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Globale Seniorers medlemmer, organisation og aktiviteter i 2022 
- et debatoplæg til generalforsamlingen 2022 som skal lægge sporene for arbejdet fremover 

 

I. Hvem er vi? 

Globale Seniorer er nysgerrige og engagerede 

Vi er seniorer, der interesserer os for det internationale samfund. Vi er nysgerrige på hvordan verden 

udvikler sig og ønsker fortsat være en engageret, bevidst, kvalificeret og aktiv del af udviklingen. Vi 

interesserer os for folk og for stater, for deres indbyrdes relationer og for den globaliseringsproces, 

som præger udviklingen i dag. Vi interesserer os for bæredygtighed og for klodens overlevelse, vi 

modarbejder global, regional og lokal ulighed og vi kommer med en bred og lang arbejdserfaring fra 

mange sektorer og støtter de 17 Verdensmåls tværgående princip ”Leave no one behind”.  Vi er også 

optaget af vilkårene for det voksende antal ældre i samfundene, vi ønsker et værdigt liv for ældre, et 

engageret og aktivt liv, hvor vores erfaringer fortsat kan bidrage til samfundets udvikling.  

Vi er ikke sammen for at blive aktiveret – vi er organiseret for at udvikle os, blive hørt og respekteret 

og for skabe en platform hvorfra vi kan give vores standpunkter til kende og bidrage til en mere 

bæredygtig fremtid for de fremtidige generationer. 

Globale Seniorer er en fælles organisatorisk ramme for at gennemføre aktiviteter afledt af vores 

interesse for verden. Vi organiserer aktiviteter, der kan give forståelse for andre folks levevilkår og for 

de processer, der påvirker dem. Gennem kritisk dialog om aktiviteterne vil vi over tid støtte 

udviklingen af folks viden og holdninger. Vi vil forstå verden bredere end ud fra vores eget ståsted på 

kloden og danne helhed og overblik ud fra de mange forskellige, konkurrerende perspektiver og 

vinkler der byder sig til. 

Vi arbejder tematisk og procesorienteret og håber at det både kan rykke ved vores egne holdninger og 

skubbe lidt til samfundets. Det gælder når vi indgår i dialog med venner og familie, når medlemmerne 

selv søger indflydelse gennem indsatser i andre organisationer og det gælder i forhold til de sager vi 

selv skubber i Globale Seniorer. 

Globale Seniorer reflekterer en ny tids ældre, med globale interesser og forståelse af fællesskab. Vi er i 

den forstand unikke. Men vi er langt fra alene - mange initiativer i nye og etablerede organisationer 

trækker i samme retning og vi rækker hånden frem til alle dem, vi har fælles interesser og værdier 

med.  

 

Rammen er vigtig 

Globale Seniorers vigtigste ressourcer er vores uafhængighed som organisation og vores 

ressourcestærke medlemmer, der efter et aktivt arbejdsliv har gode netværk og er vant til at tage 

initiativer og færdes i organisationer.  

Globale Seniorer er en frivillig organisation uden fast ekstern økonomisk støtte eller politiske 

bindinger. Vi er uden de mange forpligtelser der følger med økonomisk sikkerhed. Vi er fri for ekstern 

økonomisk kontrol og rapportering, har ingen forpligtelser som arbejdsgivere, og er ikke forpligtet på 
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holdninger og programmer udover vores brede generelle værdigrundlag. Vi har friheden - og ansvaret 

- til at beslutte hvad vi synes er rigtigt, vigtigt og nyttigt. 

Vi kan i Globale Seniorer frit definere de emner vi vil beskæftige os med indenfor de rammer som 

vedtægterne giver os. Vi beslutter hvilken tilgang vi vil have til de temaer vi vælger og kan investere 

tid og hjerteblod i et tema fordi vi synes det er nødvendigt eller det interesserer os. Og det står os frit 

for at lukke en temagruppe eller melde os ud når vi ikke vil bruge mere tid, har opbrugt vores kræfter 

eller interessen for temaet er slukket. 

Den frihed skal vi værdsætte, den hører vores fase af livet til som privilegerede seniorer.  

Vi lægger vægt på, at Globale Seniorer er en overskuelig organisation, hvor det personlige og sociale 

kendskab har en betydning, hvor vi får lyst til at udvikle vores holdninger sammen i dialogen om 

aktiviteterne, når vi lærer, rejser eller handler sammen.  

Vi forestiller os at mange seniorer gerne vil dyrke interesser som vi gør. Vi forestiller os også at mange 

måske vil organisere sig om deres interesser som vi har gjort om vores. Globale Seniorer er åbent for 

nye medlemmer, der har de samme interesser og syn på organisering som os. Men vi har ikke travlt 

med at vokse og har ingen ambitioner om at blive konkurrenter til de store, veletablerede 

ældreorganisationer. 

Til gengæld mener vi det er vigtigt at samarbejde med alle de organisationer vi har fælles interesser 

med og støtte deres arbejde hvor vi kan. Vi samarbejder derfor med både udviklings-, 

menneskerettigheds- og ældreorganisationer, både i Danmark og internationalt, og vi har gennem 

tiden tilsluttet os paraplyorganisationerne Globalt Fokus, IDA Global, Help Age International og Eurag, 

(European Federation for Older Persons). Samarbejdet med disse organisationer er rodfæstet i de 

relevante temagrupper. Vigtigt – og påskønnet - er vores medlemskab af FIC – Forum for International 

Cooperation – som var Globale Seniorers fødselshjælper og fortsat er en meget vigtig daglig støtte for 

vores organisation og mødeaktiviteter. 

Hjemmesiden skaber sammenhæng på tværs 

I en organisation med en flad, decentral og løs struktur er det vigtigt at vi alle har en viden om alle 

andre aktiviteter og synspunkter i organisationen. Vores temagrupper og aktiviteter er overlappende, 

så vil vi have glæde af vores brede og forskellige erfaringsgrundlag skal vi både have en fælles indsigt i 

aktiviteterne samt lyst og vilje til en fælles, tværgående debat. 

 

En tæt og hurtig kommunikation i organisationen er med til at sikre sammenhæng, alsidighed og 

kvalitet i aktiviteterne. Udvikling af hjemmesiden som det centrale værktøj for netværket er derfor af 

høj prioritet. Medlemmernes aktive brug af og bidrag til hjemmesiden er dog forudsætningen for at 

den kan fungere optimalt. 

 

Bestyrelsen 


