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GS Temagruppernes Aktivitetsplaner for 2023-24  
 

Arktisgruppen 2023 

1. Arktis’ geopolitisk betydning  

 Klima og miljø  

 Oplægsholder endnu ikke fastlagt 

 Forsvar og sikkerhed i Arktis  

 Helga Hauksdóttir, Islands ambassadør i DK – om udfordringer for Island som en 

lille, selvstændig nation I Arktis 

 Flemming Splidsboel, DIIS - med fokus på Ruslands rolle ift. sikkerheden i Arktis. 

Kan måske dækkes ind af Globaliseringsgruppen, der har tilsagn fra Flemming 

Splidsboel om et oplæg. 

 

2. Rigsfællesskabet 

Rigsfællesskabet funktion og Grønlands og Færøernes tilfredshed med og ønsker til 

Rigsfællesskabet – med særligt blik på Grønland. 

 Færøernes og færingernes vurdering.  

 Sjurdur Skaale, MF for Javnaðarflokkurin – om udfordringer for Færøerne og for 

rigsfællesskabet 

 Grønlands og grønlændernes vurdering 

 Aaya Chemnitz, MF for IA - om udfordringer for Grønland og for rigsfællesskabet 

 

Mulige øvrige oplægsholdere/emner til kommende møder i 2023: 

 

Grønland 

 Anna-Sofie Skjervedal, Arctic Hub – om at skabe forbindelser mellem folk, 

institutioner og lande vedr. forskning i og om Grønland. 

 Merete Dobusz, konsulent – om sociale udfordringer og den sociale indsats for børn 

og unge i Grønland. 

 Den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og DK siden 2. verdenskrig. 

Udredningsarbejdet, der skal udføres af DIIS, afventer formel beslutning i 

Folketinget.  
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Europagruppen 2023 

Geografisk fokus i i 2023: Centraleuropa / Banatet, Nordirland og Balkan. I slutningen af 

året vil Europagruppen starte nye grupper med aktiviteter der fokuserer på Europas 

randområder Georgien, Baltikum samt overveje en rejse til Italien? ☺ 

 

Lande/regionalgrupperne holder møder, diskuterer og planlægger møderækker og evt 

studierejser. De tilknyttede læsegrupper vælger og diskuterer bøger - både af faglitterær og 

faglig art.  

 

Åbne medlemsmøder med eksterne oplæg om problemstillinger i de lande de forskellige 

landegrupper arbejder med arrangeres og annonceres på hjemmesiden. Der organiseres 

fysiske møder med oplæg eller møder hvor eksterne foredragsholdere enten er med på 

zoom eller fysisk til stede.  

 

Fortsætter: EuropaNYT møderne med Ole Aabenhus i Byens Hus afholdes den første 

torsdag i hver måned som debatforum. Danske Seniorer er interesseret i at annoncere 

møderne der er åbne for flere deltagere. 

 

Nye Aktiviteter 

For at få stemmer og synspunkter ind fra andre lande i Europa, planlægge gruppen 

regelmæssige zoom samtaler om demokratiforståelse og syn på Europa /EU med 

medlemmer af EURAG eller andre europæiske organisationer. 

 

Gruppen overvejer muligheder for deltagelse i Political Festival of Europe i Mariager i 24-

26 august 2023 – evt. i samarbejde med FIC. 

 

Røde tråde i Europagruppens arbejde  

 Geografisk fokus er på EU’s øst-vest og nord-syd akse samt på Europas 

randområder inkl. UK/NI mod nordøst–øst. Sidenhen udvides til Baltikum og 

Georgien. 

 Gruppen arbejder på forskellige måder med demokratiopfattelser i Europa – dels på 

egne møder, men også som et tværgående emne i alle sammenhænge og som 

berøres på studierejserne. Fokus på demokratiopfattelser skal styrkes fremover 

 EU i verden og EU’s udvikling som institution 

 Fred, konflikt og sameksistens: 

 Mindretal og flertalsbefolkninger i nationalstaterne– rettigheder og ligeværd 

 Polarisering af befolkningsgrupper på basis af religion, etnicitet og kultur 

 Jordejerskab, jordspekulation og fødevareproduktion  

 Klima. Gruppen har et ønske om at arbejde med klima sammen med andre GS 

temagrupper. 

  

https://www.pfoe.org/
https://www.pfoe.org/
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Europagruppens aktiviteter 

2023 Forår  

− EuropaNYT fortsætter den første torsdag hver måned 

− Medlemsmøder (fysisk eller zoom med eksterne oplæg om emner identificeret på de 

månedlige møder 

 Møde om Højredrejning i Europa 

 Udviklingen / reform af EU- institutioner  

− Landegrupperne arrangerer åbne medlemsmøder: Medierne under “The Troubles”. 

Nordirlandsgruppen har inviteret tidl. radiodirektør  DR, Leif Lønsmann til at holde 

et oplæg om Mediesituationen under the “Troubles”  

− Studierejse til Banatet planlagt til maj 2023   

− Balkangruppe er nyetableret og i gang med planlægning af læsegruppemøder, 

møder med interne oplæg samt opfølgning af et møde om Serbien/Bosnien og 

Kosovo i dag med eksternt oplæg ved Karsten Fledelius.  

 

2023 Efterår 

− EuropaNYT fortsætter første torsdag hver måned 

− Studierejse til Nordirland planlagt fra den 9.-17. september i Belfast og Derry. 

− Et medlemsmøde om Europas rolle i verden –koordineret med 

Globaliseringsgruppen. 

− Medlemsmøde om skatteunddragelse i forbindelse med det kommende Europa 

parlamentsvalg med Lars Koch 

− Georgien gruppe og Baltikum gruppe etableres sent i efteråret. 

 

Eksempel på en studietur - Nordirland 

Baggrund: 25 år efter påskeaftalen. IRA og UDF nedlagde våbene, men mindre grupper 

har aldrig accepteret aftalen. Stormond er stadig ikke fungerende. Protestanterne frygter, 

at katolikker bliver flertal og kan stemme Nordirland til Irland. Belfast er stadig op delt… 

 

Gruppen ønsker er at få en ide om hvordan hverdagslivet i dag fungerer efter en langvarig 

konflikt der har berørt alle familier? Hvordan fungerer uddannelsesinstitutionerne (skoler,  

m.m.) og de kulturelle institutioner? Hvordan omstiller et samfund sig fra langvarig 

konflikt mellem to religiøst definerede grupper?   

 

På studieturen planlægger gruppen møder med folk fra dokumentationscenter, 

fagforeninger, uddannelsesinstitutioner. Gruppen er på 20 personer, der må deles op i 

mindre grupper efter interesser. Studieturen går til Belfast og Derry. 
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Forberedelse: Gruppen har foreløbig arrangeret åbne medlemsmøder med fem 

ressourcepersoner i 2023. Der er oprettet en dropboks med boglister / film til deling i 

gruppen. Der afholdes også rejsegruppemøder af praktisk karakter. Rejsetidspunkt:9-17 

september 2023. Deltagerliste er allerede overtegnet. 

 

 

Globaliseringsgruppen 2023 

Kolossale globale forandringer 

 

Ruslands invasion af Ukraine har bl.a. ført til  

− Sverige og Finland har søgt optagelse i Nato.  

− Tyrkiet i ny rolle  

− EU opruster til 2% 

− Og det samme gør Danmark 

 

Nye stormagts-blokke på vej: 

− Rivalisering mellem USA og Kina intensiveret 

− Hvad skal være EU’s nye rolle?  

− Taiwan-konflikten eskalerer 

− Covid-krisens efterdønninger 

− Stærk inflation og truende recession 

− Mangel på arbejdskraft i hele EU 

− Klimaet har det værre end nogensinde 

 

Røde tråde 

− Globaliseringen får nye former – hvilke?  

− Klima, natur, politik, økonomi – se på holistisk tilgang? 

− Samarbejde internt i Globale Seniorer med Verdensmåls-, Europa- og Mellemøsten 

grupperne 

 

Globaliseringsgruppens aktiviteter: 

2023 Forår 

 

Marts: Dobbelt-møde  

− Udfordringerne fra den nye verdensorden 

Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine-konflikten' ved Keith Smith, 

University of London  

− 'The Climate crisis” background in Western colonialism as described by Amitv 

Ghosh ved Björn Johnsson, prof. emeritus, AUC 

 

Maj/juni: Verdenssyns analyse. En ny forståelsesramme? Præsenteret af Lars Erslev og 

Mona Sheik på DIIS i maj/juni: FN's forandrede rolle i lyset af den nye verdensorden. 
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2023 Efterår 

 

Emnerne er: 

− Techgiganternes betydning for globaliseringen. Reguleringsbehov. Cyberkrig. 

Blockchain. Meta, Amazon, TicToc m.v. 

− Ørstrøm Møller – når i Danmark.  

− Klima og globalisering – s.m. Europagruppen 

− EU’s rolle i verden – sammen med Europagruppen og FIC 

− Mellemøstlandenes relationer til hinanden og til Europa sammen med 

Mellemøstgruppen 

− Møde om konfliktløsningsindsatser  

 

 

Mellemøstgruppen 2023 

Formål 

Mellemøstgruppen arbejder på at konsolidere vores viden om Mellemøstens historie og 

samtid så vi alle kan bidrage til en bedre informeret og kvalificeret debat om Mellemøsten i 

al sin kompleksitet. 

Røde tråde 

 Magtbalance og relationer: Mellemøstlandenes relationer til hinanden, til Europa og 

til andre kontinenter -  

 Arven fra kolonitiden og den pris der betales af forskellige befolkningsgrupper, der 

er blevet presset ud af egne områder (kurdere og palæstinensere) 

 Polarisering: fra mangfoldighed og sameksistens til polarisering gennem 

politisering & mobilisering af folkeslag p.g. a. religion og etnicitet  

 Kvinder og mænd, demokrati, frihed og ligeværd i forskellige nationalstater i 

Mellemøsten i dag? 

 

Geografisk fokus i 2023 

Tyrkiet  i moderne tid, landets rolle i forhold til Europa, Mellemøsten, Rusland, NATO 

og globalt - og internt før parlamentsvalget i maj 2023 

 

Iran   Kvinder, liv og frihed – en voksende bevægelse i hele Iran – belyses gennem 

oplæg af herboende iranske kvinder og gennem zoom møder 

Irans relation til Saudi Arabien 

Atomkraftaftale - oplæg 

 

Folk  uden egne nationalstater: palæstinensere og kurdere i Mellemøsten – oplysning 

og debat i samarbejde med andre organisationer 
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2023 forårsaktiviteter 

Medlemsmøder m eksterne oplægsholdere eller zoom debatter. Zoom møder med 

eksperter udstationerede danskere/forskere og CSO ude i verden. MØ læsegruppemøder. 

 

Feb Yemen, den glemte krig ved Søren Skou Rasmussen. Et historisk overblik over den 

politiske situation, de involverede aktører i krigen i Yemen og situationens 

påvirkning af befolkningen 

April Møde indkaldes for interesserede i studierejse til Israel / Palæstina i 2023  

 Læsegruppemøde ”Tyrkiet, der splitter” af Mattias Findalen Bickersteth 

Maj Møde med Mattias Findalen Bickersteth om Tyrkiet 

 Zoom møde med ambassadør Danny Anan, Ankara om Tyrkiet, valget, NATO 

Juni Zoom møde med kurdisk forsker om kurderne i Mellemøsten 

 Fysisk møde med herboende iransk kvinde om Kvinde, Liv og Friheds-bevægelsen 

 

2023 efterår 

 ”Indblik i Mellemøsten – Mellemøsten er i krise”. Folkeuniversitet arrangerer 8 

foredrag ved eksperter om problemstillinger og forskellige lande i okt - dec 2023.   

 MØ gruppen vil danne en følgegruppe, som mødes for at bearbejde foredragene på 

gruppediskussioner on site i forbindelse med kurset i Emdrup.  

 Møde om Mellemøstens rolle i en verdensorden der er i forandring – sammen med 

Globaliseringsgruppen 

 Møde med palæstinensiske unge fra Vestbredden 

 

 

Verdensmålsgruppen 2023 
Verdensmålene bliver behandlet i arbejdsgrupperne, og i samarbejde med bl.a. 

ældrepolitisk gruppe. Desuden samarbejdes med Globalt Fokus og flere danske NGO’er, 

ligesom vi er repræsenteret i samarbejdet med flere ældreorganisationer.  

 

2023 forår 

 Kontakt til Københavns kommune om sundhedsfremmende byer 

 Planlægning af midtvejskonference i samarbejde med københavnske 

ældreorganisationer 

 Åbent møde 17. april, Steen Hildebrandt: verdensmålene - faldende engagement 

eller dybere mening 

 Planlægning af nye åbne møder 

 Ekskursioner til Seniorboliger 
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 Planlægning af klimaaktiviteter. 

 Vurdering af samarbejdet med Globalt Fokus mv. 

 

2023 efterår 

 Fortsat fokus på Sundhedsfremmende byer 

 Seniorboliger - perspektiv 

 Midtvejskonference, november. 

 Åbne møder afholdelse 

 Klimaaktiviteter 

 Verdensmålene eksternt samarbejde - afklaring. 

 

Klima og miljøgruppen 

 

 
 

Klima- og miljøgruppen er dannet efter sidste generalforsamling. 

Det er gruppens formål at fokusere på planetens understøttelse af liv 

Aktiviteter 

 Opbygge vor viden om Verdensmål 6, 13, 14 og 15 

 Planlægge konference i Landstingssalen rettet mod offentlighed og politikere 

 

 

Ældrepolitisk gruppe 2023 
 

Forår 2023 

 Fortsat virtuelt samarbejde med russiske ældre 

 Opstart af virtuelt samarbejde med ældreorganisationer i Litauen (eller evt. andet 

baltisk land) 

 Åbent møde om virtuelt samarbejde 

 Åbent møde om den globale demografiske udvikling (?) 
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Efterår 2023  

 Fortsat virtuelt samarbejde med russiske ældre 

 Opstart af rejseforberedelse til Litauen Litauen (eller evt. andet baltisk land) 

 

 

Folkeret og Menneskerettighedsgruppen 2023 
 

Formålet  

 at drøfte aktuelle begivenheder i forhold til de almindeligt respekterede opfattelser 

af Folkeretten og Menneskerettighederne og 

 at blive klogere på disse begrebers betydning og fortolkning 

 

Aktiviteter i 2023 

En arbejdsgruppe på 3 med Henrik Døcker som primus motor, planlægger og beslutter 

hvilke emner der tages op.  

 

Henrik har som journalist beskæftiget sig med folkeret og menneskerettigheder siden 

etablering af den Europæiske Menneskeretsdomstol. 

 

Det tilstræbes at afholde en blanding af interne- og eksterne møder ca hver anden måned.  

Interesserede GS-medlemmer kan tilmelde sig gruppen på hjemmesiden under For 

medlemmer Grupper. 

 

 

Internationale Organisationer – rejsegruppe 2023 
 

OECD,UNESCO, Paris fra d. 21-24 april, 2023 

 Rejsens formål er at få et konkret fysisk indtryk af disse to meget forskellige 

organisationer og deres arbejde. 

 Under opholdet planlægger vi følgende vinkler belyst gennem samtaler med 

forskellige personer i organisationerne, primært OECD: ”hvordan OECD ser på og 

forfølger den aktuelle økonomiske politik set i lyset af de aktuelle udfordringer mht. 

klima, udvikling, sikkerhedspolitik og migration mv.” 

 

Forberedende møder 

 15.2.23 Bengt-Åke Lundvall, prof. em, tidligere vicedirektør i OECD med ansvar for 

forskning, innovation og industri. 

B.Å.L vil bl.a. diskutere USA’s ledende rolle i OECDs pro-globaliserings verdenssyn. 
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Planlagte, men endnu ikke bekræftede møder 

 Kanita Aref , UNESCO/uvm 

 Maria Bjerre, fra fagbevægelsens Hovedorganisation vil introducere til 

fagforeningernes samarbejde med TUAC om OECD spørgsmål 

 

 

 

Alle temagrupper har i starten af 2023 opdateret informationer om gruppernes fokus og 

aktuelle aktiviteter samt henvisning til tovholderes email adresser, medlemmer af 

arbejdsgrupperne og de forskellige undergruppers kontaktpersoner på Globale Seniors 

hjemmeside:  https://globaleseniorer.dk  

 

På hjemmesidens kalender kan du logge ind som medlem og få overblik over tid og sted for 

alle aktiviteter samt tilmelde dig møderne. 

 

 

https://globaleseniorer.dk/

