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III. Globale Seniorers samarbejde - 2022 

Hvordan rækker vi ud til samarbejde 
 

I Globale Seniorer lægger vi vægt på at samarbejde med andre om de emner vi arbejder med. Vi lægger op 

til at tema og arbejdsgrupper overvejer, hvordan de udnytter mulighederne i forhold til de parter vi 

allerede samarbejder med, og om der opstår andre og nye muligheder. Samarbejde med andre er dynamisk 

og skal løbende vurderes, indgås og udvikles af tema- og arbejdsgrupperne i forhold til deres emner og 

interesser.  

 

Ønsket om at samarbejde med andre organisationer er født ud af vedtægterne, hvor vi i vores formål 

skriver, at vi så vidt muligt vil handle for vores mål i samarbejde med andre organisationer. Alle vores 

samarbejdsrelationer har et internationalt sigte, men som det også står i vores formålsparagraf, har vi en 

særlig interesse i ældres vilkår.  

 

Globale Seniorer samarbejder i dag på mange forskellige niveauer. Fra formelle organisatoriske 

samarbejder hvor vi indgår som medlemmer- som fx medlemskabet af Globalt Fokus - til samarbejde fra 

gang til gang med ressourcepersoner eller institutioner som fx forskningsmedarbejdere på DIIS eller på 

universiteterne. 

 

Det kan være et midlertidigt samarbejde omkring et konkret projekt som fx ældrepolitisk gruppes 

projektsamarbejde med Finland og Rusland finansieret af Nordisk Råd. Det kan være et samarbejde om en 

konkret aktivitet som f.eks. samarbejdet omkring LNOB aktiviteter (Leave No One Behind) med en række 

andre NGO’er. Eller et mere uformelt som mødet mellem Tyskland-rejsegruppen og Rådhuset i Eisenach om 

forholdene mellem øst og vest i Tyskland. 

 

I tabellen herunder har vi oplistet en række af de mere formelle aftalebaserede samarbejder vi for tiden 

indgår i. Der er tale om en simpel oplistning, hvis man gerne vil vide lidt mere henviser vi til hjemmesiden:  

https://globaleseniorer.dk/gs/om-os/samarbejde/.  

Gruppernes aktiviteter baserer sig også på mange mere uformelle og personbårne samarbejdsrelationer. 

De personlige netværk til kolleger, arbejdspladser og institutioner, eller de til venner og bekendte, indgår 

som en del af mange aktiviteter i Globale Seniorer. Det er netop en af de pointer vi bygger organisationen 

på. De er ikke kortlagt, men en vigtig underliggende del. 

 

Organisationer som Globale Seniorer for tiden er kollektivt medlem af 

– Danske Seniorer 

– EURAG, The European Federation of Older Persons 

– FIC, Forum for International Cooperation 

– Globalt Fokus 

– Help Age International 

– IDA Global Development, at Fagligt netværk I Ingeniørforbundet i Danmark 

 

https://globaleseniorer.dk/gs/om-os/samarbejde/
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Organisationer vi for tiden har et formelt samarbejde med 

– Ældre Sagen 

– Den Danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder 

– FN-forbundet 

– CRNO, Centre for the Development of Non-Profit Organisations, Rusland 

– PRO Global, Sverige. Et fagligt netværk under PRO, Pensionärernas Riksorganisation 

– Valli, Foreningen for Ældre- og Nabotjenester, Finland 

 

 

Resultater, eksempler og udfordringer 
For at give en ide om, hvad vi som Globale Seniorer får ud af vores samarbejdsrelationer, bringer vi her et 

par eksempler fra vores praksis. De valgte eksempler er fra hhv. Verdensmålsgruppen og Ældrepolitisk 

grupper arbejde. Forhåbentligt kan tema- og arbejdsgrupperne generalisere fra eksemplerne og blive 

inspireret i forhold til deres emner og interesser. 

 

Eksempel på et samarbejde på ældreområdet 
Globale Seniorer har fra starten søgt samarbejde med de tre store ældreorganisationer: Danske Seniorer, 

Faglige Seniorer og Ældresagen. DS og ÆS har svaret positivt på vores opfordring og vi har igennem årene 

haft et løbende samarbejde, vi prøver også fortsat at få gang i et samarbejde med de faglige. Vi har gennem 

tiden haft i alt 4 velbesøgte seminarer 2 i samarbejde med DS og 2 i samarbejde med ÆS, hvor FIC og 

HelpAge i enkelte tilfælde har været medarrangører. 

Seminarerne har haft et internationalt perspektiv, med fokus på hhv. udfordringerne for Europas ældre, og 

udfordringerne for ældre Globalt – sidstnævnte med FN’s arbejde om ældres rettigheder som emne. 

 

Et af resultaterne af indsatsen er, at det er lykkedes at bringe Danske Seniorer, Ældre Sagen og os sammen 

om at påvirke arbejdet i FN for at sikre bedre beskyttelse af ældres rettigheder. Både DS og ÆS anerkender 

at GS’ indsats har skabt et godt samarbejde og især at vi er lykkedes med at påvirke Ældreministeriet til at 

interessere sig mere for spørgsmålet og at regelmæssige møder og udveksling af papirer om Danmarks linje 

i spørgsmålet. 

 

Globale Seniorer er i forlængelse af samarbejde blevet akkrediteret FN’s Open Ended Working Group on 

Ageing, og sender årligt input og opfordringer til debatten i udvalget   

 

Eksempel på et samarbejde om Verdensmålene 
Allerede fra 2014 blev Globale Seniorer medlem af Globalt Fokus, en samlende paraply for organisationer, 

der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Fra starten med 

Udviklingspolitisk gruppe som motiv for medlemskabet, men efterhånden med vægten på arbejdet for at 

fremme FN’s Verdensmål for en global bæredygtig udvikling.  

 

Vores samarbejde er først og fremmest udfoldet omkring SDG-arbejdsgruppen, som de sidste 4 år har 

produceret en spotlightrapport om hvordan det går med Danmarks for at opfylde målene nationalt og 

internationalt. 
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Samarbejdet har været vores bindeled til både den ministerielle indsats omkring regeringernes SDG-

handleplaner, aktiviteterne i Verdensmålspanelet og ift. andre institutioner og CSO’er der arbejder med 

emnet. Det har samtidig været en trigger for Globale Seniorers indsats på Folkemødet på Bornholm 

 

Det er svært at vurdere betydningen af indsatsen, den har gennem tiden har haft Ups and Downs. Vi ved at 

spotlightrapporterne ikke har nogen stor udbredelse ud over den kreds, der beskæftiger sig professionelt 

med Verdensmålene. Men vi ved også at indsatsen f.eks. har betydet at den nuværende regering 

medsender Spotlight rapporten som bilag til regeringens årlige afrapportering til FN. Vi ved også at FN 

aktuelt har henvist til og fremhævet den danske praksis på dette punkt. 

 

Nogle generelle erfaringer 
Ud fra de mange samarbejder vi indgår i med forskellige partnere kan vi hente nogle generelle erfaringer, 

som både giver udfordringer og muligheder for udviklingen af vores praksis i Globale Seniorer: 

 Samarbejde med andre giver Globale Seniorer kontakt og adgang til målgrupper vi ellers ikke når – 

både i bredden og i dybden 

 Samarbejde kan føde viden, inspiration og nye medlemmer ind i tema- og arbejdsgruppernes arbejde 

 Globale Seniorer føder ind til samarbejdspartnerne med vores brede organisationserfaringer og især 

med et sammenhængende globalt og solidarisk verdenssyn 

 At bidrage til mere permanente samarbejder kræver løbende videnopbygning samt både kontinuitet og 

fornyelse i tema- og arbejdsgrupperne – samt en kontinuerlig indsats, der er tids-og arbejdskrævende 

 Samarbejdet med andre kræver løbende information og debat om indholdet og om, hvad vi ønsker at 

opnå og, hvad vi vil bidrage med 

 

Bestyrelsen 


