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Oplæg om Globale Seniorers udfordringer  
– En status op til generalforsamling 2022 
 

Hermed et oplæg til en debat om vores udfordringer op til generalforsamling 2022. Oplægget er diskuteret 

af bestyrelsen på mødet den 10. februar, hvor vi besluttede at udsende papiret som en del af bestyrelsens 

oplæg til generalforsamlingen. 

 

I papiret oplister vi de punkter, som vi aktuelt mener, at vi som netværk skal være opmærksomme på i det 

fremtidige arbejde og som indgår som en væsentlig begrundelse for Handlingsplan for 2022-23. 

 

Vi skal anerkende at vi som formål – udover, at blive klogere sammen – også skal bruge vores klogskab til 

noget. I vores vedtægter har vi skrevet det på den måde, at vi gerne vil medvirke til at forbedre forholdene 

for fattige og undertrykte i verden og at vi skal medvirke til at øge forståelsen for globale forhold. 

 

Det er et kendt dilemma i Globale Seniorer, at vi på den ene side godt vil være et netværk uden 

programmatiske, politiske, og økonomiske bindinger og samtidig vil kunne indgå i forpligtende, 

samarbejder med andre om at fremme de mål vi har, som f.eks. en Bæredygtig global udvikling. En 

dobbelthed i organisationen, som vi skal være bevidste om og sikre fortsatte udviklingsmuligheder. De to 

sider af vores identitet er gensidigt afhængige. 

 

• Vi skal rumme og anerkende mangfoldigheden i medlemmernes begrundelse og 

forventninger til medlemskab af Globale Seniorer. 

I det ligger også forståelsen af, at vi skal gøre noget hver især og i samarbejde med andre. Det betyder at vi 

både skal påvirke i alle de aktive sammenhænge vi indgår, ved middagsbordene, i andre NGO’er, partier 

etc. og i de forpligtende samarbejder vi indgår med andre organisationer. 

 

• Vi må ikke lukke os om os selv, men også være udadvendte og gribe de chancer der 

opstår for at fremme GS’ mål 

Det er derfor vigtigt at vi har en livlig intern debat om aktiviteterne, både dem vi laver selv og dem vi 

deltager i som Globale Seniorer sammen med andre. Det betyder dels at alle skal påtage sig opgaven med 

at informere om de aktiviteter de er en del af, og at alle skal være villige til at gå i dialog på tværs af 

aktiviteterne. 

 

• Vi skal regelmæssigt debattere og evaluere de formelle samarbejder vi indgår i og være 

opmærksomme på, hvilke muligheder det giver os i tema- og arbejdsgrupper  

Den nye hjemmeside skulle gerne blive det værktøj som gør det muligt. Med den er der skabt en mere 

tilgængelig ramme for kommunikationen, men rammen alene gør det ikke. 

 

• Vi har alle en opgave med selv at være aktive i kommunikationen på tværs i Globale 

Seniorer 
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Hvad betyder det for vores organisering 

For at leve op til de udfordringer, der her er skitseret, er det nødvendigt med en række praktiske 

funktioner som kan understøtte tema- og arbejdsgruppernes arbejde. Vi har, og får ikke noget 

sekretariat, der kan løse de opgaver. Der er derfor behov for en organisering af vores arbejde, 

hvor mange flere bidrager til at løse de praktiske og organisatoriske opgaver. 

 

Vi er fra fødslen udstyret med en traditionel bestyrelse, men uden at have en organisering af vores 

arbejde, som anerkender at den vigtigste opgave for at få Globale Seniorer til at fungere er 

praktisk og organisatorisk. Vi burde satse mere konsekvent på en struktur hvor bestyrelsen indgår i 

arbejdsudvalg eller team, som omfatter flere af organisationens medlemmer. 

 

Bestyrelsen bruger lang tid på at diskutere opgaveløsninger, som der er for få til at udføre og som 

derfor alt for tit ikke når at blive effektivt udført – til tiden!  

 

Det er helt rigtigt når vi altid har sagt: - det er lysten, der driver værket! 

GS har, hvis netværket skal være bæredygtigt behov for: 

 At vi er flere om opgaverne,  

 At vi ikke bliver for personafhængige, men har dublanter på alle poster 

 At der er en hyppig rotation af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 

 At vi tiltrækker og integrerer flere nye medlemmer 

 At vi har fokus på kommunikationen i netværket 

 

Ny struktur for arbejdet 

I konsekvens af disse synspunkter er det bestyrelsens opfattelse, at det er tid til at diskutere en 

anden organisering af bestyrelsens og organisationens arbejde – at etablere nye mere åbne og 

fleksible samarbejdsformer. 

 

Bestyrelsen foreslår at det bliver en afgørende opgave i bestyrelsens handlingsplan for 2022-23. 

 


