STINE VEST NIELSEN
Opstiller som menigt medlem af Landsbestyrelsen 2018

FÆLLESSKAB INDADTIL GØR IMCC
STÆRKERE UDADTIL

IMCC CV
Aktiviteter

IMCC er i spændende forandring. Til denne GF stemmer vi om flere essentielle grundsten: de fælles politiske grundholdninger, en fælles frivillighedspolitik og
et fælles sæt retningslinjer for de internationale projekter. Fællesskabet er i sandhed en nødvendig betingelse for, at vi kan føre politikker succesfuldt ud i
verden og politisk skabe synlig forandring på den lokale, nationale og internationale sundhedsagenda.

2017-

Men fællesskab opnår vi kun hvis alle er med. Jeg vil
arbejde for, at IMCC følelsen mærkes helt ud i aktiviteterne. Det gør vi gennem styrket samarbejde med
eksisterende og nye lokalbestyrelser samt belønning
af initiativer som Grønt Udvalg, der styrker det tværaktivitetslige samarbejde. Sammen skal vi bringe den
nuværende strategi i mål og sammen skal vi skabe
grundlaget for udviklingen af en ny.

Nov’17 FINO Malmø

Samlet i fællesskab kan vi stærkere end nogensinde
før synliggøre os udadtil. Vi har lagt fundamentet til at
skabe reel forandring for en retfærdig verden med
lige adgang til sundhedsydelser for alle. Den kamp vil
jeg gerne gå forrest i.

2016 Women Deliver, DUF delegeret

Organisatorisk benarbejde for en politisk agenda er
centralt for mange af mine erfaringer. I Landsbestyrelsen vil jeg bidrage med kompetencer fra en tværfaglig tilgang fra min kandidat i global sundhed, fra
monitorering af sundhedsprogrammer på ambassaden i Tanzania og fra strategiudvikling i mit job i Folkekirkens Nødhjælp.
Jeg har en holdning til fremtidens IMCC. Et IMCC der
er kendt som en organisation med fokus på politisk
mod, kvalitet, bæredygtighed og kort vej til handling.
Motivationen, lysten og modet til at blive jeres Landsbestyrelsesmedlem 2018 er der. Jeg håber I vil give
mig chancen!

IMCC Unity

2014 – 2017 IMCC Global, Ghana projekt & NØA
2017

Lokalbestyrelsen København

2012 – 2015 FNIIS, bl.a. NAL
2013 – 2014 FAIR, stiftende medlem
2012

FFF

Internationalt
Sep’17 Rwanda, forundersøgelse, IMCC Unity
Maj’15 Ghana, forundersøgelse, IMCC Global
Udvalg og eksterne events
2017- Grønt Udvalg medlem
2016 Folkemødet, Workshop om SDGs

Kurser
DUF Refleks, LFA kursus, IMCC Global og grøn
gruppe seminarer, DUFs fyraftenskurser m.fl..

Uddannelse
2015 -

MSc Global Health, KU

2017

Kursus i international udvikling, London
School of Economics

2012-2015 Folkesundhedsvidenskab, KU
Relevant Erfaring
2017-

Folkekirkens Nødhjælp, International afdeling, Stud.medhjælper

2017

Den danske ambassade i Tanzania (6
mdr), sundhedspraktikant

2014 -

Afdeling for Global Sundhed, Københavns
Universitet, Stud.medhjælper

2016

Røde Kors (5 mdr), Fundraisingpraktikant

2015

Uganda Village Project, praktikant (2 mdr)

2011

Mellemfolkeligt Samvirke (4 mdr), frivillig i
Indien
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