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Globale Seniorers kollektive medlemskaber 2022-23  

 

FIC – Forum for International Cooperation:  

GS Repræsentant Nina Ellinger/ Povl Anker Andersen, (begge GS bestyrelse). 

Repræsentanten er tilforordnet FICs bestyrelse. 

 

GS har nydt godt af udstrakt adgang til FICs fysiske faciliteter i mange år og har dermed 

kunnet afholde både mindre og større møder i gratis lokaler og adgang til kontorfaciliteter. 

Det har været en uvurderlig støtte for GS i de første 10 år af Globale Seniorers eksistens.  

 

Afholdte aktiviteter i 2022:  

De tilforordnede i begge organisationer har deltaget i FIC- og GS-bestyrelsesmøder, når 

muligt. I 2022 blev der desuden afholdt to gode møder med eksperter og politikere i maj / 

juni før folkeafstemningen om Forsvarsforbeholdet i et udvidet samarbejde mellem 

Globale Seniorer, FIC og Danske Seniorer  

I det kommende år vil de to organisationer primært samarbejde om afholdelse af møder 

vedrørende Europa og EU. Disse møder vil blive annonceret på GS´s hjemmeside med logo 

fra GS, FIC og Europanævnet.  

 

Planlægning, afvikling og afrapportering af enkeltstående fællesarrangementer skal ske i 

fællesskab og bliver annonceret både på GS og FIC’s hjemmesider. GS vil også annoncere 

relevante FIC-aktiviteter på sin hjemmeside.  

Endelig er begge organisationer enige om at diskutere og afprøve nye typer fælles 

aktiviteter både i og udenfor København. 

 

Danske Seniorer: 

GS Repræsentant Povl Anker Andersen / Nina Ellinger, (hhv. Ældrepolitisk Gruppe og GS 

bestyrelse). 

Anne Mette Olesen, fra Ældrepolitisk Gruppe er udpeget af DS til deres Sundhedsudvalg. 

 

Danske Seniorer er en landsdækkende organisation med et sekretariat på 9 personer og en 

direktør. DS har en ny hjemmeside, https://danske-seniorer.dk, udgiver et blad, der 

udkommer 6 gange årligt og et elektronisk informationsbrev: Kom med. 

 

GS har været medlem af Danske Seniorer siden 2020 og har afholdt flere fælles 

arrangementer i 2021 0g 2022 blandt andet om ældrepolitik før kommunalvalget og før 

afstemningen om Forsvarsforliget. DS GS, Ældre Sagen og Ældrerådet samarbejder 

løbende om ældrepolitik, byer og bæredygtighed i Københavns kommune, i denne 

sammenhæng er GS ressourcestærk med sit internationale engagement, skønt lille som 

organisation. 

 

https://danske-seniorer.dk/
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I forlængelse af samarbejdet mellem Ældresagen og Ældrerådet i København er GS blevet 

tilbudt at medvirke som DS repræsentanter i de halvårlige møder hvor 

ældreorganisationerne vender hvad de er optaget af og hvad der rør sig i Københavns 

kommune. Povl Anker Andersen og Elsebeth Melgaard fra Ældrepolitisk gruppe og 

Verdensmål 11 gruppen er udpeget som repræsentanter. Der har været afholdt 2 møder i 

gruppen. Der arbejdes på at afholde et offentligt møde i november 2023 med 

repræsentanter fra kommunen for at høre og diskutere hvad politikerne har foretaget sig i 

forhold til ældrevenlige byer og værdig ældrepleje. 

 

I 2022 blev der afholdt to møder i maj / juni før folkeafstemningen om 

Forsvarsforbeholdet i et samarbejde mellem Globale Seniorer, FIC og Danske Seniorer 

 

I det kommende år vil GS arbejde på at styrke samarbejdet med DS på forskellige områder. 

GS vil deltage i Kreds Hovedstadens generalforsamling for at blive bedre kendt med de 

andre DS-medlemsorganisationer.  

DS vil gerne annoncere GS aktiviteter i sit digitale nyhedsbrev og evt. lave interview til 

deres trykte blad for at gøre GS mere synlig for deres medlemmer der kunne være 

interesseret i europæiske / internationale spørgsmål. Andre medlemsfordele: 

- DS-kontoret har et centralt beliggende mødelokale til 35 pers der kan lånes til GS 

arrangementer. Det er også muligt at leje Klerkesalen til større møder gennem DS.  

- DS-medlemmer tilbydes rabat til kultur aktiviteter og til aktiviteter på Tisvildeleje 

Seniorhøjskole mm.  

- GS-medlemmer kan deltage i alle sociale aktiviteter som DS medlemsorganisationer 

arrangerer. 

 

Globalt Fokus: 

GS Repræsentant Lene Grønfeldt / Povl Anker Andersen, (begge Verdensmålsgruppen). 

  

Globale Seniorer har været medlem af Globalt Fokus siden 2016. Globalt Fokus er en 

platform for omkring 80 danske udviklings-, miljø- og humanitære 

civilsamfundsorganisationer. Se: https://globaltfokus.dk/da/ . 

 

Oprindeligt søgte Globale Seniorer medlemskab af Globalt Fokus på opfordring af GS 

Udviklingspolitisk temagruppe. Temagruppen gik senere i dvale, men efter etableringen af 

Verdensmålsgruppen tog vores engagement i Globalt Fokus udgangspunkt i både vores 

eget, og GF’s verdensmålsarbejde. Konkret foregik arbejdet gennem deltagelse i en 

tværgående civilsamfundsarbejdsgruppe - SDG-arbejdsgruppen - under Globalt Fokus 

samt deltagelse i Globalt Fokus Generalforsamling. Lene Grønfeldt og Poul Brandrup har 

repræsenteret GS i SDG-arbejdsgruppen. 

 

Verdensmålsaktiviteterne har omfattet deltagelse i møder og konferencer, deltagelse i 

Folkemødet mv.; og siden 2018 har Globale Seniorer medvirket ved udarbejdelsen af årlige 

statusrapporter om fremdriften af Verdensmålene i Danmark. Den første Skyggerapport 

fra 2018 blev videreført i Spotlightrapporterne i 2019,2020,2021 og senest 2022. Globale 

Seniorer har bidraget til dem alle.  

https://globaltfokus.dk/da/
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Se https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2023/01/SPOTLIGHT-2022.pdf 

 

Siden den første rapport udkom i 2018 har der været adskillige diskussioner om, hvem der 

udgør målgruppen/grupperne og i hvilket omfang rapporterne faktisk bliver læst. Den 

overordnede vurdering er, at rapportarbejdet og aktiviteterne i forbindelse med 

udgivelsen, har haft betydning såvel på det politiske niveau og i civilsamfundet bredt. 

 

Lige nu står vi overfor en drøftelse af det videre arbejde med verdensmålene. Der kan 

konstateres en vis afmatning i aktivitet og opbakning, og et muligt skift i fokus mod 

konkrete interesser som klima og den geopolitiske udvikling. 

 

Vores fortsatte engagement i Globalt Fokus? Globale Seniorers engagement i Globalt 

Fokus har været koncentreret om verdensmålsarbejdet. Globalt Fokus er netop nu ved at 

udvikle en ny strategi til afløsning af deres 2020 strategi. Den nye skal vedtages i efteråret 

2023. GF har ved evaluering af 2020 strategien vurderet, at målsætningerne omkring 

implementering og forankring af verdensmålene i dansk politik og offentligheden, er tæt 

på opnået, og at verdensmålene nu er ”mainstreamet” ind i GF’s øvrige aktiviteter. 

 

Det betyder, at GF ikke længere prioriterer SDG samarbejdet, og at man ikke opretholder 

en selvstændig sekretariatsfunktion til opgaven. Reelt er SDG-arbejdsgruppen nedlagt i 

GF-regi. Da beslutningen er ny, har hverken VM-arbejdsgruppen i Globale Seniorer eller 

andre, haft mulighed for at drøfte situationen; derfor foreslås følgende i forhold til Globalt 

Fokus: 

 

Medlemskabet opretholdes indtil videre, og Globale Seniorer følger med i 

udviklingsarbejdet omkring ny strategi for GF. Når denne foreligger, tages spørgsmålet om 

fortsat medlemskab op, baseret på vurdering af GS’ fortsatte interesse. 

 

Globale Seniorer fastholder kontakt til de organisationer vi har haft tættes kontakt med i 

SDG-arbejdet, primært FN-Forbundet og MS, samt forskellige enkeltpersoner, for sammen 

at vurdere om der er basis for konkrete samarbejdsprojekter om verdensmålene- herunder 

LNOB- (Leave No One Behind) aktiviteter mv. 

 

IDA Global Development: 

GS Repræsentant Nina Wernberg / Nina Ellinger, (begge GS bestyrelse). 

 

GS-medlemmer har kunnet tilmelde sig alle IDA Global arrangementer gratis.  Relevante 

IDA-møder kan efter henvendelse fra et medlem blive annonceret på GS hjemmeside. Der 

finder GS medlemmer også en anvisning på hvordan man tilmelder sig IDA møder på 

hjemmesiden.  

 

HELP AGE: 

GS Repræsentant Maria Justiniano / Povl Anker Andersen, (begge Ældrepolitisk gruppe). 

 

https://globaleseniorer.dk/wp-content/uploads/2023/01/SPOTLIGHT-2022.pdf
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GS har deltaget når muligt i zoom møder med HelpAge’s Europanetværk. Herfra samt fra 

HelpAge’s internationale sekretariat har vi fået information om ældres forhold både i 

Europa og på globalt plan. Det har været særlig vigtigt i forbindelse med Corona epidemien 

og med Ukraine-krigen, hvor Ældrepolitisk gruppe blev orienteret om hvordan især ældre 

blev ramt og glemt. Informationerne er blevet omsat til artikler på hjemmeside og 

dagblade. HelpAge er p.t. aktiv i.f.t. ældres involvering i klimakampen.  

 

Fremover vil GS fortsat deltage i zoom møder med HelpAge’s Europanetværk hvis muligt. 

Informationerne fra HelpAge og dets Europanetværk vil fortsat kunne omsættes til artikler 

på hjemmeside og dagblade.  

 

EURAG - European Federation of Older Persons: 

GS repræsentant Povl Anker Andersen / Nina Ellinger, (hhv. Ældrepolitisk Gruppe og GS 

bestyrelse). 

 

Både Globale Seniorer og Danske Seniorer er medlemmer af EURAG. Organisationen 

EURAG fejrede sit 60-års jubilæum i Graz i 2022. I denne anledning deltog i alt fem GS-

medlemmer i mødet, der fokuserede på samarbejde mellem ældre generationer og unge på 

universitet. EURAG er en organisation af ældreorganisationer og ældre individuelle 

medlemmer. Organisationen mødes to gange om året med medlemsorganisationerne som 

værter i forskellige lande. EURAG blev bl.a. dannet med det formål at styrke samarbejdet 

mellem ældreorganisationer i de tidligere østeuropæiske lande og de vesteuropæiske. Der 

er medlemmer i 27 lande inkl. Israel. 

 

Selvom EURAGS egne aktiviteter ikke er strategiske eller specielt relevante i forhold til GS-

aktiviteter, vurderer PAA & NIE at det har været værdifuldt og nyttigt for GS at være i 

kontakt med organisationer i den østlige del Europa og ønsker derfor at fastholde 

medlemskabet af EURAG, der er ganske billigt. Samarbejdet med en russisk EURAG- 

medlemsorganisation førte til en fælles projektansøgning med GS og DS til Nordisk 

Minister Råd i 2020, som blev forsinket pga. Covid og siden pga. invasionen i Ukraine  

 

I 2023 afholdes årsmøderne i Prag og i Israel. Når krigen i Ukraine er forbi kan 

samarbejdet med EURAGs ukrainske og russiske medlemsorganisation forhåbentligvis 

styrkes. 

  

Aktivitetsbaseret samarbejde 

 

Bosporus Netværket: 

GS repræsentant: Nina Ellinger / Marie Thun, (hhv. GS bestyrelse og Mellemøstgruppen). 

 

Bosporus Netværket består af Den Danske Helsinki Komité, Kurdisk Forum og Globale 

Seniorer. 

Samarbejdet har primært drejet sig om at arrangere store konferencer på Christiansborg i 

samarbejde med forskellige civilsamfundsorganisationer bla. FN-forbundet, Dansk-

Russisk-Forening og SOS mod Racisme. Også politiske partier har medvirket bla. EL og 
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RV. Programmer og links til tilmelding bliver annonceret på GS hjemmeside og fremmødet 

af GS-medlemmer har været fint.  

  

Aktiviteter / møder i 2022-23 

7. 10.2022 Kurdisk Forum inviterede til høring om den politiske situation i Tyrkiet, 

undertrykkelsen af den demokratiske opposition og Erdogans afpresning ved Sveriges og 

Finlands ansøgning om NATO-medlemskab. 

 

Den Danske Helsinki Komité:   

Kontaktperson Nina Wernberg / Nina Ellinger, (begge GS Folke- og 

Menneskeretsgruppen). 

 

Aktiviteter / møder i 2022-23 

24.02.2023 Den dansk Helsinki komité inviterede Globale Seniorer, Dansk Russisk 

Forening og flere andre organisationer til at samarbejde om en konference på 

Christiansborg om Rusland og Ukraine, der afholdtes på 1 års dagen for Ruslands invasion. 

Med danske eksperter og taler fra både Ukraine og Rusland fik tilhørerne nye 

indfaldsvinkler på en langvarig,voldsom krig og mulige scenarier når krigen engang 

stopper. 

 

FN Forbundet: Kontaktperson Povl Anker Andersen/ Nina Ellinger, (hhv. 

Verdensmålsgruppen/GS Bestyrelse) 

 

Globale Seniorer har samarbejder med FN forbundet i flere konkrete sammenhænge. 

Blandt andet i SDG-arbejdsgruppen om verdensmålene.  

 

Den 12. maj 2023 har FN Forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke inviteret Globale 

Seniorer og andre organisationer som medarrangører til en konference i Fællessalen på 

Christiansborg ”Palæstina/Israel – hvor bliver freden og menneskerettighederne af?”. Det 

har GS Mellemøstgruppen takket ja til. 

 

Leave No One Behind Koalition (LNOB): 

Kontaktperson Maria Justiniano, / Povl Anker Andersen, (begge Verdensmålsgruppen). 

 

GS er medlem af LNOB koalitionen, der har sekretariat på MS. Maria Justiniano /Kirsten 

og Susanne Danielsen har bidraget til udarbejdelse af en rapport, der blev lanceret på 

Verdensmålsugen primo februar 2022. Det er endnu uklart hvorledes koalitionen 

fortsætter sit arbejde i 2023. Det afhænger af MS, hvorfra der mangler en udmelding. 

 

Ældre Sagen: 

Kontaktpersoner Maria Justiniano / Povl Anker Andersen, (begge Ældrepolitiske 

Gruppe).Der har ikke været afholdt nogen møder på organisationsplan med Ældre Sagen i 

2022 og der er p.t. ikke aftalt fælles aktiviteter udover de løbende aktiviteterne i 

ældresamarbejdet i København og i forhold til samarbejdet om OEWG on aging i FN. 


