
 
 

2020 – Året der gik   

 
Globale Seniorer har oplevet et 2020, der med baggrund i Corona-pandemien ikke kan sammenlignes med 
noget andet år i vores 8-årige eksistens. Aktiviteter som medlemsmøder og studierejser er blevet særlig 
hårdt ramt, selv om bestyrelsen fra starten af krisen lagde vægt på, ikke at lukke aktiviteterne ned. Vi har i 
stedet lagt vægt på at følge sundhedsråd og påbud, men også anbefalingen om at modvirke social isolation 
og ensomhed blandt især ældre medborgere. Pandemien er langt fra ved at klinge ud og vores 
aktivitetsniveau vil være påvirket i lang tid fremover. 
 
På plussiden har vi kunnet starte nye aktiviteter hvor vi mødes virtuelt. Vi opfatter det ikke som en 
erstatning, der kan træde i stedet for de fysiske møder vi normalt afholder, men som en ny mødeform der 
åbner helt nye perspektiver: vi kan række længere ud så kredsen af både mulige oplægsholdere og 
mødedeltagere vokser.  
 
På trods af de pandemiske vilkår har det været et år fyldt med spændende aktiviteter som det fremgår af 
denne kortfattede opsummering af årets aktiviteter. Men det, der ikke blev til noget, siger også noget om 
os og indkaldte, Coronaaflyste aktiviteter er derfor taget med. 
 
GS’ 8. generalforsamling 
Generalforsamlingen var planlagt til afholdelse den 19. marts i Ældre Sagens domicil, men bestyrelsen 
besluttede at aflyse på baggrund af den stigende smitte, der førte til at statsministeren den 11. marts 
lukkede landet ned. Da det efter sommeren fortsat var uvist, hvilke muligheder der ville være i fremtiden, 
besluttede bestyrelsen at slå generalforsamlingen 2020 sammen med den for 2021, og lade den siddende 
bestyrelse fortsætte frem til det i 2021 bliver muligt at gennemføre et nyvalg. 
Vi håber, at det vil være muligt at afholde generalforsamlingen i første halvdel af 2021. 
 
GS har afholdt 20 møder, der var åbne for alle interesserede medlemmer. 

• Retsstaten til fornyet debat – i forlængelse af mødet om Krig, fred og folkeret var der den 16. 
januar indkaldt til debat om hvordan vi i Globale Seniorer kan arbejde med retsstat og 
menneskerettigheder. Mødets resultat var dannelsen af Folke- og menneskeretsgruppen i GS. 

 
• Brexit, opbrud og Skotlands fremtid – Europagruppen inviterede til møde med oplæg af Fiona 

Wilson, professor emerita RUC for at få en opdatering på Brexit situationen med et særligt fokus på 
Skotlands fremtid. Mødet blev afholdt den 22. januar med FIC som medarrangør. 
 

• EuropaNYT – Et nyt debatforum i Globale Seniorer og FIC startet af Europagruppen. Første torsdag i 
hver måned, med Ole Aabenhus som vært for en debat af aktuelle EU-emner. Første møde blev 
afholdt 6. februar på Ramsingsvej, men siden juni har møderne foregået virtuelt. Der er i 2020 
afholdt i alt 11 møder. 
 

• Blev Tyskland genforenet? – Per Øhrgaard holdt oplæg til debat om genforeningen. For ikke bare 
at være bagklog lagde han op til at se på den kritik, som allerede ytredes under selve processen. Et 
møde den 26. februar blev arrangeret af Europagruppen med FIC som medarrangør. 
 

• Hvordan kan Zionismen forstås? – Var den en kolonial ideologi, en racistisk ideologi eller blev 
arbejderzionismen undervejs ændret til begge dele? Et oplæg af Morten Thing på et debatmøde 
indkaldt af Mellemøstengruppen den 3. marts. 
 

• Hvordan påvirker Corona’en verdens børn? – Globale Seniorers bestyrelse takkede ja til et tilbud 
fra FN’s børneorganisation, Unicef, om et møde, hvor Unicef ved Ida Svenningsen fik lejlighed til at 
præsentere arbejdet med børns rettigheder. Mødet blev afholdt som webmøde den 7. august.  
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• Perspektiver på EU’s fremtid og rolle i verden – Globale Seniorers bestyrelse inviterede til åbning 

af efterårets aktiviteter med det første fysiske møde efter forårets Corona restriktionerne. Mødet 
den 14. september havde oplæg af tdl. klimaminister og EU-klimakommissær Connie Hedegaard  
 

• Højredrejning i USA og Vesteuropa – I forlængelse af mødet om EU’s fremtid og rolle inviterede 
globaliseringsgruppen til møde om forskydninger i verdensordenen som vi har oplevet de seneste 
år. Mødet blev afholdt den 24. september med oplæg af Vibeke Schou Tjalve seniorforsker ved DIIS. 
 

• Aggressivt diplomati, millioner af mundbind – Sidste møde i rækken om forskydninger i 
verdensordenen handlede om Kinas position, deres diplomatiske angreb mod særligt USA, og store 
donationer til WHO. Mødet den 2. oktober havde oplæg af Phd. Mette Thunøe, lektor ved AU. 
 

• Om at være dansk muslim – Mellemøstgruppen i Globale Seniorer havde inviteret debattør og 
forfatter Tarek Ziad Hussein til at indlede et debatmøde om det at være muslim i Danmark. Mødet 
var planlagt til den 18. november, men måtte aflyses pga. det stigende smittetal. 
 

GS har i samarbejde med FN-forbundet afholdt en offentlig konference 

•  Sociale rettigheder & grøn omstilling – Konferencen blev afholdt den 3. december i 
Arbejdermuseet i Rømersgade, København med det formål at bygge bro i den aktuelle politiske 
debat i forhold til synspunkter om at skulle vælge mellem velfærd og grøn omstilling. 
 
Konferencen blev gennemført både fysisk og virtuelt. I panelet og som oplægsholdere deltog: Per 
Michael Jespersen, direktør for tænketanken Cevea; Mogens Lykketoft, fhv. formand for FN's 
Generalforsamling, mm; Morten Frederiksen Lektor AAU; Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i DA; 
Nanna Højlund, Næstformand i DA. Moderator var journalist Kirsten Larsen. 

 

GS har ikke kunnet gennemføre rejseaktiviteter i 2020, men … 

• Paris rejsegruppen – En studierejse i fortsættelse af rejserne til hhv. Geneve og Strasbourg for at 
besøge multilaterale organisationer og internationale institutioner var planlagt med møder i OECD 
og UNESCO i Paris til foråret 2020. Rejsen var forberedt gennem en række åbne medlemsmøder i 
2019, men måtte aflyses på grund af Coronarestriktioner i OECD. Der er ikke fastlagt noget 
tidspunkt for genoptagelse af rejseplanen. 
 

• Nye rejseplaner – Der arbejdes med planer om studierejser i flere tema- og arbejdsgrupper i 2021-
2022. I Europagruppens forskellige landegrupper planlægges rejser i løbet af forsommeren eller 
efteråret 2021. Rumæniens og Tysklands landegrupperne planlægger rejser til henholdsvis 
Transsylvanien, det tidligere Østtyskland og Sydtyskland. Da alle rejser, måtte udsættes har flere 
grupper haft god til at forberede sig ved selvstudier og debatmøder i læsegrupper på under 10 
personer. Fra foråret 2021 planlægges virtuelle foredrag med eksterne oplægsholdere indtil fysiske 
møder igen bliver mulige. 
 
Ældrepolitisk gruppe har besluttet at undersøge mulighederne for at organisere en bred studierejse 
for alle interesserede Globale Seniorer til Skt. Petersborg i Rusland. Studierejsen tager afsæt i et 
konkret samarbejde med flere russiske NGO’er, og har et bredere sigte end ældreområdet. 
Studieturens fokus er at forstå de pågældende organisationer og deres medlemmers syn på 
samfundsforholdene, deres tanker om Europa og forholdet til det internationale samfund.  
Studierejsen tænkes afholdt i september 2021 subsidiært foråret 2022. 
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GS planlagde deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2020 

• Opstart af Folkemøde event – Globale Seniorers Folkemødegruppe inviterede den 27. januar til 
medlemsmøde for at engagere og involvere flest muligt i planerne for en event på Folkemødet 
2020. Der blev i forlængelse af mødet arbejdet for at gennemføre to events. En event i Barnets hus 
til fortsættelse af generationsdebatten om Verdensmålsteltet og en pop-up event som skulle sætte 
fokus på Globale Seniorer som fællesskab for seniorers interesse for udviklingen af forholdene i 
verden. 
 
Desværre blev Folkemødet 2020 aflyst og Folkemødegruppen har endnu ikke taget stilling til evt. 
deltagelse i 2021 
 

GS’ har arbejdet for at fremme ældres vilkår og interesser 

• GS har i flere år arbejde for at fremme en ældrekonvention. Udgangspunktet er den arbejdsgruppe 
i FN, OEWG – Open Ended Working Group on Ageing – som arbejder for at vurdere om beskyttelsen 
af ældres menneskerettigheder er tilstrækkelig og dækkende. 
 
Ældrepolitisk gruppe i GS har i 2020 videreført det gode samarbejde med Danske Seniorer og 
Ældresagen om dette arbejde og mødes jævnligt om det for gensidig orientering og for 
forberedelse af indsatsen i FN. 
 
Den 10. Session var afholdt med udgangspunkt i FN’s hovedkvarter i New York fra den 15. til 18. 
april 2019. Temaer for 11. session blev fastlagt til at blive ældres: 1) Right to Work and Access to 
the Labour Market) og 2) Access to Justice. GS der er akkrediteret arbejdsgruppen i FN, indsendte 
den 30. november 2019 et skriftligt bidrag om ældre vilkår på arbejdsmarkedet. Ministeriet har 
siden foråret givet tilsagn om et møde om opfølgningen med Globale Seniorer, Danske Seniorer og 
Ældresagen, men har pga. travlhed ikke haft mulighed for at indfri tilsagnet. 
 

• I samarbejde med Danske Seniorer og Ældreorganisationerne Valli og CRNO, i hhv. Finland og 
Rusland, fik vi 500.000 DKK i støtte fra Nordisk Råd 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 i sammenhæng med forhold i Rusland gør det 
umuligt at gennemføre det i den oprindelige skikkelse. 
 

• Gennem det ovenfor omtalte samarbejdsprojekt blev Globale Seniorer inviteret til at deltage i et 
webinar med titlen "NGO social services during Covid-19: Experience in Moscow and Europe" den 
15. december i Moskva eller online. To repræsentanter fra Globale Seniorer deltog i debatten 
sammen med repræsentanter for Frankrig, Tyskland, UK og selvfølgelig Rusland. 
 

• Organisationen Help Age arrangerede i dagene 7.-11. december et online seminar for det 
europæiske netværk, som Globale Seniorer er medlemmer af. Flere medlemmer fra Ældrepolitisk 
gruppe deltog i seminaret, der satte fra en dagsorden med debat af emnerne: Aldersdiskrimination, 
FN ældrekonvention, Verdensmål og Covid, Støtte til ældres rettigheder, Køn og alder samt 
Hvordan går det i verden med sociale pensioner til ældre. 
Seminaret resulterede i en aftale med vores svenske søsterorganisation om at undersøge 
mulighederne for en fælles nordisk side-event i forbindelse med den 11. session i OEWG on ageing. 
 

• Ældrepolitisk gruppe deltog den 12. november i webinaret ”Fjerde gennemgang og vurdering af 
Den Internationale Handlingsplan for aldring i Madrid”. Madrid International Plan of Action on 
Ageing, kaldet MIPAA’en, blev vedtaget på 2. verdenskonference om aldring, der blev afholdt i 
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Madrid fra 8. til 12. april 2002. I Planen for at forbedre ældres livskvalitet er indbygget en fireårig 
systematisk evaluering af fremdriften. 
 
Mødet var arrangeret af IFA, International Federation on Ageing og UNECE, FN's Økonomiske 
Kommission for Europa. Globale Seniorer var inviteret gennem EURAG, European Federation of 
Older Persons. 
Deltagerne drøftede forskellige muligheder i hele FN-systemet for at skabe fornyet fremdrift for 
dagsordenen for aldring og sikre ældres sundhed, trivsel, sociale og økonomiske integration og 
deres generelle rettigheder. Herunder blev særlig drøftet, hvordan der kan skabes fremgang i 
processen for en FN-konvention. 
 

GS udstillede ”Kender du Verdensmålene?” 

• Udstillingen ”Kender du verdensmålene” rummer 22 fotoplancher og 4 tekstplancher. Plancherne 
er en gennemgang af de 17 verdensmål og har det formål at gøre folk bekendte med og nysgerrige 
på målene. 
 

• Til billedplancherne har formidlingsgruppen lavet en opsummeret aktuel status på det enkelte mål. 
Til udstillingen er også udarbejdet ”arbejdsark”, som skal styrke grundskole og gymnasieelevers 
oplevelse af udstillingen. 
 

• Udstillingen har på grund af Corona restriktionerne i 2020 måtte aflyse 3 aftaler frem til efteråret, 
hvor udstillingen endeligt blev vist på biblioteket i Måløv. Sammen med udstillingen nåede vi at 
gennemføre den første af tre planlagte besøg i de nærliggende skoler. Så kom anden bølge af 
Corona. 
 

GS måtte springe Verdens Bedste Morgen over 

• Fredag den 4. september 2020 var der igen fra tidlig morgen uddeling i gader og stræder af avisen 
”Verdens Bedste Nyheder” om den globale udvikling. Globale Seniorer, har været med siden 2016, 
hvor vi har mødt morgenfolket ved Valby Station. 
 

• Vi havde tilmeldt os og planlagt at deltage, men efter nærmere eftertanke i lyset af Coronakrisen 
besluttede vi at springe over for 2020. Som netværk af seniorer med mange i risikogruppen 
vurderede vi, at vi ikke er de rette til at gå tæt på folk og i dialog med dem. 

 
GS måtte springe tovholdermødet over 

• Generalforsamlingen i 2018 besluttede at holde 1-2 møder årligt, hvor bestyrelsen sammen med 
tovholdere og aktive fra arbejdsgrupperne drøfter de samlede aktiviteter. ”Tovholdermødet” har 
været afholdt i 2018 og 2019 og i år var det planlagt til afholdelse i efteråret, men blev desværre 
indhentet af 2. bølge af Corona’en. 

 

GS’ medlemmer har holdt interne møder og studiekredse i emnebestemte grupper 

• I 2019 har Globale Seniorer haft følgende tema- og arbejdsgrupper, som udvikler aktiviteterne 
gennem intern mødevirksomhed, studiekredse og eksternt samarbejde: 
 
- Europagruppen 

(med arbejdsgrupper for Rumænien, Tyskland, Læsegruppen samt EuropaNYT) 
- Globaliseringsgruppen  
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- Mellemøstgruppen 
(med en arbejdsgruppe for foredrag, debat og læsegruppe om Mellemøsten og en 
arbejdsgruppe for Islam i Mellemøsten og Europa i dag) 

- Folke- og menneskeretsgruppen 
- Verdensmålsgruppen 

(med arbejdsgrupperne: Byer og ældre (mål 11), Folkemødegruppen samt Formidlingsgruppen. 
- Ældrepolitisk gruppe 
 

• Alle tema og arbejdsgrupper er åbne for deltagelse og kontaktpersonerne til de enkelte grupper 
fremgår af hjemmesiden, ligesom gruppernes emne er uddybet. Grupper om nye emner kan 
dannes på initiativ af medlemmerne. 

 

GS’ har i årets løb været aktive i både nye og velkendte samarbejdsrelationer 

• Globale Seniorer indmeldte sig i 2020, i forlængelse af et flerårigt godt samarbejde, som kollektivt 
medlem i Danske Seniorer. Medlemskabet bliver effektivt fra nytår, og skal efter vedtægterne 
godkendes på vores efterfølgende generalforsamling, som vi forventer at kunne afholde i forår eller 
efterår 2021. 
 

• Det gode samarbejde med FIC, Forum for International Cooperation, der er formaliseret i vores 
kollektive medlemskab, er fortsat i 2020. Samarbejdet udøves gennem den gensidige 
repræsentation i hinandens bestyrelser. GS’ formand Per Bo er tilforordnet FIC’s bestyrelse og FIC’s 
direktør Carsten Andersen er tilforordnet GS’ bestyrelse. 
 
En fælles aktivitet om afholdelse af en Migrationskonference, der var planlagt til 2020 har desværre 
måttet aflyses på grund af de forskellige Coronarestriktioner. FIC afholdt generalforsamling torsdag 
den 26. november. Det blev afholdt virtuelt og Per Bo repræsenterede Globale Seniorer på 
generalforsamlingen. 
 

• GS har siden 2015 været medlem i Globalt Fokus, der er en samlende platform for danske 
foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære 
aktiviteter. Globalt Fokus arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden. 
 
Tirsdag d. 24. november 2020, afholdt Globalt Fokus online sin årlige generalforsamling. Globale 
Seniorer var repræsenteret af Per Bo og Lene Grønfeldt. 
 

• Verdensmålsgruppen deltager sammen med en hel række øvrige medlemsorganisationer i Globalt 
Fokus’ SDG arbejdsgruppe og er pt. repræsenteret af Lene Grønfeldt og Poul Brandrup. 
 
Globale Seniorer har via SDG arbejdsgruppen i Globalt Fokus bidraget til civilsamfundets 
”Spotlightrapporter 2020”, som har fokuseret på, hvordan det går med verdensmålene i Danmark 
og i Danmarks internationale indsats. Rapporten blev fremlagt og debatteret på webinar den 16. 
juni 2020. 
 
Syv personer i en ad hoc arbejdsgruppe under Verdensmålsgruppen har deltaget i processen og på 
den baggrund har GS bidraget som skribenter på målene 1, 3, 4, 8, 10 og 11, der handler om hhv. 
fattigdom, sundhed & trivsel, uddannelse, anstændige job, mindre ulighed samt om bæredygtige 
byer og lokalsamfund. 
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Den samme personkreds fra Verdensmålsgruppen har også på forskellig måde – hovedsagligt 
gennem workshops og skriftlige indlæg – bidraget til Rapporten “Gør Verdensmål til Vores Mål” der 
blev lanceret den 1. september 2020. Rapporten har undertitlen 197 danske målepunkter for en 
mere bæredygtig verden, og er resultatet af en proces igangsat af 2030 panelet. Medlemmer af 
Verdensmålsgruppen fulgte også livestreamingen af Finansministeriets høring om rapporten i 
Landstingssalen på Christiansborg: ”10 år tilbage”. 
 

• I 2019 blev Globale Seniorer medlem i EURAG, European Federation of Older Persons. Kernen i 
EURAG’s aktiviteter er to årlige konferencer, med forskellige emner som f.eks. konferencen Lifelong 
learning – the right of access to education for older persons i Moskva i september 2019. Desværre 
har de to konferencer i hhv. Ungarn og Geneve i år måttet aflyses. 
 
I stedet har EURAG afholdt i alt 6 virtuelle møder. To især til afklaring af organisatoriske spørgsmål 
omkring de omtalte konferencer, tre med gensidig orientering om vilkårene – især ældres – under 
Corona’en og med gensidig inspiration til, hvad vi kan gøre for at forhindre social isolation blandt 
ældre. Endelig afholdt EURAG fredag den 27. november 2020 virtuelt sin årlige generalforsamling. 
Povl Anker Andersen deltog for Globale Seniorer. 
 
Globale Seniorer har kunnet bidrage med erfaringer fra vores virtuelle EuropaNyt møder og 
eftersommerens møder om forskydninger i verdensordenen, hvor vi iagttog de gældende stramme 
restriktioner. En gennemgående konklusion i EURAG har været, at man ikke skal undervurdere 
ældres ressourcer i forhold til at bruge digitale tjenester, men skal sikre at samfund og NGO’er giver 
støtte og support på området. 
 

• Globale Seniorer har siden 2016 været medlem af HAI, Help Age International, et globalt netværk af 
158 ligesindede organisationer i 86 lande, som støtter ældre mennesker i at leve et sikkert, værdigt 
og sundt liv. Maria Justiniano repræsenterer Globale Seniorer i HAI. 
 
I forbindelse med Corona epidemien har HelpAge afholdt hyppige virtuelle møder med det 
europæiske netværk, for at dele erfaringer om ældres situation. Det blev klart at ældre i Europa var 
hårdt ramt af Corona både helbredsmæssigt og socialt og mentalt på grund af isolationen. Det 
Europæiske Netværk har også afholdt en 5 dages virtuel konference som er nærmere beskrevet på 
side 3 under afsnittet: GS’ har arbejdet for at fremme ældres vilkår og interesser 
 

GS på hjemmeside og facebook i 2020 og arbejdet for en bedre hjemmeside 

1. Brugen af GS’ hjemmeside www.globaleseniorer.comhar målt på besøg for første gang siden 
lanceringen været i tilbagegang. I 2019 havde vi 23.000 besøg mod 14.000 i 2020. Tilbagegangen 
siger noget om hvordan de besøgende bruger hjemmesiden, nemlig til at orientere sig om de åbne 
medlemsmøder og aktiviteter vi annoncerer. Tilbagegangen afspejler, at der i år på grund af 
Corona’en. 
 

2. Hjemmesiden har siden Lanceringen haft i alt ca. 89.000 besøgende og bestyrelsen vurderer 
fortsat, at siden er vores vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne. 
 

3. Hjemmesiden har i dag 172 følgere, en svag stigning i forhold til sidste års 168. Godt halvdelen er 
medlemmer, hvilket betyder at vi også har mange medlemmer som ikke er følgere, men enten selv 
går på siden efter behov eller støtter sig på orienteringen via direkte mail. Vi opfordrer fortsat 
medlemmerne til at blive følgere, men er enige om at fortsætte en praksis, hvor vi orienterer alle 
medlemmer ved direkte mail om nye indlæg og annonceringer på hjemmesiden. 
 

http://www.globaleseniorer.com/
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4. Siden den 20. oktober 2014 har GS kommunikeret på mail med medlemmerne fra adressen 
globaleseniorer@gmail.com. Vi har siden 19. marts 2013 været i luften med hjemmesiden på 
adressen www.globaleseniorer.com, men råder også over domænerne med efternavnet dk og org. 
 

5. Den 19. marts 2013 etablerede vi vores profil på facebook ”Globale Seniorer”, der i dag følges af 
288 personer. Vi når længst ud, når vi er i samarbejde med andre som sidste års opslag med et 
tillykke til Verdensparlament vinderne fra Ung Holbæk, der nåede ud til 967 personer. Alligevel 
nåede vi 365 personer med et meget internt opslag: Vil du være med til at snakke om 
verdensmålene med skoleelever. Af samme grunde som i forhold til hjemmesiden har der været 
meget lille aktivitet på vores facebookprofil i 2020. 

 
6. Bestyrelsen gennemførte i august måned – på oplæg fra Kommunikationsudvalget en debat om 

udviklingen af vores kommunikation, især om hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. På den 
baggrund er der truffet beslutning om at lancere en ny hjemmeside i 2021. 

 
7. Nogle hovedoverskrifter for den nye hjemmeside er: 

 at kalenderfunktionen skal forbedres, så man via kalenderen kan tilmelde sig de aktiviteter der 
udbydes og få automatiseret en række kommunikationsopgaver i forbindelse med 
mødeafholdelse og annoncering, 

 at siden også skal fungere som et intranet, hvor vi på et lukket område også kan dække et 
behov for intern kommunikation i tema- og arbejdsgrupper – en opslagstavle hvor alle 
medlemmer kan orientere sig, 

 at siden herunder også skal indeholde et internt arkiv – et dokumentlager – hvor vi kan søge 
alle de referater eksterne dokumenter rapporter mm. som vi arbejder med i grupperne, i 
bestyrelsen og på generalforsamlinger og 

 at medlemmerne på den interne del kan tilmelde sig arbejdsgrupper og fra siden sende mail til 
de forskellige grupper i netværket. 

 
8. Den nye hjemmesides lukkede del vil blive udviklet i et pilotprojekt mellem kommunikations-

udvalget og en eller flere arbejdsgrupper. 
 

Povl Anker Andersen 16. januar 2021 

mailto:globaleseniorer@gmail.com
http://globaleseniorer.com/

