Nyt fra IMCC Maj 2018

Store Sundhedsdag

Fredag den 4. maj 2018 tog 65 glade IMCC’er til Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) for
at fortælle om mange forskellige aspekter af sundhed. NGG rummer alle klassetrin fra indskolingen til
og med gymnasie og HF, og alle 700 elever fik i løbet af denne dag indblik i sundhed for børn og
unge. Læs mere her

Konference på Christiansborg

IMCC’s Aktivitetsgruppe UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) var sammen med de
politiske partier Enhedslisten, Alternativet og SF, medarrangør af en konference på Christiansborg den
17. maj. Begivenheden blev holdt under titlen: ”Visions for Affordable and Better Medicines”, og
fokuserede på de stigende medicinpriser og det voksende pres, som disse udgør for det danske
sundhedsvæsen.
Man stillede blandt andet spørgsmålene: Hvordan sikrer vi, at innovationen af medicin er til gavn for
patienter, drevet af behov og ikke af profit og Hvilke alternativer har vi til det nuværende system, og
hvilke mekanismer kan vi tage i brug? Konferencen var velbesøgt og med en livlig diskussion. Du kan
læse mere om konferencen og finde videolink her.

Turen går til Nablus

Mens det danske vejr stadig var gråt, trist og kedeligt i april, landede ni friske IMCC medlemmer i Ben
Gurion International Airport. Begejstringen var tydelig at se i de ni personers ansigter, da de var
ankommet, og alle var spændte på de kommende dages arbejde med et partnerskabsprogram. I en
hyggelig og gemt hytte i den nordsjællandske hede havde de forberedt sig længe, og nu var tiden
kommet til at møde samarbejdspartneren. Hvad de ikke vidste ventede dem, var syv dejlige dage med
solstråler og hjertelig og folkelig varme.
Den palæstinensiske by Nablus var autentisk og smuk, og partneren, gruppen Shahed, bestod af unge
venligsindede universitetsstuderende. Afslutningsvis blev tårer fældet, og bånd blev skabt. Tilbage i
Ben Gurion International Airport stod de ni medlemmer igen, denne gange med bagagen fyldt, og én
ting tilfælles havde de, Partnerskabsaftalen, et seks siders dokument, grundlaget for fremtidigt
samarbejde og kommunikation med IMCC Palestine.

WHO: Mere inddragelse af ungdommen

I slutningen af maj 2018 afholdt Verdenssundhedsorganisationen, WHO, deres 71'ende
generalforsamling. Danmarks delegation til generalforsamlingen var i år Sundhedsstyrelsens direktør
Søren Brostrøm og for første gang nogensinde havde delegationen også kyndigt selskab af to
ungdomsdelegater Ida Paetau og Sarah Chehri, som er tidligere formand for IMCC. Derudover var
IMCC inviteret med til WHO-forum forud for generalforsamlingen, således vi kunne give inputs til hvad
vi syntes var vigtigt at markere WHA.
Søren Bromstrøms tale havde stærkt fokus på ungeinddragelse, og uddrag kan ses her:

Du kan altid fravælge at modtage dette
Nyhedsbrev ved at klikke forneden.

Højt aktivitetsniveau i 2017
IMCC’s sekretariat har lavet en opgørelse over
aktivitetsniveauet i 2017. Det viser sig, at der
har været rigtig meget gang i den. De 31
aktivitetsgrupper, 6 lokalafdelinger og
forskellige udvalg samt Landsbestyrelse har
tilsammen afholdt 1571 møder i Danmark sidste
år. I alt har 13.500 personer deltaget i de
interne IMCC-møder, og det svarer til at hver
enkelt frivillig i gennemsnit har deltaget i mere
end 7 møder i løbet af året.

IMCC Podcast
Nu har IMCC også bevæget sig ind i podcastverdenen. Du kan høre indslag og abonnere fra
mange forskellige tjenester, f.eks. på ITunes
eller Podtail her. Søg på “Hele Verdens
Sundhed”. Der ligger allerede to stærke indslag,
bl.a. om Store Sundhedsdag.
Idéer til nye udsendelser sendes
til: podcast@imcc.dk

Persondata
IMCC har, som mange andre foreninger, sikret
at vi fremover agerer i overensstemmelse med
Persondataforordningen, som trådte i kraft den
25. maj 2018. Du kan se IMCC’s nye
persondatapolitik her:

PRIDE 2018

Hertil kommer deltagelse i en lang række
internationale begivenheder så som udveksling,
konferencer og projektbesøg. I 2017 var der i
alt 1903 IMCC-medlemmer, fordelt på 607 i
København, 678 i Aarhus, 269 i Odense, 222 i
Ålborg, 24 i Esbjerg og 13 i Roskilde.

Igen i år deltager IMCC aktivt i Pride. I Aarhus sker det lørdag den 2. juni – man kan læse mere om
arrangementet her og i København lørdag den 18. august; læs mere om det her

Folkemødet

IMCC er så klar til Folkemødet, der finder sted på Bornholm 14. -17. juni. Flere end 50 IMCC’ere drager
til solksinsøen (som forhåbentlig lever op til sit navn), og der er et væld af arrangementer. Du kan se
det fulde program for IMCC’s deltagelse i Folkemødet her:Følg med på vore sociale medier, når IMCC
folder sig ud.

Talk Town: Din og din jomfrumyte

I samarbejde med Dansk Kvindesamfund stod IMCC som arrangør af en event den 3. maj i
København. Arrangementet stillede skarpt på jomfrumyten, som rumsterer, opretholder falske
overbevisninger og bruges som kontrolredskab over unge piger; og stillede blandt andet spørgsmålene:
Hvad ER jomfrumyten? Og Hvad er egentlig jomfruelighed?
Oplægsholdere var medicinstuderende Hevy Sadraddin Gibrael og læge Elisabeth Westermann, som
satte gang i en rigtig god diskussion blandt de ca. 70 deltagere. Arrangører fra IMCC var Ida Lang
Andersen og Sarah Chehri.
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