
 
 

2021 – Året der næsten er gået 

 
Corona-pandemien er fortsat ind i 2021 og har betydet, at Globale Seniorer først har kunnet samles til 
generalforsamling i september måned. Derfor dette tillæg til 2020 – Året der gik. 
 
Som i 2020 har der været en nedgang i antallet af de medlemsmøder og rejser som ellers præger netværket 
aktiviteter. Til gengæld er aktiviteterne internt i tema- og arbejdsgrupper øget og ny arbejdsformer og 
interesseområder er dyrket op. Året frem til september 2021 har derfor alligevel været fyldt med 
spændende aktiviteter. De aktiviteter, der er taget med i denne kortfattede opsummering, er globale 
seniorers bredt annoncerede møder, de samarbejder vi deltager i og endelig Globale Seniorers deltagelse i 
eksterne møder, seminarer og konferencer. Der er tale om en, kvantitativ opsummering, der desværre ikke 
kan indfange den spændende og omfattende interne aktivitet i tema- og arbejdsgrupper. 
 

GS’ 8. generalforsamling 
I Året der gik 2020 blev bestyrelsens håb om at Globale Seniorers 8. generalforsamling kunne afholdes i 
første halvdel af 2021 refereret. Det har desværre pga. fortsatte Coronarestriktioner ikke kunnet lade sig 
gøre. Men den 8. generalforsamling er i skrivende stund indkaldt til den 16. september 2021 – to et halvt år 
efter den 7. generalforsamling. 
 
GS har afholdt 10 møder, der var åbne for alle interesserede medlemmer. 

• EuropaNYT – Det nye debatforum afholdes fortsat den første torsdag i hver måned, med Ole 
Aabenhus som vært for en debat af aktuelle EU-emner. Fra og med 7. januar 2021 er der holdt i alt 
7 møder, de 6 første virtuelt og den 2. september det første fysiske møde siden vi blev ramt af 
Corona’en. Fra september til december vil møderne være fysiske, hvorefter gruppen evaluerer 
fordele og ulemper ved den virtuelle og den fysiske mødeform. 

• Is Brexit done? – Europagruppen inviterede til virtuelt møde med oplæg af Ole Helmersen, lektor 
på CBS København for at få en debat om eftervirkningerne af Brexit i Storbritannien efter den 
endelige udtræden, og debat om, hvordan det kan udvikle sig på mellem- og langt sigt. Mødet blev 
afholdt den 1. marts.  

• Kinas politiske system og relationen til EU – Globaliseringsgruppen arrangerede et møde som 
opfølgning på debatten om Kinas placering i den ny verdensorden. Oplægsholder var Xi Ling, 
professor ved AU. Han talte ud fra emnerne: Understanding the Chinese political system og The rise 
of China and implications for EU-China relations. Mødet blev afholdt som fysisk møde den 27. maj.  

• ”Åbningsmøde”: Udviklingen af udviklingspolitikken – Bestyrelsen åbnede, efter den hårde 
nedlukning, med et fysisk medlemsmøde for alle medlemmer. På mødet lagde Bjørn Førde og Tim 
Whyte, hhv. tdl. og nuværende generalsekretær i MS, op til debat om udviklingen af 
udviklingspolitikken på baggrund af Bjørn Førdes udgivelse: Vi tror vi kan måle alt. Efterfølgende var 
der debat og socialt samvær. Mødet blev afholdt den 16. juni i 3F chaufførernes Fagforening. 

• Statsborgerskab i nationalt og internationalt perspektiv – Folke- og Menneskeretsgruppe 
inviterede til åbent medlemsmøde med oplæg af Eva Ersbøll, ph.d., seniorforsker emerita ved 
Institut for Menneskerettigheder. Eva Ersbøll orienterede om det moderne statsborgerskabs 
betydning, både nationalt og internationalt. Mødet blev holdt fysisk den 26. august. 

GS har fortsat planlægningen af en række studierejser til senere gennemførelse 
Som i 2020 var det i år ikke muligt at gennemføre studierejser, men arbejdsgrupperne har fortsat deres 
planlægning, det gælder studierejserne: 

• Til OECD og UNESCO i Paris i foråret 2022 

• Til Sct. Petersborg, Rusland omkring vilkår for civilsamfundet og især for ældre i foråret 2022 
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• Til Eisenach med fokus på lokalbefolkningens oplevelser af delingen af Tyskland og 
automobilindustriens historie samt et indblik i de unges tanker om fremtiden 

• Til Transsylvanien, Rumænien med fokus på forandringerne i landet efter revolutionen i 1989 med 
overgangen til demokrati og en kapitalistisk markedsøkonomi. 

 
GS deltog på det digitale Folkemødet på Bornholm 2021 

• Globale Seniorer havde to videoer med på det digitale Folkemødet – De to videoer viste hvordan 
ældre bidrager til udvikling af deres lokalsamfund i hhv. Bisjkek, Kirgisistan og Pedersker, Bornholm. 
Den første er resultatet af Ældrepolitisk gruppes samarbejdsprojekt med Candofilm og den anden 
er produceret af gruppen. Videoerne blev vist den 17. juni. 

 
GS kom så småt i gang med udstillingen ”Kender du verdensmålene” 

• Udstillingen Kender du verdensmålene har holdt pause siden på grund af Corona nedlukningen. 
Heldigvis er vi kommet i gang igen og kunne den 7. september åbne en udstilling på Næstved 
Bibliotek. I forbindelse med udstillingen leverer Globale Seniorer to foredrag. Bjørn Førde taler i 
forbindelse med åbningen og Leif giver senere et oplæg om hvad den enkelte borger kan gøre for at 
leve et godt og bæredygtigt liv. 

• Formidlingsgruppen har samtidig brugt pausen i udstillingsaktiviteterne til at arbejde med en 
revision af udstillingen, der sikrer at alle plancher er beskrevet så de lægger op til kritisk eftertanke.  
 

GS var igen til Verdens Bedste Morgen 

• Efter en Coronapause var Globale Seniorer igen på gaden til den 10. september på Verdens Bedste 
Morgen. Der vil være omdeling af chokolade brikker og Verdens Bedste Nyheders kampagneavis. 
Desværre har pausen betydet et brud på traditionen så uddelingen i år bliver fra Forum 
Metrostation i stedet for Valby Station. Men traditionen med efterfølgende cafébesøg vil blive 
fastholdt. 
 

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 i netværket. 
Tovholdermødet blev aflyst i 2020, men bestyrelsen planlægger afholdelse af det næste i slutningen 
af 2021. 
 

GS’ medlemmer har været særligt aktive i tema- og arbejdsgrupper 
Medlemmerne har på grund af Corona’en været mest aktive i tema- og arbejdsgrupperne. Der er lavet 
dybtgående studier, udarbejdet mange noter, arbejdspapirer og rapporter samt samarbejde på tværs i GS 
og eksternt om lobby-, oplysnings- og projektformål. Grupperne har været stort set de samme som i 2020. 

- Arktisk gruppe 
- Europagruppen 

med arbejdsgrupper for EuropaNYT, Rumænien og Tyskland 
- Folke- og menneskeretsgruppen 
- Globaliseringsgruppen  
- Internationale institutioner og organisationer 

med arbejdsgruppen for OECD og UNESCO studierejsen til Paris 
- Mellemøstgruppen 
- Verdensmålsgruppen 

med arbejdsgrupperne for Formidling, NGO-samarbejde og Mål 11 
- Ældrepolitisk gruppe 

med arbejdsgrupper for Folkemødet og Skt. Petersborg studierejsen 
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GS’ har samarbejdet med andre organisationer om fælles interesser 

For at kende Globale Seniorers samarbejde med andre organisationer, skal der henvises til omtalen i 2020 – 
Året der gik, hhv. side 3 og side 5. Her skal alene punktvis nævnes de konkrete formelle aktiviteter der er 
gennemført i de første 8 måneder af 2021. 
 

• EURAG - European Federation for Older Persons - holdt den 12. februar sit 7. virtuelle møde. Povl 
Anker Andersen deltog som kontaktperson i dette og de fire efterfølgende møder. Mødernes to 
timer gave alene mulighed for at udveksle generelle informationer om Corona situationen og 
vilkårene for de ældre i medlemslandene. 

EURAG holder Konference og General Meeting i dagene 17. til 20. september 2021 i Budapest. På 
konferencen “Participation of seniors in the decision making processes” deltager Globale Seniorer 
med en præsentation. Gizella Olah, Lene Grønfeldt og Povl Anker Andersen deltager for GS. 

• Med udgangspunkt i Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe tilsluttede Globale Seniorer sig ved 
årsskiftet opgaven med at skrive en Spotlightrapport 2021. 13 Globale Seniorer fra 
Verdensmålsgruppen har med hver deres forskellige viden og erfaringer været medforfattere til 
beskrivelsen på 7 af verdensmålene. Verdensmålsgruppen har også medvirket til at realisere den 
videokampagne for hvert af målene, som Globalt Fokus har produceret. 

Spotlightrapporten blev lanceret på Folkemødet på Bornholm og blev en del af FN-topmødet (HLPF) 
gennem den danske regerings frivillige afrapportering om fremdriften i Verdensmålene – den 
såkaldte VNR-rapportering. Spotlightrapporten var vedlagt som bilag til den danske regerings 
rapport, som blev behandlet under topmødet i dagene fra den 6. til den 15. juli i New York. 

Poul Brandrup fulgte for Verdensmålsgruppens topmødet via en web opkobling. 

• Danske Seniorer bad ved årsskiftet Globale Seniorer repræsentere DS i et samarbejde med 
Ældrerådet og Ældre Sagen i København om at afholde et vælgermøde op til kommunalvalget i 
november 2021. Globale Seniorer takkede ja og mål 11 gruppen er gået ind i samarbejdet for at 
sætte fokus på byen København – er den også for seniorer? 

• Frem til i dag har der i Help Age Internationals Europæiske netværk været indkaldt og afholdt 4 
møder med deltagelse af Maria Justiniano, som er kontaktansvarlig til HelpAge. 

Med udgangspunkt i sidste års europæiske vinter webinar havde Globale Seniorer indledt et 
samarbejde med PRO Global fra Sverige og finske Valli om at udveksle standpunkter på aktuelle 
ældrespørgsmål i et internationalt perspektiv. Formålet var at afstemme vores synspunkter og få en 
fælles stemme i forbindelse med både OEWG on Ageing og FN’s topmøde, HLPF, om 
Verdensmålene. 

Ældrepolitisk gruppe var langt i bestræbelserne på at designe en Side Event til topmødet i FN, men 
måtte opgive det, da der var flere interesserede arrangører end mulige tider for Side Events. Vi fik i 
stedet via Help Age kanaliseret vores synspunkter omkring alderisme herunder diskrimination af 
ældre på arbejdsmarkedet ind i andre bredere Side Events. 

• Den 14. marts var ældrepolitisk gruppe på vegne af Globale Seniorer underskrivere på en nordisk 
henvendelse til de nationale regeringer ved deres relevante ministre. Henvendelsen opfordrede de 
nordiske regeringer til en aktiv indsats i det internationale samarbejde for at sikre den voksende 
ældrebefolkning mulighederne for et værdigt og aktivt liv. 

• I marts sendte ældrepolitisk gruppe på vegne af Globale Seniorer igen et input til emnet ”Right to 
Work and Access to the Labour Market”, det ene af de to hovedpunkter på Open-ended Working 
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Group on Ageing’s 11th. session i FN’s hovedkvarter i New York fra den 29. marts til den 1. april. 
Mødets andet hovedpunkt var Access to Justice – begge punkter set i et ældreperspektiv. Vores 
input koncentrerede sig om at imødegå diskrimination på adgangen til arbejdsmarkedet, på at 
advokere for arbejdsmarkedspensioner og en fleksibel overgang fra arbejdsliv til pension.  

• Ældre Sagen har skiftet ud på flere af de pladser, vi havde kontakt til. GS fik i 2021 genetableret 
kontakten og den 29. april holdt vi et digitalt møde med stabschef Tina Fogh Aagaard, hvor vi 
gensidigt informerede hinanden. Vi snakkede især verdensmål og arbejdet i FN’s OEWG on Ageing.  

• Den 28. maj deltog Globale Seniorer i konferencen: ”Community Care on Elderly” i Skt. Petersborg, 
Rusland. Konferencen var arrangeret af ældreorganisationer og NGO’er i området og der deltog 
fysisk 200 interesserede, hovedsageligt fra regionen, mens mange fra andre dele af Rusland måtte 
deltage digitalt. Det samme gjorde Valli fra Finland og Globale Seniorer. 

Ældrepolitisk gruppe stod for to præsentationer på konferencen. En præsentation om fællesskabet 
i Globale Seniorer, hvor videoen om ældre i Pedersker fik premiere og en om senior bofællesskaber, 
hvor videoen om ”Den tredje revle” et bofællesskab på Nørrebro blev vist. Begge videoer 
produceret af Ældrepolitisk gruppe selv. 

• Globale Seniorer holdt sammen med Danske Seniorer og Ældre Sagen møde med Social- og 
ældreministeriet. Ministeriet var repræsenteret af vores kontakt, fuldmægtig Rasmus Luca Lyager 
Brønholt, og konstitueret kontorchef Sven Erik Bukholt. Mødet var kommet i stand på baggrunde af 
ældregruppens henvendelse for at høre, hvordan den danske afrapportering i forhold til MIPAA’en 
var tilrettelagt og hvad vi ønskede at få med (om MIPAA’en se 2020 – Året der gik, side 3). 

Igen var vores præferencer ældres muligheder på arbejdsmarkedet og aldersdiskrimination, og det 
var indtrykket at ministeriet lyttede.  

• Projektet under Nordisk Råd med Danske Seniorer og finske Valli og CRNO, fra Rusland om 
udveksling af god praksis i civilsamfundets arbejde med og for ældre, har desværre ikke 
umiddelbart kunnet genoplives. CRNO er blevet stemplet som ”Foreign Agent”, da organisationen 
modtager ekstern finansiering og kan derfor ikke godkendes af Nordisk Råd som projektledere. 

• I stedet har samarbejdet forsøgt at finde en finsk organisation som vil være projektledelse. Der blev 
taget kontakt med Demos Helsinki, som imidlertid ikke kunne godkendes som NGO. Ældrepolitisk 
gruppe konstaterede derfor i juli måned at det ikke var muligt at indsende en fornyet ansøgning til 
Nordisk Råd. De tre organisationer var dog enige om, at forsætte samarbejdet på andre måder. 

• FIC afholdt den 26. august sin årlige generalforsamling. For at sprede informationerne fra FIC har 
bestyrelsen i Globale Seniorer besluttet at afholde et medlemsmøde, hvor vi beder FIC fortælle om 
de mange udviklingsprojekter de driver og byder ind på. 

Også i 2021 har FIC været en afgørende samarbejdspart, der Ikke mindst på det organisatoriske 
plan yder støtte og sikrer muligheden for afholdelsen at huse de fleste af Globale Seniorers møder. 
 

GS arbejder på en bedre hjemmeside 
I 2020 besluttede Bestyrelsen i samarbejde med kommunikationsudvalget at arbejde for at udvikle en ny 
hjemmeside. Grundlaget og målet med beslutningen er omtalt i 2020 – Året der på side 6 og 7. 
 
Ud fra de takter er der i et udvalg under kommunikationsudvalget med Asbjørn Andersen som ankerperson 
arbejdet for at realisere intentionerne. På generalforsamlingen den 16. september lanceres den offentlige 
del af den nye hjemmeside. 
 

Povl Anker Andersen, 4. september 2021 


