organisationer med fokus på det internationale spørgsmål og på
ældreområdet. Som led i denne strategi er Globale Seniorer i år blevet kollektivt medlem af
Danske Seniorer, hvilket i praksis får virkning fra 2021. I den forbindelse vil jeg huske dig på, at du
kan få tilsendt et medlemskort hvis du indsender oplysninger om navn og adresse til
globaleseniorer@gmail.com mærket ”DS-medlemskort” – gerne inden udgangen af januar 2021.

Planerne for 2021.
Virussen hersker stadig. Men flere vacciner er udviklet, og vaccinationsprogrammer er forberedt.
Nogle af de første, der bliver tilbudt vaccination, er de sårbare, så sundhedspersonale og så
ældre. Globale Seniorer er således langt fremme i køen.
Vi håber derfor, at vi kan vende tilbage til en mere normal tilværelse også en mere normal
aktivitetstilværelse i løbet af 2021. Men vi kan af gode grunde hverken sætte nøjagtige datoer
eller titler for de enkelte aktiviteter.
Aktiviteterne vil som altid blive annonceret på hjemmesiden og de bliver til gennem debat i de
tema- og arbejdsgrupper, hvis emner også er beskrevet på hjemmesiden. Jeg vil i det hele taget
opfordre til at man jævnligt orienterer sig på globaleseniorer.com
Blandt andet ”inspireret” af de mange virtuelle møder i 2020 har bestyrelsen besluttet en
kommunikationsplan, der blandt andet skal gøre det muligt webbaseret at deltage i GS’ møder.
Hermed får medlemmer, der ikke personligt kan være til stede i mødelokalet mulighed for at nyde
godt af de foredrag/oplæg, ser tilbydes. Det vil bl.a. give mulighed for en større geografisk
spredning af mødeaktiviteterne.
Med ønsket om et forhåbentligt snarligt farvel til Corona-pandemien
ønskes du/I et godt 2021!
Per Bo
Formand

