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Om gruppesamtalerne på Globale Seniorers Generalforsamling 

den 22. marts 2022  
 

Gruppesamtalerne foregik i fem grupper, hvorefter der var en plenumdebat. Referatet af samtalerne er 

sammenskrevet af bestyrelsen i dette dokument, med det mål at fastholde forslag og synspunkter i 

debatten om Globale Seniorers udvikling. Vi har bestræbt os på at dække kernen i alle synspunkter, men 

uden at gentage de mange forskellige former og nuancer de er fremsat i. Vi har også af pladshensyn 

udeladt mange referencer til de ”gode eksempler” i vores aktiviteter og forslag som allerede er omfattet af 

gruppernes og bestyrelsens planer. 

 

Mange fine forslag til overvejelser i organisationen. Stor generel enighed, men samtidig mange dilemmaer 

og forskelligheder i ønskerne. Afklaringen sker gennem den praksis der vil blive udfoldet i grupperne. 

Bestyrelsen 

 

Om hvad nye medlemmer savner 

• Nye medlemmer har savnet en mere grundig indføring af idé og grundlag for GS, herunder en 

hjælp til at komme i gang med en aktiv praksis og lære andre i fællesskabet at kende. Nogle 

fremhævede at de gennem de arbejdsgrupper, som de var blevet medlemmer af, var kommet 

godt ind i en sammenhæng. Derfor er det vigtigt at hjælpe nye der ønsker det ind i en relevant 

arbejdsgruppe, der giver muligheden for at lære andre at kende og at engagere sig aktivt i de 

temaer som Globale Seniorer arbejder med.  

• Papiret ”Hvem vi er og hvordan vi arbejder”, bør fremover blive udsendt som en skriftlig 

introduktion til nye medlemmer.  

Om studierejser 

• Rejser som et middel til internationalt engagement er vigtigt for mange medlemmer. Globale 

Seniorer har fx givet en unik mulighed for at skabe sammenhæng mellem en snak med 

forskellige eksperters vinkel på Kina, vores egne diskussioner og et nysgerrigt men kritisk besøg 

i felten.  

• Rejser er også ”at handle sammen”. 

• Kirgisistanrejsen var et godt eksempel på handling, hvor rejsegruppen stod for samtaletræning 

på engelsk med kirgisiske unge og selv organiserede rejse og aktiviteter. 

Højskoleopholdet på Nørre Nissum Seniorhøjskole til forberedelse af New York rejsen blev 

sammen med en række andre rejser til internationale organisationer tilsvarende fremhævet. 

Om at dele viden med hinanden  

• Den nye hjemmeside er lovende og giver muligheder for at gemme referater fra møder og 

indspark til debatter under Medlemsnyt. For at have en interessant hjemmeside er det vigtigt 

at alle grupper og enkeltpersoner bidrager med input til hjemmesiden. 
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• Informationsdelingen fremmes hvis temagrupperne lægger information om deres arbejde og 

afholdte møder på hjemmesiden. Hjemmesiden kunne også bruges til at lægge referater og 

egne oplæg samt henvisninger til artikler og litteraturlister – både faglitteratur og 

skønlitteratur. Boganmeldelser og anbefalinger til aktiviteter kan også lægges på hjemmesiden.  

• Generelt ville en større gennemsigtighed om organisationens mange aktiviteter være 

motiverende for medlemmerne. 

Om at dele viden med andre 

• Globale Seniorer erhverver i sit arbejde ny viden, fx om ”landgrabbing” i Rumænien, hvor en 

del danskere har raget jord til sig. Denne viden bør vi formidle til andre i organisationen, til 

andre organisationer og til den bredere offentlighed gennem hjemmesiden.  

• For at hjemmesiden skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt at alle prioriterer det højt at 

forsyne hjemmesiden med kort nyt så fællesskabet bliver inddraget i analyser og debat. 

• Der kom i debatten forslag om at udgive korte oplysningsfoldere eller skrifter om nogle af de 

emner vi har opbygget stor viden om. GS kunne evt. søge midler fra Danidas nye 

oplysningsbevilling. 

• Kunne vi fremme formidlingen yderligere ved mere aktivt at bruge facebook? 

• Vi skal i temagrupperne huske at offentlige møder, evt. målrettet mod specifikke grupper, også 

er en vigtig udadvendt formidlingsform 

Om aktualitet og vedholdenhed 

• I den aktuelle situation med krigen i Ukraine er folks fokus ændret fra de temaer som GS 

temagrupper sædvanligvis arbejder med. Alle er optaget af store emner som Krig og Fred. Alle 

er bekymrede for fremtiden. Der skal skabes rum til at tage denne slags aktuelle emner op 

ligesom vi også gerne skal afholde offentlige møder om den kommende folkeafstemning om 

forsvarsforbeholdet eller om Ukraine/Rusland?  

• Debatten om krig og fred, afspænding og nedrustning er vigtig i den aktuelle situation. Det vil 

være et tværgående tema ift. temagrupperne, som med forskellige indgangsvinkler vil blive sat 

til diskussion med alle medlemmer af Globaliseringsgruppen, Arktis gruppen og 

Europagruppen. 

• Verdensmålene har tabt pusten som prioriteret dagsordenpunkt i det offentlige rum, og måske 

også i Globale Seniorer. En vej til at fremhæve relevansen af verdensmålene er måske at 

fokusere på den underliggende sammenhængen mellem krig, fred, klima, energi, 

fødevaresikkerhed og bæredygtighed m.fl? 

• Verdensmålsudstillingen er en succes. 

Måske kan GS’ere på ekspertområder tilbyde foredrag om verdensmålene på skoler og 

gymnasier? 
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Om at handle og om aktivisme 

• Tiderne skifter og globale seniorer bliver også ældre. Mange gamle aktivister orker ikke 

længere stå på barrikaderne og dele pamfletter ud, men opfordrer alle til at tænke i 

mobilisering af yngre kræfter, der kunne blive interesseret i aktivisme, men med nye former 

som passer de unge bedre?  

• Vi kan som seniorer fortsat dyrke vores interesser og engagementet ved at fylde ny viden på, 

analysere og debattere med andre med et globalt engagement ud fra vores forskellige 

erfaringsbaggrund. Den luksus vil vi ikke give slip på.  

• ”At handle sammen” bør forstås bredt. Alle aktiviteter indebærer handling – før og efter. 

Om at handle sammen med andre organisationer 

• Vi kunne reducere vores egne ambitioner og lægge mere arbejde i at samarbejde med andre 

organisationer og andre generationer. Vi har tilsammen meget erfaring fra mange forskellige 

faglige områder og kan se ting horisontalt og i sammenhæng over tid end de vertikalt 

specialiserede organisationer. Det kunne give resultater, om vigtige områder som f.eks. miljø, 

klima og verdensmål. 

• Organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid, Bedsteforældre for klima, Operation 

Dagsværk, Klimabevægelsen og Dansk Ungdoms Fællesråd blev nævnt som nogle af de 

organisationer temagrupperne kunne søge samarbejde med. 

• Kunne vores fokus være de aktiviteter som andre civilsamfundsorganisationer ikke udfører? Vi 

skal nyudvikle, ikke kopiere hvad de andre organisationer gør. Derfor er det vigtigt at 

samarbejde med andre organisationer. 

• Globale Seniorer har gode erfaringer med at arbejde sammen med andre, jf: Unge på 

Folkemødet, Globalt Fokus om verdensmålene, ældreorganisationerne om international 

ældrepolitik, valgmødet om Københavns udvikling.  

• Temagrupperne bør indtænke samarbejde med andre organisationer og grupper både 

indenlands og udenlands i deres arbejdsplaner, ligesom det strategiske samarbejde med 

Danske Seniorer og FIC bør styrkes. 

Om Globale Seniorer som netværk  

• Det er vigtigt at fastholde at vores netværk er interessedrevet og at grupperne er autonome og 

selv kan skabe nye netvær og samarbejdsrelationer. 

• Vi er som netværk en politisk uhomogen gruppe mennesker, der derfor ikke kan holdningsrette 

vores informationer udadtil, hvilket dog ikke skal hindre os i at rejse debatter og dele viden. 

Desuden kan de enkelte temagrupper udtale sig om sager, hvis de har gennemdiskuteret et 

emne og er blevet enige. 

• Globale Seniorer skal fortsat være en aktivitetsplatform for både den enkelte og det store 

fællesskab. En platform for både at udvikle os selv og samarbejde med andre. 

• Det er vigtigt at vi alle er bevidste om, at det at drive en organisation kræver meget praktisk 

sekretariatsarbejde, som alle må give en hånd med for at løse. 


