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Bestyrelsens beretning for perioden marts 2019 til september 2021 
- En periode præget af udvikling af aktiviteterne i arbejdsgrupperne  
 

 

Tiden siden generalforsamlingen i 2019 har været kraftigt præget af den Coronapandemi som har 

ramt verden. Vi er i Danmark frem til nu kommet relativt let gennem den, men pandemien har 

understreget den kolossale ulighed som fortsat plager verden. På initiativ af EuropaNYT gruppen 

blev dette synspunkt lagt frem i et debatindlæg på hjemmesiden De rige landes vaccine 

nationalisme kan forlænge pandemien og i et tweet STØT #COVAX NU. 

 

Globale Seniorers konkrete aktiviteter i perioden fremgår af de årlige aktivitetsoversigter: 2020 - 

Året der gik og 2021 – Året der næsten er gået. Denne beretnings mål er at samle op på 

udviklingen med nogle refleksioner over, hvor vi står ved periodens slutning. Vores vurderinger 

forklarer samtidig handlingsplanen for 21/22, der er til behandling som pkt. 6 på dagsorden. 

 

Coronaens mange restriktioner på forsamlings- og bevægelsesfriheden har betydet, at der er 

skåret ned i antallet af fysiske møder om aktuelle internationale forhold, som temagrupperne 

normalt arrangerer. Samtidig har vi måttet aflyse studierejsen til OECD og UNESCO i Paris, som 

skulle have været afholdt i foråret 2020 samt studierejserne til Tyskland og Rumænien. 

 

Alligevel er hovedindtrykket fra perioden, at Globale Seniorer har været meget aktive som 

netværk og, at vi har brugt perioden til at udvikle nye arbejdsmetoder, samarbejdsformer og til at 

dække flere interesseområder.  

 

Nye mødeformer og perspektiver 
Perioden har meget direkte lært os at udnytte muligheden for at mødes online i stedet for fysisk. 

Især arbejdsgrupperne og bestyrelsen har benyttet denne mulighed i forlængelse af, at 

bestyrelsen tegnede 2 abonnementer på platformen zoom og opfordrede grupperne til at 

eksperimentere med at afholde virtuelle møder. Arbejdsgruppen EuropNyt har erfaringer fra i alt 9 

afholdte medlemsmøder. 

 

Det har været en udfordring at lære de nye programmer at kende, men det har også åbnet nye 

muligheder og perspektiver. Vi kan både i forhold til deltagere og oplægsholdere arrangere møder 

uafhængigt af afstande og mobilitet. Vi ser også et nyt perspektiv i at kunne blande virtuelle og 

fysiske møder, som f.eks. på vores konference om Sociale Rettigheder & Grøn omstilling på 

Arbejdermuseet den 3. december 2021, hvor mindst 50 personer deltog virtuelt og Morten 

Fredriksen AU, holdt sit oplæg fra Massachusetts, US. 
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Med arbejdsgruppen i fokus 
Vægten i aktiviteterne er i perioden gledet fra medlemsmøder over på aktiviteter i de 

arbejdsgrupper, der er vokset ud af temagrupperne. Konsekvensen er at flere medlemmer er 

blevet inddraget i aktiviteterne og at flere nye emner er kommet til, men det betyder også, at der 

er skabt tættere samarbejdsrelationer, større åbenhed og bedre social kontakt mellem 

medlemmerne. 

 

I mange arbejdsgrupper har det betydet at der har været lejlighed til mere dybtgående studier af 

litteratur, rapporter mm. inden for gruppernes emner. En større egen og fælles indsats har givet 

mange resultater i form af præsentationer, boganmeldelser noteapparater, videoer mm. – både til 

brug internt i Globale Seniorer og eksternt i forhold til samarbejdsparter. Som eksempler kan 

nævnes Mellemøstengruppens arbejde med en udtalelse, der fordømmer Israels planer om en 

ulovlig annektering af de områder de har besat og opfordrer til overholdelse af de konventioner 

Israel – ligesom Danmark - har underskrevet. Ældrepolitisk gruppe har produceret videoer om 

stærke ældres evne til at organisere en indsats – til gavn for samfundet og dem selv. Videoerne er 

produceret som et input i vores samarbejdsprojekt med Finland og Rusland. 

 

Vi er i perioden også blevet bedre til at udnytte hinandens viden og erfaringer på tværs. Et godt 

eksempel er vores bidrag til Globalt Fokus’ Spotlightrapport 2021, hvor 13 Globale Seniorer med 

hver deres forskellige viden og erfaringer har været medforfattere til beskrivelsen på 7 af 

verdensmålene. Evnen til at spille sammen på tværs har også været tydelig på EuropaNYT 

debatmøderne, der altid kan mønstre en debat med input fra mange forskellige fagligheder. 

 

Flere nye interesseområder 
Fra 2020 fik vi et nyt tema nemlig Folke- og menneskeretsgruppen, som med sine aktiviteter vil 

udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere 

aktuelle begivenheder i lyset af de to begreber.  

 

Arbejdsgruppen EuropaNYT er også startet i 2020 som et debatforum der mødes den første 

torsdag i hver måned, med Ole Aabenhus som vært for en debat af aktuelle EU-emner.  

 

I 2020 opstod under Verdensmålsgruppen en ny arbejdsgruppe, Mål 11 Gruppen: Bæredygtige 

byer. Baggrunden var samarbejdet mellem Ældrepolitisk gruppe og Verdensmålsgruppen i en 

event på Folkemødet på Bornholm. Gruppen arbejder med bæredygtige byer i et aldersperspektiv 

– aktuelt med København.  

 

Det seneste nye tema i Globale Seniorer er Arktisk gruppe. Gruppen spejler den stigende 

betydning af Arktis i stormagternes spil om mineraler og magt samt udviklingen i relationerne 

mellem Grønland og Danmark. 

 

Oversigt over tema- og arbejdsgrupper 
Der har siden sidste generalforsamling samlet set været aktiviteter i de grupper, der er nævnt på 

næste side: 
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Arktisk gruppe 

Europagruppen 

 EuropaNYT 

 Rumæniens- og Bulgariensgruppen 

 Tysklandsgruppe 

Folke- og menneskeretsgruppen 

Globaliseringsgruppen 

Internationale institutioner og organisationer 

 OECD- og UNESCO-studietur 

Mellemøstgruppen 

Verdensmålsgruppen 

 Formidlingsgruppen 

 Mål 11 gruppen 

 NGO Samarbejdet 

 

Ældrepolitisk gruppe 

 Folkemødegruppen (fælles med VM-gruppen) 

 Skt. Petersborg gruppen 

 

Styrket samarbejde med andre organisationer 
Et andet væsentligt træk i udviklingen i perioden har været et styrket samarbejdet med andre 

organisationer på lobby, oplysnings- og projektområdet. 

 

Baggrunden for vores samarbejde med andre er formuleret i vores mission: at Globale Seniorer 

samarbejder så bredt som muligt med andre organisationer. Det dækker en forståelse af, at vi ikke 

i Globale Seniorer gør det samme, som andre organisationer allerede gør. Vi samarbejder og 

supplerer med det særlige fokus vi har. 

 

Vi har derfor i Globale Seniorer mange medlemskaber og mange samarbejdsparter.  

Vi har derfor også mange løbende samarbejdsrelationer og aktiviteter, som er omtalt i året der gik. 

Her er samlet op på ift. udviklingen på de vigtigste områder. (Se også bilagt oversigt over 

samarbejdsparter.)  

 

Medlemskab af Danske Seniorer 
Kort før årsskiftet 2020 informerede bestyrelsen i et brev til samtlige medlemmer om, at Globale 

Seniorer som organisation havde søgt og fået medlemskab i Danske Seniorer. Bestyrelsen 

motiverede dette skridt grundigt og skrev også, hvad den forventede af vores medlemskab. Her et 

kort resume. 

 

Globale Seniorer har siden 2016 haft et godt konkret samarbejde med Danske Seniorer - helt 

overvejende om afholdelse af møder og konferencer om internationale ældrespørgsmål i 

forskellige sammenhænge. I 2020 udvidede vi samarbejdet med et udvekslingsprojekt med Finland 
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og Rusland, støttet af Nordisk Råd. Realiseringen af projektet er pt. sat i bero pga. Corona pandemi 

og forhold i Rusland. 

 

Aktuelt har vi fået illustreret de perspektiver medlemskabet rummer ved at vi i forbindelse med 

kommunalvalget 2021 repræsenterer Danske Seniorer i et samarbejde med de øvrige 

ældreorganisationer i København. Op til kommunalvalg 2021, arrangerer samarbejdet et 

vælgermøde som vi forsøger at præge med et fokus på Verdensmål 11. 

 

Vores forventning til udviklingen af samarbejdet er, – at vi kan præge fællesskabet i Danske 

Seniorer med vores interesser for internationalt samarbejde og globale perspektiver, – at vi får 

nye muligheder for adgang og kontakt til dagsorden og beslutningsproces omkring 

menneskerettigheder generelt og særligt FN og EU’s arbejde for ældres interesser og – at vi med 

eksemplet Globale Seniorer kan være med til at påvirke hvordan nye ældregenerationers kan spille 

en aktiv rolle i civilsamfundet. 

 

Et styrket samarbejde om Verdensmålene 
Globale Seniorer har siden 2016 været medlem af Globalt Fokus.  

Vi har de senere år, overvejende samarbejdet omkring Verdensmålsteltet på Folkemødet på 

Bornholm og i SDG-arbejdsgruppen. På tredje år har vi med udgangspunkt i SDG-arbejdsgruppen 

været med til at fremstille en rapport om fremdriften i verdensmålene. Rapporten indgår som 

civilsamfundsbidrag i FN’s årlige topmøde – High Level Political Forum – der afholdes i juli i FN. 

 

Processen i år har vist en større vilje til at tage fælles ansvar for rapporten mellem 

organisationerne og har givet større vægt på helheden i Verdensmålene. Udover en vurdering for 

hvert af Verdensmålene, indledes rapporten med fire tværgående kapitler. 

 

Arbejdet med Spotlightrapporten giver mulighed for at komme tæt på de øvrige NGO’er i Globalt 

Fokus og en god anledning til at udvikle vores viden og synspunkter. Men rapporten har også en 

vigtig politisk funktion og er i år blevet indarbejdet i regeringens VNR-afrapportering (Voluntary 

National Review) til FN. Rapporten 2021 er fulgt af en videokampagne, som skal oplyse en bredere 

målgruppe om Verdensmålene. Også det er et positivt skridt på vej mod et mere samlet 

oplysningsarbejde om Verdensmålene.  

 

Et fortsat bredt samarbejde på ældreområdet 
Samarbejdet med Ældre Sagen har fortsat stor betydning Globale Seniorer. Vi er glade for, at vi 

igen har god kontakt og at vi i forbindelse med samarbejdet om kommunalvalg 21, også har fået 

kontakt til Ældresagen København. 

 

Globale Seniorer har siden 2015 advokeret for at FN skal sikre en bedre beskyttelse af ældre. Vi 

har derfor fulgt de årlige møder i den FN’s åbne arbejdsgruppe, OEWG on Ageing tæt.  

 

I forsøget på at rykke det danske standpunkt har vi sammen med Danske Seniorer og Ældre 

Sagen/Age Platform Europe presset på for at få møder med de relevante ministerier. Det er 
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heldigvis lykkedes på trods af ældreområdet lever en omskiftelig tilværelse. Alligevel synes vi, at vi 

bevæger os fremad og oplever, at ministeriet er begyndt at lytte. 

 

Vi har stor glæde af, at HelpAge Internationals europæiske netværk også følger sagen tæt og, giver 

nyttige informationer og inspiration. 

 

Sidste år indledte vi ved et webinar for HelpAge europæiske netværk et samarbejde med PRO 

Global, vores svenske søsterorganisation, og finske Valli. Intentionen var at bidrage med et nordisk 

side-event på FN-topmødet, HLPF. Vi ville sætte fokus på ældres pension, den diskrimination 

ældre udsættes for på arbejdsmarked og på ”ageisme” generelt. 

 

Det lykkedes ikke at få plads til et nordisk side-event, men det er vores opfattelse at samarbejdet 

med Pro Global, Sverige rummer muligheder i fremtiden. Vores interesseområder og profiler som 

organisationer er meget ens. 

 

Alle grupper skal involveres i vores partnersamarbejder og aktiviteter 
For at få mere glæde af vores medlemskaber og samarbejder er det vigtigt, at aktiviteterne bliver 

kommunikeret så det kan indgå i de forskellige temagruppers muligheder og planlægning. 

Forudsætningen er samtidig at vi selv diskuterer og gør os klart, hvad vi ønsker os af samarbejdet 

med forskellige organisationer. 

 

Hvis vi skal involvere grupperne mere i samarbejdet med vores partner CSO’er så kræver det, at vi 

bliver bedre til løbende at fortælle, hvad vi gør og opnår i de samarbejder vi har i gang. 

Udfordringen ligner, hvad der generelt er svært i vores organisation. Mange aktive medlemmer, 

men ikke noget sekretariat der kan sikre kommunikationen og et ensartet vidensniveau. Denne 

udfordring behandles i det følgende afsnit.  

 

Udvikling af Globale Seniorers kommunikation 
Bestyrelsen gennemførte som forberedelse til den generalforsamling vi skulle have haft i marts 

2020 en debat om organisationens udvikling. Resultatet var nogle vigtige anbefalinger til 

udviklingen. 

 

 Tema- og arbejdsgrupper er kernen i udviklingen af Globale Seniorer og organisationen skal 

derfor udvikles så den bedst muligt støtter gruppernes aktiviteter og beslutninger. 

 For at sikre sammenhængen i organisationen er det afgørende med en let adgang til løbende, 

uformel kommunikation der kan sikre videndeling og koordination mellem grupperne og 

mellem medlemmerne indbyrdes. 

 

Som opfølgning har bestyrelsen og kommunikationsudvalget diskuteret hvad der skal til for at leve 

op til anbefalingen om bedre kommunikation. Resultatet er blevet et projekt for en ny 

hjemmeside, der især er kendetegnet ved en deling mellem en åben (offentlig) del og en lukket del 

(kun for medlemmer).  

Den lukkede del skal tilbyde en simpel adgang for alle til at dele informationer med grupper og 

medlemmer og tilbyde et dokumentlager alle medlemmer har adgang til. 
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Ambitionen er at medlemsdelen er tema- og arbejdsgruppernes ”sekretariat”, der rummer alle de 

informationer som er nødvendige for aktiviteten i grupperne. En ny fælles kalender og 

automatiske dataoverførsler og registreringer af medlemmernes kontaktdata og 

gruppetilknytninger skal sikre den koordinering som indtil nu har været en udfordring.  

 

Den nye hjemmeside vil blive lanceret på generalforsamlingen, men der er et langt 

udviklingsarbejde forude i et samarbejde arbejde med de grupper, der skal anvende siden. 

 

 

Bestyrelsen den 6. september 2021 


