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Kære Globale Seniorer! 
 

Året er ved at rinde ud – og hvilket år har 2022 ikke været!  
 

Ikke så snart var det meste af verden kommet igennem den kritiske fase af Corona pandemien, før 

Rusland invaderede Ukraine. Den efterfølgende krig har medført store tab af menneskeliv og 

enorme ødelæggelser, og den har sendt millioner af mennesker på flugt. Krigen har også medført 

energikrise og bidraget til skyhøj inflation i Europa – og fødevareusikkerhed i resten af verden. 

Udsigterne til en hurtig fred er ikke lyse og det er indlysende, at det kommer til at koste enorme 

ressourcer at få genopbygget de krigsramte zoner og reetableret fredelige relationer mellem 

mennesker hvis liv, familie og venner har været berørt af krigen. Kan kendskab og venskab mellem 

mennesker - over grænser genopbygges efter en krigs rædsler?  
 

Desuden er magtbalancen i den gammelkendte verdensorden ved at ændre sig. Den økonomiske 

globalisering og de internationale spilleregler er ved at bryde sammen og det er vanskeligt at 

forudse, hvad der kan ske. Resultatet er at alle lande – og ikke mindst EU – genovervejer deres 

alliancer og nye lande søger medlemskab i NATO.  
 

Også i 2022 var kampen for en verden med et bedre klima på den globale lystavle. Der er vedtaget 

mange gode hensigter om at handle hurtigt, men det har vist sig vanskeligt at få det omsat til 

handling i den nødvendige hastighed og at få afsat tilstrækkelige midler til at skabe en både 

bæredygtig og leveværdig verden. De unge fører an i kampen for en bæredygtig fremtid og da de 

unge også er vores fremtid, må vi seniorer påtage os vores del af ansvaret.  

 

Det kan været svært at finde lys for enden af tunnelen i 2022. Men finder vi ikke lys, må vi selv 

bidrage til at skabe lys. Vi må anstrenge os for at række ud mod hinanden og holde åbne samtaler 

efter krig og kaos. Der bliver behov for mere end at snakke sammen, vi må også handle og bygge 

op sammen.  
 

Aldrig har det været vigtigere at finde nye veje og fælles fodslag.  Aldrig har det været vigtigere at 

huske de små sejre og ydmyge forandringer til det bedre, der er sket.  
 

Lad os række ud mod hinanden og gøre vores bedste for at det nye år faktisk bliver glædeligt for 

alle – med Verdensmålenes vigtigste credo ”leave no one behind”. 

 

På vegne af hele bestyrelsen og med håbet om at se jer alle til vores GS Nytårskur den 11. januar 

2023 ønskes I hver og en et Godt Nytår. 
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København den 30.december 2022 


