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KANDIDATUR TIL IMCC 
LANDSBESTYRELSE 2020 

Ansvarlig for Internationale relationer  
 

Kære IMCC’ere, 
Når man bliver medlem af IMCC, finder man hurtigt ud af at man er en del af noget større. Man bliver en 

del af en stor familie, hvor man kan udfolde sit potentiale og hvor frivilligånden driver os frem. Jeg trådte 

for første gang ind i IMCC som en 1. semesters medicinstuderende, helt fascineret af det store potentiale i 

IMCC. Nu går jeg på 8. semester, og nu er det på tide at give noget tilbage til den forening, der har givet mig 

så meget igen. Det er derfor med stor glæde at jeg kan præsentere jer for mit kandidatur til at blive jeres 

Ansvarlig for Internationale Relationer (AIR) i Landsbestyrelsen 2020.  

I mine snart 4 år i IMCC, har jeg dedikeret det meste af mit arbejde til det internationale og har derfor 

været omkring alle kroge af det internationale arbejde. Jeg har været med i arrangørgruppen for EPHA-

turen i 2018, været aktiv medlem i Internationalt udvalg, og jeg har været en del af det internationale team 

i IFMSA samt repræsenteret IMCC til alle de forskellige IFMSA møder. Som jeres AIR vil jeg derved drage 

nytte af disse erfaringer, for at kunne repræsentere vores forening på eksemplarisk vis, ligesom der er 

blevet gjort de sidste par år.  

Da vi har fået udarbejdet en ny strategi, hvor det internationale arbejde ikke har fundet sit rodfæste endnu, 

er det er vigtigt at have kontinuitet og stabilitet omkring det internationale arbejde. Dette vil jeg være i 

stand til at levere, da jeg stadig har en del år tilbage på studiet. Jeg har yderligere udarbejdet en 

handlingsplan som består af eksterne og interne målsætninger som også vil kunne sørge for dette. 

Handlingsplan 

Eksterne mål 
1. Styrke samarbejdet med vores eksterne partnere og øge udbyttet for vores delegationer.  

o I IFMSA gør vi et fantastisk stykke arbejde, og samarbejdet med FADL har styrket vores 

tilstedeværelse til møderne. I det kommende år er det derfor vigtigt at sætte et større 

fokus på samarbejdet med EPHA. Mine planer er at øge samarbejdet med de andre 



AIR Abdulkarim Harakow 19.10.2019 
 IMCC Landsbestyrelse 2020 

 

studenterorganisationer som IFMSA og EMSA, der også deltager til mødet, og muligvis 

skabe et kapacitetsopbyggende preEPHA event. 

2. IMCC’ere afsted på flere internationale møder 

o Grundet vores gode erfaringer med CSW, er dette et område vi bør fokusere mere på. Jeg 

vil f.eks. undersøge mulighederne for at sende en delegation afsted til FNs klimatopmøde 

med udenrigsministeriet og arbejde på at få flere IMCCer med i IFMSA delegationer til 

internationale møder. 

3. AM21 i Danmark 

o I år har vi fået dannet en organizing committee som arbejder mod at gøre Danmark til 

værtsland for IFMSAs general forsamling i August 2021. Det er traditionstro at vi altid 

afholder generalforsamlinger hvert 10’ende år, og derfor vil dette også være en prioritet i 

det kommende bestyrelses år. 

Interne mål 
1. Større fokus på forankring, formidling og lokalbestyrelser 

o Jeg mener, at vi kan anvende lokalbestyrelserne som en stærk ressource i arbejdet om 

forankringen af det internationale arbejde, og formidling af de mange internationale 

muligheder i IFMSA. Gennem IFMSA er det muligt at komme ud på en masse internationale 

møder eller arbejde i nogle internationale arbejdsgrupper. Dette er noget vi bør/skal 

formidle bedre ud til vores medlemmer. 

2. Udvikle konkrete strategiske målsætninger for det internationale arbejde 

o Fordi der ikke er meget fokus på det internationale arbejde i strategien, er det vigtigt at der 

bliver sat nogle målsætninger for det internationale arbejde de kommende år. Jeg vil derfor 

i tæt samarbejde med internationalt udvalg, udarbejde en række målsætninger som skal 

bidrage til at målrette og fokusere vores internationale arbejde.  

 

Afsluttende, vil jeg i det kommende bestyrelses år ikke have problemer med at deltage til alle de planlagte 

internationale møder. Derudover er mine ambitioner om det internationale arbejde ikke kun begrænset til 

det kommende bestyrelses år, men det er en fremtidsrettet plan jeg vil arbejde med i de næste par år.  

Tak for jeres tid.  

 

Abdulkarim Harakow 
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Personlige informationer 

Navn:  Abdulkarim Harakow   

Født:  21. september 1996 

Mobil:  +45 42 95 04 33 

Mail:  Abdulkarim_Harakow@hotmail.com 

Studie:  Medicin, Aarhus Universitet (8. semester) 

 

Nationale erfaringer 
2019-Nu  August Meeting 2021 Organizing 

Committee 

2018-Nu Internationalt Udvalg 

2018-Nu Træner, Trænergruppen 

Sep. 2019 Åbent Landsbestyrelsesmøde i 

Aarhus 

Nov. 2018 IMCC National Weekend/GF 

Apr. 2018 EPHA Arrangørgruppe 

2017-2018  Deltager/organisator ved nationale 

NorWHO møder 

2017+2018 Deltager ved ILONA 

2017-2018 NorWHO, National Aktivitetsleder 

2017 Exchange, menigt medlem 

2016  NorWHO, PR-ansvarlig 

 

 

 

Internationale erfaringer 
2018-2019 IFMSA, General Assistant for 

Europe 

Aug. 2019 IFMSA, AM19 i Taiwan  

(Support person) 

Apr. 2019 IFMSA, EuRegMe19 i Rusland 

(European Regional Team) 

Mar. 2019 IFMSA, MM19 i Slovenien 

Nov. 2018 FINO18 i København (O.C. og 

Workshop facilitator) 

Aug. 2018 IFMSA, AM18 i Canada 

Apr. 2018 IFMSA, EuRegMe18 i Østrig 

Aug. 2017 AMEE 2017 i Helsinki 

(Delegationsleder for 

Medicinerrådet) 
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