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__________________________________ 

En lille delegation fra Internationalt Udvalg rejste i denne uge på jomfrurejsen for IMCCs nye 

internationale samarbejde med den europæiske organisation: European Public Health 

Alliance, også kaldet EPHA (fordi vi alle elsker forkortelser i internationalt arbejde). 

EPHA er et netværk af sundhedsaktører i Europa, der spænder bredt lige fra Forsamlingen 

af folkesundhedsvidenskabelige institutter i Europa til den Skotske Forening for oplysning 

om skadelige effekter af alkohol og potentiel lovgivning herom. Derudover spænder paletten 

af medlemmer over både patientforeninger, fagforeninger samt IFMSA, vores anden 

internationale samarbejdspartner. 

  

Delegationen ankom mandag aften til et stille og mørkt Bruxelles. Vi fik installeret os i 

vores lejlighed - et forvirret netværk af trapper, små rum og mange døre - som for os ni 

delegerede skulle fungere som base og hjem for os i løbet af ugen.  

Byen bærer præg af manglende byplanlægning og virker i sin arkitektur mindst lige så 

mikset som indbyggerne. Bygninger, der ligner billige boligbyggerier fra 70’erne, er presset 

ind imellem klassiske facader i barokstil udgør sammen den mosaik, der danner scenen for 

den Europæiske Union og den højeste andel af lobbyister i hele verden. 

 

Da vi som IMCC’ere havde en viden om EU på linje med den gennemsnitlige dansker, 

havde vi (udover et forberedelsesmøde med Europæisk Ungdom i Danmark), planlagt 

møder med 3 forskellige danske aktører på den politiske scene i Bruxelles. 

Programmet begyndte tirsdag hvor vi mødtes med den danske lobbyist virksomhed for 

Region Midt efterfulgt af den danske sundhedsattaché i Bruxelles (den danske regerings 

øjne og øre i Bruxelles angående sundhed). Begge møder gav os en fornemmelse af at 

IMCC er interessant, fordi vi bidrager med noget nyt: en ungdom, der ikke blot mener noget, 

men også GØR noget. Flere gange modtog vi også et anerkendende nik da 

medlemsnummeret på “knap 2000” faldt ind i samtalen. 

Vi synes tydeligt at kunne fornemme hvordan de professionelle danske lobbyister i Bruxelles 

ikke så en delegation helt som os hver dag og at de meget gerne ønsker at opretholde 

kontakten med os. Så kunne vi jo ikke ønske os mere som delegation på jomfrutur - det 

skulle da lige være at runde dagen af med nødvendige mængder af sukker; nemlig store, 

belgiske vafler og evaluering af dagens program i lejligheden. 

  

Anden dag i EU’s hovedstad bød på en todelt delegation, den ansvarlige for internationale 

relationer (i internationalt udvalg og delegationsleder på EPHA-turen, Pelle) og en heldig 

delegeret (Sara Tabei fra Bamsehospitalet) sad med til Generalforsamlingen i EPHA. Her 

blev der blandt andet snakket kønskvoter - et emne hvor vi som forening udtrykte vores 

mening og bidrog med erfaringer fra IFMSA. EPHA’s bestyrelse, sekretariat og andre 

medlemsorganisationer var meget positive overfor vores input og der blev opnået enighed 

om at dette var et emne der skulle arbejdes videre på det næste år. Med IMCC’s støtte, hvis 

der er behov. Ligeledes blev der valgt nye medlemmer ind i EPHA’s bestyrelse, som består 

af nominerede fra medlemsorganisationerne. Altså en potentiel mulighed for en IMCC’er i 

fremtiden! 

  



Resten af delegationen tog til epicenteret af EU, nemlig parlamentet, hvor de folkevalgte 

politikere har deres daglige gang. Des tættere på parlamentet vi bevægede os igennem 

gaderne i Bruxelles, des højere andel af jakkesæt, pudsede sko og travle lobbyister 

passerede vi. Interesseorganisationer, industrien, NGO’er og embedsmænd eksisterer i et 

sammensurium af travlhed i Bruxelles gader. En skærende kontrast til det udkantområde af 

Bruxelles hvor vi boede, hvor gaderne var fyldt med vandpibebarer og afrofrisører.   

 

Her mødtes vi med Medlem af Parlamentet Magrethe Auken (SF) der har siddet i 

parlamentet siden 2004 og har sin daglige gang i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed. 

Margrethe kom på trods af sine snart talrige år i politik, ind som en hvirvelvind i lokalet, og 

holdt en brandtale på 30 minutter. Her snakkede hun om medicinalindustriens ALT for store 

magt, manglende gennemsigtighed ved forskning og hendes stigende mistro til de 

institutioner der skal fungere som regulatorer af medicinalindustrien, herunder Det 

Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) som Danmark i disse dage forhandler for at få til 

København. 

Derudover kunne hun fortælle at hun holdt sin kalender åben, så alle kunne se hvem hun 

mødtes med og at hun opfordrede til åbenhed om de ens intentioner, især i de europæiske 

institutioner. Delegationen fik en stor indsigt i systemet og afsluttede med en rundvisning 

med tilhørende røverhistorier i parlamentet. 

  

Som planlagt kulminerede vores tur i EPHA’s konference i år omhandlende de kroniske non-

communicable diseases (ikke-smitsomme sygdomme). En hel dag med paneldebatter om 

både de kommercielle determinanter af NCD’s såvel som lokale tiltag for at undgå det (her 

kunne IMCC sagtens have været på talerstolen med vores kendskab til lokal forankring af 

sundhedsfremmende strategier - i stedet hørte vi alt for længe på en borgmester fra Italien). 

Mellem oplæggene minglede vi på livet løs og undersøgte muligheden for hvorvidt 

potentielle partnerorganisationer gemte sig i publikum eller kontorer i Bruxelles der kunne 

have interesse i en IMCC praktikant ude i fremtiden. 

  

  

Vi kom, vi så, vi noterede 

Som nævnt var denne delegation frivillige prøvekaniner for hvad vi forhåbentligt kan få ud af 

et samarbejde med EPHA. Ikke nok med at de har stor erfaring med at forankre sundhed i 

politik - der er flere af deres nuværende kampagner direkte linket til IMCC-aktiviteter, såsom 

eksempelvis UAEM. Organisationen såvel som Bruxelles generelt gav os en varm velkomst. 

Vi tog alle 9 IMCC’ere hjem med en følelse af, at danske unge med en interesse for sundhed 

passer perfekt ind i de strømninger der foregår på europæisk plan. 

Som delegation håber vi, at I finder alle de muligheder, kontakter og potentielle fremtidige 

partnere interessante ligesom vi håber at vi i mange år i fremtiden bæredygtigt kan skabe en 

ny form for international forankring af IMCC’s aktiviteter og værdier. 

Ligeledes har vi store forhåbninger om, at IMCC kan optimere og skræddersy fremtidige EU-

ture til Bruxelles, så vi som forening får et optimalt udbytte af turene. Derudover arbejder vi 

med tanken om en helårig arbejdsgruppe, der udbygger kendskabet til europæisk 

sundhedspolitik og deltager i EPHAs faglige møder i de emner, der stemmer overens med 

vores aktiviteter i IMCC.  

  

Hvis du har spørgsmål til EU-turen er du velkommen til at kontakte delegationen via 



koordinatoren for Internationalt Udvalg, Olivia, på: iu@imcc.dk 

Eller den Ansvarlige for Internationale Relationer, Pelle, på: international@imcc.dk 

  

Der vil på IMCCs Generalforsamling i næste måned være mulighed for at stille spørgsmål 

under delegationens oplæg - og ellers er I allesammen mere end velkomne til at hive fat i 

delegationen i løbet af weekenden for at høre mere. 

 

__ 

Indlæg skrevet af delegerede Grethe Olivia Nielsson, Frederikke Bach Larsen, og Marie 

Caroline Vermund. 

 
 


