Helena Vendelin Rahbek Pedersen

Kandidatur til Landsbestyrelsen 2019
Ansvarlig for Internationale Relationer

Jeg brænder for IMCC, og jeg brænder for det internationale arbejde, vi laver.
Siden 2015 har jeg i dén grad oplevet, hvor meget vi som unge studerende og IMCC’ere kan
rykke, når vi i fællesskab arbejder for sundhedsfremme både nationalt og internationalt.
Som aktivt medlem af TAMIDA og Grøn Gruppe har jeg opnået erfaring med at arbejde i internationale partnerskaber, og på internationale møder i IFMSA har jeg fået mulighed for at
erfaringsudveksle med studerende fra hele verden. Derudover har jeg arbejdet for at forankre og forbedre det internationale arbejde i IMCC gennem Internationalt Udvalg.
Jeg er nu mere end klar til at bruge denne erfaring og varetage bestyrelsesposten som
Ansvarlig for Internationale Relationer.

Plan of Action
1. Det interne arbejde i det internationale IMCC
Internationale prioriteter i IMCC’s nye strategi
I 2019 har IMCC strategifrit år, hvor vi sammen skal forme den nye strategi for 2020-2022.
Det er vigtigt, at denne strategi afspejler behovet blandt IMCC’s aktiviteter, og jeg vil derfor
arbejde for, at alle medlemmer finder strategiarbejdet relevant, føler ejerskab og
dermed motiveres til at komme med inputs. Dette vil jeg sikre gennem en inkluderende
og jordnær tilgang. Jeg tænker for det første, at inputs kan indsamles på åbne strategimøder i de forskellige byer og nationalt efterfulgt af en international aften/weekend, hvor
IMCC’ere med interesse for det internationale kan mødes og diskutere de internationale
prioriteter.

IMCC’s internationale arbejde skal være synligt for alle medlemmer
Jeg mener i høj grad, at denne prioritet stadig er relevant, og jeg vil arbejde for at samle de
mange internationale informationer, så de bliver lettere tilgængelige. Dette kan f.eks. ske
gennem en ny how-to-pjece, som kan findes på hjemmesiden og være en del af en velkomstpakke for nye medlemmer. Denne skal bl.a. indeholde information om: Møder i
IFMSA, European Public Health Alliance (EPHA) og andre internationale muligheder som
møder i FN og WHO (f.eks. CSW, klimamøder og WHA).
Derudover vil jeg arbejde for, at de enkelte opslag angående internationale muligheder bliver mere målrettet de enkelte aktiviteter, når det er relevant. Er der f.eks. mulighed for
at komme med på en klimakonference, vil jeg udover at lave et generelt opslag også kontakte IMCC Earth.

Landsbestyrelsen og ansvarsposter
Jeg finder det essentielt at fortsætte med en flad struktur, hvor det internationale arbejde i
IMCC varetages i et tæt samarbejde med øvrige landsbestyrelsesmedlemmer og Internationalt Udvalg. Som udgangspunkt ser jeg gerne at vi fortsætter med en co-ansvarlig
for det internationale arbejde i landsbestyrelsen, koordinator for Internationalt Udvalg og
EPHA kontakt/kampagneperson(er). Ansvarsfordeling, og hvordan samarbejdet skal fungere i praksis, er noget vi må planlægge sammen i starten af året og løbende monitorere på.

2

2. Det eksterne arbejde i det internationale IMCC
At IMCC’s interesser fortsat er synlige og repræsenteret i IFMSA
IMCC er en stærk medlemsorganisation i IFMSA, og vi har igennem mange år bidraget med
viden og kompetencer for at højne kvaliteten i IFMSA. Dette skal vi blive ved med, bl.a. ved
at få IMCC’ere på poster i IFMSA og indskrive vores aktiviteter i programmerne. Derudover
har IFMSA netop flyttet sit sekretariat til København for at drage nytte af IMCC’s mangeårige erfaringer med at drive et sekretariat. I løbet af de næste år kan vi derfor hjælpe med at
udvikle IFMSA, så bestyrelsen på sigt kan koncentrere sig om at lede organisationen fremfor at bruge tiden på den daglige drift.
Jeg vil derudover fortsætte arbejdet for at repræsentere og forankre IMCC’s grundholdninger gennem vores deltagelse og stemme på møderne. En af IMCC’s mærkesager igennem
de senere år har været at få indført mere tværfaglighed i IFMSA, hvilket jeg selv i høj grad
har været involveret i på flere møder. Det vil dertil sende et stærkt signal om tværfaglighed
i IFMSA, hvis en medlemsorganisation som IMCC havde en folkesundhedsvidenskabsstuderende, som jeg selv, siddende på posten som NMO-president.

IMCC’s delegationer skal have fuldt udbytte af møder i IFMSA og European
Public Health Alliance (EPHA)
Jeg vil fortsætte arbejdet med at afholde delegationsforberedende møder, at delegerede
sætter egne målsætninger for møderne, at have løbende understøttende samtaler med delegerede under møderne samt at afholde opfølgende møder. De delegeredes evalueringer efter hvert møde vil blive brugt til at optimere udbyttet af fremtidige møder. Jeg vil
uddelegere ansvar til delegerede og inddrage dem i alt, hvad de finder interessant på
møderne. Jeg ved selv hvor motiverende det er at få del i ansvar og opgaver, og det er
blandt andet en af årsagerne til, at jeg har fået mod på at stille op til denne post.

Flere IMCC’ere skal kende til forskellige muligheder for at tage aktiv del i det
internationale arbejde i IFMSA og EPHA
Der er mange muligheder for at engagere sig i IFMSA og EPHA. Derfor vil jeg arbejde på en
mere udførlig guide til IFMSA, der ikke blot beskriver, hvad der foregår på møderne, men
også beskriver, hvordan man aktivt kan bidrage og få indflydelse gennem poster, sessions
teams, arbejdsgrupper og muligheder for afholdelse af workshops. Det samme gør sig
gældende, med en beskrivelse af mulighederne i EPHA og de opgaver der knytter sig til
at være kampagneansvarlige. På den måde kan vi både højne kvaliteten i IFMSA og samtidig sikre, at IMCC’ere med interesse for det internationale bliver sat tidligere i spil.
Derudover er 2019 et vigtigt år, hvis vi skal opretholde en gammel tradition i IMCC. Hvert
10. år afholder vi nemlig August Meeting i IFMSA, og det næste møde skal efter planen stå
for skud i august 2021. IMCC’s medlemmer får derfor som noget nyt næste år mulighed for
at konstituere en arrangørgruppe.
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ㅡ
IMCC

Aktiv i Internationalt Udvalg (IU) / 2018
IU’s Arbejdsweekend 26.-27. oktober
Præsentation af IMCC’s internationale muligheder til ’Spis med IMCC’
Aktiv i undervisningsprojektet ”Bæredygtig Udvikling” / 2017
Underviste på Egå Gymnasium, december 2017
National Generalforsamling / 2017, Gadsbølle
Folkemødet / 2017, Allinge, Bornholm
Var med til at arrangere og afholde den fælles grønne workshop
”Red Verden på 30 Minutter”
National Aktivitetsleder i IMCC TAMIDA / 2017
Grønt Seminar / 2017, Aarhus
IMCC Aarhus Generalforsamling / 2015, 2016, 2017
Grøn Ansvarlig for TAMIDA / Medlem af Grønt Udvalg / 2016-2017
Medlem af Projektstyringsgruppen i IMCC TAMIDA / 2015-2018

ㅡ
IFMSA

FINO / 2018, København, Danmark
Medlem af Task Force / 2018-2019
The Impacts of the Involvement and Perception of Non-Medical Students
Co-delegationsleder, IFMSA August Meeting / 2018, Montréal, Canada
IFMSA August Meeting / 2017, Arusha, Tanzania
Var med til at facilitere workshoppen ‘Do-no-harm – International Health’
Pre-GA, August Meeting / 2017, Arusha, Tanzania
Maternal Health and Access to Safe Abortion
EuRegMe / 2017, Antalya, Tyrkiet
Pre-EuRegMe / 2017, Antalya, Tyrkiet
Public Health Leadership Training (PHLT)
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ㅡ
Uddannelse

Aarhus Universitet / Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
September 2017 - februar 2020, Aarhus
Deakin University / Master of Public Health
Februar 2018 - juni 2018, Melbourne, Australien
Aarhus Universitet / Bachelor i Folkesundhedsvidenskab
September 2014 - juni 2017, Aarhus

ㅡ
Kurser

Anvendelse af The Logical Framework Approach / CISU, september 2016
Ledelse af Frivillige og Konflikthåndtering / IMCC, oktober 2016
Monitorering og Evaluering / CISU, april 2016
’Do No Harm’ – Bæredygtigt Udviklingsarbejde / IMCC, oktober 2015

ㅡ
Andet

Frivillig på projektet ’LiB – Leg i Bolivia’ / 2014, La Paz, Bolivia
Boede og arbejdede i to måneder på projektet i La Paz, Bolivia.
Projektet omhandlede SFO’en ’Casa Scouts’ som blev drevet i et samarbejde
mellem Skanderborg Gymnasium og en lokal boliviansk spejdergruppe.
Frivillig lektiehjælper ved Dansk Flygtningehjælp / 2013-2014, Skanderborg
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