GF 2016
Udtalelse – 1-årig proces til udarbejdelse af IMCC’s
grundholdninger
IMCC’s grundholdninger skal udgøre det politiske fundament for IMCC’s aktive
stillingtagen og deltagelse i den sundhedspolitiske debat.
Grundholdningerne skal være rummelige i den forstand, at de ikke skal tage
udgangspunkt i enkeltsager, men derimod kunne benyttes som hjemmel for
hvordan IMCC’s aktiviteter, medlemmer eller bestyrelser udtaler sig om konkrete
og aktuelle cases.
Der skal ikke nødvendigvis formuleres én holdning pr aktivitet, da mange
aktiviteter forventeligt kan samles om standpunkter. Dette kan være med til at
skabe tilhørsforhold aktiviteter imellem og gøre IMCC mindre fragmenteret.
Der skal ca. formuleres 30 grundholdninger (NB. dette er et stort ca., estimeret på
baggrund af antallet af IMCC aktiviteter). Det endelige antal grundholdninger er
dynamisk. Antallet kan ændres fra år til år eller fra hver gang, der tages stilling til
revision af grundholdningerne.
Hvor mange holdninger, der er behov for, for at rumme alle aktiviteter, kan kun
bestemmes i løbet af udarbejdelsesprocessen.
Generalforsamlingen indstiller derfor til, at landsbestyrelsen i året 2017 nedsætter
et udvalg til at facilitere en proces for udarbejdelsen af IMCC’s grundholdninger, til
vedtagelse på IMCC’s ordinære generalforsamling i 2017.
Udvalget arbejder ud fra følgende forudsætninger
Der afsættes midler til udvalgets arbejde i året 2017
Der tilstræbes repræsentation i udvalget fra alle IMCC’s lokalafdelinger
Alle medlemmer af udvalget er ligeværdige uanset baggrund og anciennitet i IMCC
For processen bør der lægges vægt på
Inkludering af IMCC’s medlemmer, med høring i alle lag af IMCC fra nationale
ledere til nye medlemmer.
Udvalget vil arrangere lokale ’politiske workshops’ for alle IMCC’s medlemmer og
derefter indgå i dialog med alle IMCC’s aktiviteter med henblik på afklaring af
grundholdninger.
Om produktet af udvalgets arbejde bør det tilstræbes at
Udvalgets arbejde resulterer i udkast til grundholdninger fra så mange aktiviteter
som muligt, og at disse sammenfattes ved et nationalt stormøde. Produktet er et
dokument med IMCC’s grundholdninger, der kan vedtages på IMCC’s ordinære
generalforsamling i 2017.
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