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Globale Seniorers handlingsplan 2021-22 
 

Perioden september 2021 til marts 2022 

Globale Seniorer har udviklet sig gennem 8 gode år med mange forskellige aktiviteter, 

arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer. Gennem Corona’en er nye arbejds- og mødeformer 

taget i brug, så med genoptagelse af de hidtidige aktiviteter, er der behov for en indsats, så vi 

bringer alle gode erfaringer med i det videre arbejde. 

 

Fortsæt tema- og arbejdsgruppernes aktiviteter 

Tema og arbejdsgrupper fortsætter nu deres aktiviteter med foreløbige programmer for tema- og 

arbejdsgrupper for efteråret 2021, se bilag.  

Bestyrelsen vil indkalde tovholdere og andre centrale personer til møde sidst i 2021. 

Igennem et par år har medlemmer efterspurgt nye muligheder for intern kommunikation i 

arbejds- og temagrupper. Der har derfor været arbejdet med at finde en ekstern og intern 

kommunikationsplatform, som kan understøtte den samlede organisations behov. 

 

Udvikling af ny hjemmeside 

Den nye hjemmeside skal fortsat informere om organisationen og vores aktiviteter.  

Derudover skal den interne kommunikation i organisationen styrkes i den nye hjemmeside. Den 

interne kommunikation spiller en særlig vigtig rolle fordi den skal bidrage til at sikre 

sammenhængen i organisationen. Hjemmesiden skal derfor bidrage med nye værktøjer for at lette 

arbejdet i arbejdsgruppernes og samtidigt gøre det muligt at dele viden med andre i 

organisationen.  Når vi alle ved hvad de forskellige grupper arbejder med bliver det lettere at 

koordinere aktiviteterne. Ligeledes er det vigtigt at der bliver opbygget et arkiv med materialer og 

forslag til aktiviteter, som gruppernes medlemmer har udarbejdet. Det giver mulighed for læring 

og dialog om gruppernes arbejde. 

 

Alle dele af organisationen vil blive inddraget i arbejdet. Sammen skal de afprøve og bidrage til 

den interne del, så den bliver en let tilgængelig platform. Det skal samtidigt være muligt at 

fortsætte arbejdet som hidtil, men med bedre muligheder for at dele informationer. 

 

Endelig bliver der lagt vægt på, at vedligeholdelse af hjemmesidens indhold bliver en opgave, der 

kan deles af flere brugere. Ligeledes skal det tilstræbes at vedligehold af teknikken kan varetages 

af flere medlemmer. 
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Brug af nye mødeformer 

Corona’en har lært os, et der en vigtige nye redskaber til at mødes. De er særlig perspektivrige for 

Globale Seniorer i forhold til at kunne overkomme afstande og andre fysiske forhindringer for at 

være med.  

Bestyrelse vil derfor fremme brug af online møder og muligheder for online deltagelse og 

streaming fra fysiske møder. 

 

Bestyrelsen, 1.september 2021 
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BILAG:  Oversigt over Temagruppernes væsentligste tiltag i 

 efterår/forår 2021/22 
 

1. Arktisk gruppe – klima, miljø, ressourcer og rettigheder. 
 

• Gruppen er nyetableret og afholder i løbet af efteråret 2021 møder om relevante 

emner. Foreløbigt ar der aftalt møde om natur og miljø i det arktiske område 

inklusive Grønland. Der er aftalt møde om det politisk administrative system i 

Grønland herunder fokus på udvalgte områder, hvor der er væsentlige forskelle i 

Rigsfællesskabet. Endeligt vil vi se på udfordringer i det sociale område. 

 

2. Europagruppen – politik, etnicitet, historie og kultur. 
 

• Møde om det tyske kanslervalg med Per Øhrgaard d.28.september 

• Møde om neoliberalismens lokalisering i Rumænien med Cornel Ban (CBS)  

• Møde om rumænske arbejdere og deres familier, der migrerer til Danmark 

• Møde om minimumsløn i Europa og den danske model 

• Møder om Balkans historie 

• Studierejse til Eisenach, Tyskland, oktober 2021 

• Studierejse til Rumænien/Bulgarien, april 2022 

 

EuropaNYT: Månedlige møder omkring aktuelle europæiske problemstillinger og 

begivenheder ved Ole Aabenhus 

 

3. Folkeret og menneskerettigheder – aktuelle begivenheder perspektiveres i lyset 

af disse to begreber. 
 

• Møde om Statsborgerskab ved cand.jur. Eva Ersbøl, ph.d. den 26. august. 

• Gruppemøde med diskussion af udvalgte menneskerettigheders betydning og 

indhold. Korte oplæg ved 4 medlemmer af gruppen. 

• Møde om forskellen mellem menneskeret og humanitær folkeret  

• Møde med diskussion af hvad der skal til for at have en stat, der f.eks. er kvalificeret 

til optagelse i FN. 

• Møde om menneskerettighedernes status global 
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4. Globaliseringsgruppen – aktuel udvikling og dens dynamikker og behov for 

international regulering. 
 

• Afholdelse af møde om forholdet mellem Kina, USA og Europa med Luke Patey ud 

fra hans nye bog ”Why China Looses” 

• Afholdelse af møde om teknologisk opsplitning i en bipolar verden med oplæg af 

Bengt-Åke Lundvall. 

• Afholdelse af møde om klimakamp for unge og ældre med oplæg fra aktivistiske 

ungdomsgrupper (en ”ekstremistisk”/utålmodig og en mere moderat).  

 

5. Internationale institutioner og organisationer og deres funktioner. 
 

• Studietur til Paris med besøg i UNESCO og OECD i løbet af foråret 2022. (Udsat rejse 

fra 2020).  

 

6. Mellemøst- og Irangruppen – politisering af religioner i MØ og muslimske 

kvinder og mænds vilkår i Europa/Danmark 
 

• Møde om Afghanistan: Talebanere før og nu – og vejen frem ved Asta Olesen den 

30. september 2021 

• Møde om den politiske udvikling i Israel, herunder annektering af                  

palæstinensernes jord. 

• Møde om palæstinenserne / arabernes forhold i Israel  

• Møde om danske børn i Syrien og deres rettigheder  

• Møde Muslimernes Muhammed ved Jakob Skovgård Petersen  

• To møder om muslimske mænd og kvinder i Danmark  

- Oplæg af Tarek Hussein: Det sorte skæg – om at være muslim i Danmark 

- Oplæg af muslimsk kvinde om kampen for muslimske kvinders rettigheder i 

Danmark   

 

7. Verdensmålsgruppen - FN’s verdensmål for en bæredygtig global udvikling og 

undergrupper (Formidlings-, Mål 11-, Politik-, Spotlightrapport-, og 

Folkemødegruppen): 
 

• Afholdelse af vælgermøde i København ifm. Kommunalvalg 21 – arrangeret i 

samarbejde mellem GS, Ældresagen København, Lokalråd København og Danske 

Seniorer. Mødet afholdes 28. oktober. 
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• Afholdelse af et eller flere møder i samarbejde med ældrepolitisk gruppe om 

ældrebegrebet med særligt fokus på byer, boliger og ældre. 

• Formidlingsgruppen er i gang med at revidere udstillingen og udstiller på Næstved 

hovedbibliotek i september 2021 med foredrag af Bjørn Førde og Leif Sønderberg 

Udstillinger planlægges i 2022. 

• Gennemførelse af interne debatter om vores erfaringer med samarbejdet i 

civilsamfundet, herunder udarbejdelse af Spotlightrapporter mv.  

• Drøftelse af regeringens nye handlingsplan for opnåelse af verdensmålene. 

 

8. Ældrepolitisk gruppe – ældres vilkår og muligheder i Danmark og globalt 
 

• Fortsat samarbejde med Rusland og forberedelse af studietur til Skt. Petersborg 

2022 

• Dokumentation af ældre menneskers ressourcer, vilje og kapaciteter ved hjælp af 

video og andre medier.  

• Fokus på alderisme, diskussion i GS og fællesmøde med Mål 11 gruppen 

• Møder om ældre i andre lande (Kirgisistan, Kina) 

• Fejring af International Ældredag 1. oktober 21.  

• Fortalerarbejde i forhold til social- og ældreministeriet om konvention for ældre 

mennesker. 

 


