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Så er det allerede et år siden I viste os den tillid det er at blive
valgt som jeres bestyrelse. Vi blev advaret om det af den
tidligere bestyrelse, men må nok konstatere at det alligevel er
kommet bag på os, hvor hurtigt året er gået. Nu er vi nået til
det: det er vores tur til at stå på mål for vores arbejde. Som I
alle kender fra jeres eget frivillige arbejde lokalt, er der nogle
opgaver man når i mål med, nogle der viser sig at være
urealistiske og nogle der lykkedes så godt, at du knap turde
håbe på det. 
 

2019 har på mange måder været et stort år og har, efter vores
mening, været startskuddet til rigtig mange gode tiltag.
Foreningsåret har været præget af, at vi tiltrådte som spritny
landsbestyrelse, hvorfor vi havde både udfordringen og
fordelen ved at have friske øjne på alt. På mange måder har vi
gentagne gange turde tænke “forandring og forankring”. Fra
hjemmeside-oprydning, strategiskrivning, og nytænkning af
vores økonomi til mapping af vores eksterne partnere. 2019
har været et år, hvor vi har ryddet op og smidt ud, hvor vi har
prøvet nye ting af og rusket op i gamle strukturer og hvor der i
bedste IMCC-ånd har været kort fra idé til handling.
 

 

Vores  største opgave for året var udviklingen og skrivningen
af den nye strategi. Det har på mange måder også været den
mest lærerige og givende opgave. Vi har fået lov til at rejse
landet rundt, snakke med så mange af  jer, drømme stort og
reflektere over, hvem vi er som organisation og hvor vi gerne
vil hen. Tak til alle jer der har deltaget og bidraget. Vi håber, I
bliver lige så glade og stolte over den strategi vi nu kan
præsentere for jer, som vi er blevet.
 

 

 

 

 

 

 

Kære venner,

Strategien 2020-22
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I starten af året bød vi velkommen til to nye medarbejdere
Sofie Hvid og Sabine Ilsø, da både Nina Madsen og Sigrun
Smith stoppede. Det var en turbulent start på vores
foreningsår, da vores sekretariatsleder Mikael Bjerrum
samtidig blev langtidssygemeldt, og kapaciteten i sekretariatet
derfor var mindre i løbet af forårsmånederne end vi normalt er
vant til. Vi er stolte over og glade for, at vi nu har et fuldt,
velfungerende og stærkt sekretariat, som dagligt servicerer og
udvikler organisationen sammen med Jer og os.
 

 

Efter flere års forhandlinger med andre
studenterorganisationer og Københavns Universitet er det nu
blevet bestemt, at IMCCs frivillige får et lokale i Studenterhuset
mens IMCCs sekretariat flytter over på Panum. Omend det er
besluttet går processen noget langsomt og vi ved derfor endnu
ikke, hvornår flytningen vil finde sted. 
Det har heldigvis langtfra kun været usikkerhed der har præget
vores forretningsår. Efter en tid i økonomisk usikkerhed føler vi
os endelig sikre igen og har derfor kunnet bruge året på at
arbejde på en ny økonomisk fordelingsmodel, således at
aktiviteter og medlemmer igen modtager de midler de behøver
for at værne om frivilligheden.
 

 

Nu vi står her igen på Generalforsamlingen, håber vi allermest,
vi har efterladt vores elskede organisation et bedre sted end vi
fandt den, og at vi derved har levet op til det mandat og den
tillid I gav os sidste år. Med de nye tiltag  og erfaringer vi har
gjort os, og med det stabile og dygtige sekretariat vi har fået
os, og den strategi vi allesammen sammen har lavet, glæder vi
os rigtig meget til at se, hvad fremtiden bringer.
 

 

 

 

Tak for et godt foreningsår!

Lokalerne i København og lidt om økonomi

Jeres landsbestyrelse

Sekretariatet
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How a strategy is born
IMCC har i knap 10 år arbejdet med tre-

årige organisationsstrategier, imellem

hvilke der er “strategi-frie år”, hvor vi alle

som medlemmer kigger indad og i

fællesskab beslutter, hvor vi gerne vil hen

som forening. Det er denne proces vi i år

har arbejdet for at formidle og

gennemføre på en åben, inkluderende og

produktiv måde.  Den mange gange

omtalte “strategi-proces” blev inddelt i tre

faser:

 

 

På ILONA blev arbejdet for alvor sat i

gang: her kiggede vi i fællesskab på den

gamle strategi, og begyndte at sætte

tankerne igang omkring, hvad den nye så

skulle indeholde.Efter ILONA udsendte vi

et spørgeskema til alle aktiviteter, hvor vi

bad NAL’er/aktiviteter  rangere de

fokusområder, vi havde talt om på ILONA.

Derudover havde man i spørgeskemaet

mulighed for at  tilføje nye fokusområder,

som I fandt relevante. Samtidig oprettede

vi mailadressen ‘strategi@imcc.dk’, hvor

alle medlemmer i løbet af processen har

kunne komme med input og

kommentarer. Der blev afholdt lokale

strategi-aftener sammen med

lokalbestyrelserne i Ålborg, Århus og

København, hvor alle medlemmer var

invitereret til at branstorme IMCCs status

og visioner.

 

 

 

Efter at have modtaget et hav af

fantastiske inputs blev disse samlet i

tematikker, og diskuteret og prioriteret på

årets stormøde (hvor alle selvfølgelig var

inviteret), som blev holdt i Odense d. 11

maj med deltagelse af 25 dedikerede

IMCC’ere.

 

 

Med input og prioritering på plads har

strategigruppen arbejdet utrætteligt

henover sensommeren for at formulere

det hele til en samlede strategi. Da vi

havde første udkast tog landsbestyrelsen

ud til lokalbestyrelserne og holdt åbne

høringer, hvor udkastet blev gennemgået

med mulighed for at komme med

kommentarer til både indhold og struktur.

Det har krævet flere omgange af

revurderinger og genskrivninger, men

langt om længe er vi i mål og kan nu

præsentere strategien for 2020-22.

 

 

 

1: Input

2: Prioritering

3: Skrivning

Vores udgangspunkt for

processen var i høj grad en

forståelse for, at vi som

bestyrelse skulle gøre det let

for alle der var interesserede

at give input, men at det

selvfølgelig langt fra er alle i

foreningen der interesserer

sig for det strategiske

arbejde.
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Vores håb er strategien afspejler dette og

alle IMCC’ere har muligheden for at spejle

sig i dele af den. Vi ved godt at ikke alle

kommer til at være enige i alle punkter og

målsætninger, men vi føler at det

nuværende forslag favner bredt og kan

give IMCC en fælles retning for de

kommende 3 år.

 

Der er på naturligvis mange fokuspunkter

fra den foregående strategi som stadig har

stor vigtighed for IMCCs aktiviteter og

medlemmer, og derfor går modificerede

og opdaterede igen i det nye forslag. En

væsentlig retningsændring med den nye

strategi er dog, at blikket i højere grad vil

blive vendt indad i de kommende 3 år.

Efter en strategi med stort fokus på det

eksterne, har vi haft 3 år med stor fokus på

grundholdninger, nye samarbejdspartnere

(EPHA, Globalt Fokus), nye muligheder

(CSW, Folkemøde) og et stærkere brand

(fælles PR, Politisk Udvalg, ect.). Vi modtog

i strategiprocessen mange inputs omkring

intern medlemspleje og

organisationsudvikling. Ønsket om at vi

skal øge kvalitet for at øge synligheden

var gennemgående, hvorfor dette også

spiller en central rolle i den nye

strategi.Det stærke eksterne arbejde vil

naturligvis fortsætte, men fokus vil i høj

grad blive på at udbygge og forankre de

nuværende samarbejder, samt sikre at

mulighederne heri på lige vilkår når ud til

de enkelte aktiviteter og medlemmer.  Vi

håber at dette giver en forståelse af

tilblivelsen af vores forslag for IMCC’s

retning de næste 3 år. God Strategi-

læsning!

 

Hvor er vi anno 2019 og hvad er
vigtigst for flertallet af IMCC’ere?
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Økonomi
Efter et 2018 som startede turbulent med et
29,3% indhug i IMCCs driftstilskud fra DUF, er
vi 2019 landet på vores økonomiske fødder
igen. Hele processen omkring DUFs
nedskæring var ugennemsigtig og skabte
stor usikkerhed for fremtidig lignede
nedskæring. Efter flere samtaler med DUF i
slutningen af 2018 og starten af 2019 er der
kommet sikkerhed omkring at tilskuddet ikke
ændrer sig markant år fra år fremover. Dette
skaber en sikre base for os at bygge IMCCs
økonomi på, da DUFs driftstilskud til
stadighed udgør 50% af IMCCs årlige
indtægter (fraregnet aktiviteternes
indtægter). 

Denne nyfundne stabilitet betyder også,

at vi i IMCC nu kan fokusere på optimalt

forbrug af tilgængelige midler, og åbner

op for lidt ekstra økonomisk råderum.

Landsbestyrelsen 2019 har haft fokus på at

afdække aktivisternes, udvalgenes og

lokalbestyrelsernes behov, og vil på

nationalweekenden fremlægge en ny plan

for økonomisk støtte baseret på faste

forplejningsmidler, et mindre årligt

aktivitetsbidrag og en mere åben og

fleksible puljestruktur.

Det eksterne IMCC
 
I 2019 er der blevet taget de første skridt til
en håndbog over eksterne samarbejder i
IMCC. Formålet er at skabe oversigt over de
mange nye, spændende partnerskaber, IMCC
er indgået i de seneste år, og gøre det langt
mere tilgængeligt for IMCC’ere at udnytte de
muligheder, der ligger i disse samarbejder.
 
Processen startede til ILONA, hvor aktiviteter i
rødt farvefællesskab og Internationalt Udvalg
gav udtryk for et ønske om en sådan
oversigt/telefonbog over eksterne
samarbejder. Frederikke og Sabina fra
Landsbestyrelsen har herefter været
tovholdere på idéen og har udarbejdet et
skema, hvortil alle aktiviteter og IU har lavet
en oversigt over deres respektive eksterne
kontakter.  Der er herefter blevet diskuteret
format, indhold og udkast på online-møder
og den første version kan præsenteres på
Nationalweekenden 2019.
 
 

Projektet er stadig en proces, som kræver
opdatering af oversigten og løbende
evaluering af formatet samt ikke mindst
inddragelse af de øvrige farvefællesskaber i
fremtiden.
 
 
Der er i år blevet afholdt fysiske
opfølgnings/evalueringsmøder efter hvert
IFMSA- og EPHA møde. Her har der været
fokus på at samlet op på de delegeredes
individuelle evalueringer, for at fælles
komme med bud på mulige forbedringer i
ledelsen af IMCC’s delegationer til de
internationale møder. Derudover er
forskellige muligheder for lokal, national
samt international forankring blevet
præsenteret for de delegerede, for at skabe
inspiration til at anvende den nye tillærte
viden og erfaring fra mødet.
 

Mapping af eksterne partnere

IFMSA og EPHA
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En klar kommunikation

ANNUAL REPORT 2019 02/03

Vi startede året ud med et utal af gode

ideer til, hvordan vores

kommunikationsplatforme ikke blot skulle

struktureres og strømlines men på sin vis

også nytænkes. Øverst på ønskelisten var

en ny hjemmeside. I foråret tog vi hul på

denne drøm ved først at gennemgå den

eksisterende hjemmeside, for at få os et

overblik over den gamle. Det blev hurtigt

klart for os, at det ikke var både en stor

opgave og derfor også en længere

process. Der var bred enighed om, at en

ny hjemmeside ville komme flest IMCC’ere

til gode, hvorfor vi også holdte fast i den

prioritering året igennem.

 

Således tog vi fat og gennemgik alle

siderne på hjemmesiden. Sekretariatet

blev i juli sendt på et wordpress-kursus,

hvor de også lærte, hvilke elementer vi

kan ændre på den eksisterende

hjemmeside.Da drømmen stadig er en

komplet ny IMCC-hjemmeside, blev

arbejdsplanen at rydde helt op og

omstrukturere hjemmesidens indhold

således at det kan overføres til et nyt,

fremtidigt layout. Den grundige

gennemgang resulterede i at over 370

sider (!)  på hjemmesiden blev slettet. Vi er

endnu ikke helt i mål med oprydningen,

men vi er nået et godt stykke af vejen. Vi

har allerede overværet de første IMCC’ere

finde information via intuition i stedet for

søgefunktionen, hvilket må sige at være

den største succes.

Desuden har vi kigget på at der blevet

lavet en fælles IMCC flyer, med alle IMCCs

aktiviteter, som bl.a. er blevet brugt på

Folkemødet og til info-aftener rundt om i

landet. Velkomstmailen (der bliver sendt

til nye medlemmer ved indmeldelse) er

blevet opdateret, og vi har udbygget

mappingen af IMCCs aktiviteter i fht. FN’s

Verdensmål. Vi er også godt igang med at

lave en Hvidbog til kommunikation til

brug under f.eks. Folkemødet og

Internationale møder.

 

Både workshoppen på ILONA og under

vores løbende arbejde med både den

interne og eksterne kommunikation er det

blevet klart, at det i høj grad er overblik og

strømlining der mangler på vores

kommunikationsplatforme. Vi prøvede i

efteråret at få en

kommunikationsstuderende til at skrive

opgave om IMCCs kommunikation, for i

den forbindelse at få lidt ekstern hjælp til

at tænke nyt og strategisk omkring

brugen af diverse eksterne medier og

SoMe-platforme. Det var desværre ikke

muligt, men vi vil i høj grad opfordre den

kommende bestyrelse til at prøve igen

(eller betale sig fra ekstern

konsulenthjælp), da vi mener det kan være

rigtig brugbart at få nogle professionelle

friske øjne på både vores interne og

eksterne kommunikation.
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Lokalbestyrelserne
Vores lokalafdelinger har ligeledes været

et stort fokuspunkt i år. Samarbejdet

mellem lokalbestyrelserne og

landsbestyrelsen er blevet faciliteret med

møder på de nationale samlinger

eksempelvis ILONA samt kvartalsvise

onlinemøder, en model der er blevet

videreført fra tidligere år. Tilslutning til

disse møder har været stigende, og på det

seneste møde deltog repræsentanter fra

fem ud af seks lokalbestyrelser samt

landsbestyrelsen. Vores håb er at det

sidste onlinemøde skal samle

repræsentanter fra samtlige

lokalbestyrelser. Desuden blev der afholdt

lokalbestyrelsernes udviklingsweekend

(LBUW), hvor der desværre ikke var så stor

tilslutning. Næste års arrangører må være

opmærksomme på, om noget skal gøres

anderledes.

 

I begyndelsen af dette bestyrelsesår

mødtes bestyrelserne som nævnt til

ILONA. Dette møde handlede i høj grad

om økonomi, da den tidligere model for

halvårlige udbetalinger af bypenge

baseret på medlemstal er blevet sløjfet. 

Det blev besluttet at gøre økonomien i år

mere ad hoc, hvor hver enkelt

lokalbestyrelse fremsatte en plan for deres

arbejde og et budget hertil, og så give

lokalbestyrelserne de penge der skulle til,

for at udføre den plan. Ind fra højre

kommer DUF’s lokalforeningspulje. Dette

var en ny interessant mulighed, som vores

lokalafdelinger har været gode til at

udnytte.

 

Lokalbestyrelserne har også spillet en stor

rolle i tilblivelsen af strategien. Tusind tak

for at arrangere strategimøder ude i

byerne, og tak for de rigtigt mange gode

input vi har fået fra jer i alle faserne af

vores arbejde. Havde det ikke været for jer

var strategien ikke blevet nær så bredt

forankret og meget dårligere for det. Vi

håber at I kan genfinde nogle af jeres

input i strategien, og om ikke andet har

lokalbestyrelserne og lokalafdelingerne

fået en prominent plads heri. 

 

Der er sket meget i vores lokalafdelinger i

løbet af året. Vores seks lokalbestyrelser

og deres lokalafdelinger er meget

forskellige, og tilgangen til

bestyrelsesarbejdet, succeserne og

udfordringerne har langt fra været ens

bestyrelserne i mellem. Derfor har vi valgt

at inkludere en kort beretning fra hver

enkelt lokalbestyrelse, så I alle kan få et

indblik i vores lokalbestyrelsers store

arbejde i løbet af året.
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IMCC og Verdensmålene
 

IMCC startede det nye år ud med at

afholde ’Faglig Fredagsbar’ med IMCC

Cambodia i spidsen i samarbejde med

Københavns lokalbestyrelse. I

fredagsbaren blev der afholdt ’Do no

harm’ for nye grønne medlemmer, mens

de ældre medlemmer deltog i workshop

om Verdensmålene, hvor de fik lov til at

vende og dreje hver eneste mål i forhold

til deres egne aktiviteter.

 

 

Dette års ILONA blev afrundet med en

workshop, hvor Sabina fra

landsbestyrelsen fik medlemmer til at

mappe deres aktiviteter op mod

Verdensmålene. Formålet var blandt andet

at være med til at give vores medlemmer

et indblik i, at deres arbejde er en del af

noget større og kan retfærdiggøres på en

mere almengyldig måde . Derudover kan

det være en fordel at koble ens arbejde på

Verdensmålene, når man skal i kontakt

med andre organisationer og ’sælge’, hvad

IMCC laver.

 

På Grønt Seminar afholdte Sabina fra

landsbestyrelsen en workshop, som

handlede om Verdensmål som værktøj til

politisk fortalervirksomhed. Formålet var

at blive klogere på, hvordan de grønne

grupper kunne bruge Verdensmålene til at

holde regeringer, virksomheder og

institutioner ansvarlige i lokalsamfundet. 

Workshoppen blev rundet af med en snak

om, hvordan man ellers kunne bruge

verdensmålene - bl.a. ift. PR og

kommunikation, monitorering og

evaluering samt inspiration til fremtidige

projekter.

 

 

60 medlemmer drog afsted til Bornholm

for at deltage i dette års Folkemøde, hvor

temaet netop var Verdensmålene. Her

blev der talt om Verdensmålene døgnet

rundt, og IMCC var blandt andet med til at

afholde et event i Verdensmålenes Telt

omkring ’Leaving No One Behind’ med

IMCC Nepal i spidsen i samarbejde med

Aids Fonden, Plan Børnefonden, IGWIA og

Ældre Seniorer m.fl.

 

Faglig fredagsbar Grønt seminar

ILONA

Folkemødet



 

I Landsbestyrelsen har i år arbejdet på at

udvikle strategi for de kommende år. Her

er Verdensmålene blevet inddraget, så

IMCC de kommende år bliver endnu bedre

til at samtænke vores egne

grundholdninger med Verdensmålene.

Dette har vi valgt at inddrage, for at gøre

det nemmere i fremtiden, at indsamle

succeshistorier om vores arbejde til

eksternt og internt brug.

 

 

I foråret deltog 2 IMCC’ere på FN’s

Kvindekommissions årlige konference,

CSW. Her satte de fokus på koblingen

verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel

samt mål nr. 5 om ligestilling mellem

kønnene, og argumenterede især for

vigtigheden af delmål nr. 3.7: “By 2030,

ensure universal access to sexual and

reproductive health-care services,

including for family planning, information

and education, and the integration of

reproductive health into national

strategies and programmes”I Juni deltog 5

IMCC’ere i EPHAs generalforsamling. Her

gav de inputs til, at EPHAs nye strategi bør

integrere Verdensmålenes princip om

‘Leave No One Behind’.

 

 

Nye samarbejdspartnere har IMCC fundet i

eksempelvis Sundhedsnetværket (en

sammenslutning af

civilsamfundsorganisationer, der arbejder

for sundhed), og hvis samarbejde i høj

grad bygger på Verdensmål 3 med fokus

på at kapacitetsopbygge hinanden med

egne erfaringer, og derefter

kapacitetsopbygge andre uden for

netværket. Netværket har blandt andet

være med til støtte økonomisk op om et

symposium om ‘Sexual and Reproductive

Health and Rights - Reaching the hard to

reach’ afholdt af IMCC Global, Masanga,

UNFPA og Københavns Universitet i

september i år, hvor næsten 200

mennesker dukkede op. IMCC er også

blevet inviteret til formøder i

Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen

med den danske delegation inden både

FNs generalforsamling og

Verdenssundhedsorganisationens (WHOs)

generalforsamling.

Nationale samarbejder

Internationalt

Strategi
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F O L K E M Ø D E T

Trods høje bølger i Østersøen mødte IMCC

talstærkt op på dette års Folkemøde, der

som altid løb af stablen i Allinge på

Bornholm. Cirka 60 IMCC’ere fra mere end

10 forskellige aktiviteter deltog, og havde

tilsammen arrangeret 12 spændende

events, der skulle sætte fokus på hele

verdens sundhed i løbet af Folkemødets

tre døgn. IMCC var igen i år

medarrangører af teltet det

sundhedsfaglige telt,

Samskabelsesarenaen. 

 

Temaet for i år var “Unge skaber Danmarks

sundhed”. Med frivillige fra bl.a. SumH,

IMCC, GAME og Sind Ungdom,

brainstormede vi ideer til danske

indikatorer på Verdensmål 3 (Sundhed og

Trivsel). 

 

Disse blev afslutningsvist overrakt til

Danmarks Statistik og vores egen Marie

My (DUFs ungdomsdelegat for Ligestilling

og SRSR), som står for at lave en

undersøgelse om hvordan Danmark nu og

i fremtiden arbejder med Verdensmålene.

 GAME og IMCC følger i løbet af efteråret

op på de unges input og vil gøre, hvad de

kan for at ungdommen bliver hørt når der

vælges danske indikatorer.

 

I god “Landsbestyrelse-2019-hvor-plejer-

er-død”-stil, har vi i år valgt, at

planlægningen af Folkemødet fremover

ikke behøver at ligge hos

Landsbestyrelsen. Grunden til at vi vil give

dette et forsøg er primært, at det tager

enormt meget fokus, tid og energi fra

halvdelen af landsbestyrelsen gennem

hele foreningsåret. Det tager meget fokus

fra kerneopgaverne i Landsbestyrelsen,

hvorfor vi håber fremover at kunne give

opgaven videre til andre garvede IMCC’ere

imens blot én fra Landsbestyrelsen sidder

med i arrangørgruppen, som det hidtil er

vores forslag til den nye bestyrelse anno

2020.

 

Tak til alle dem, der hoppede i IMCC-

trøjen på klippeøen og var med til at gøre

Folkemødet 2019 til en (sundheds)fest!
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IMCC INTERNATIONALT
Det internationale ansvar har i år været

delt mellem Helena Rahbek Pedersen,

Ansvarlig for Internationale Relationer

(AIR) og Sabina David, menigt medlem i

Landsbestyrelsen. Helena har haft

ansvaret for IFMSA og delegationerne

hertil, Sabina har haft den daglige kontakt

med Internationalt Udvalg, og EPHA er

løftet i fællesskab. Generelt har årets

internationale arbejde i høj grad været

præget af et fokus på udvikling og

forankring af de eksisterende

internationale muligheder og

samarbejder.

 

 

 

 

FMSA er en af verdens største

studenterorganisationer, hvis medlemmer

består af nationale mediciner- og

sundhedsorganisationer fra 123 forskellige

lande.

 

IMCC er den danske medlemsorganisation,

og vi har siden IFMSAs grundlæggelse i

1951 været et aktivt medlem og deltaget

på to årlige internationale sparringsmøder

samt to årlige internationale

generalforsamlinger.

 

 

 

 

IFMSA
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I slutningen af februar drog 10 IMCC’ere

og 2 delegerede fra FADL afsted til

IFMSA’s generalforsamling afholdt i

Slovenien. Her var tværfaglighed højt på

IMCC’s dagsorden da vi, baseret på

resultaterne fra en undersøgelse vi lavede

i samarbejde med medlemmer fra

Catalonien, UK og Egypten sidste år,

besluttede at foreslå en vedtægtsændring

(i samarbejde med Østrig). Denne

vedtægtsændring ville hvis vedtaget åbne

op for, at medlemmer med anden

studieretning end medicin, også kan stille

op til posterne som

Programkoordinatorer.

 

Dette skabte stor debat, hvilket ikke er

noget nyt i IFMSA, men denne gang

deltog nye lande og flere af IFMSAs

bestyrelsesmedlemmer aktivt i

diskussionen. Det skabte desværre stor

modstand til frustration for os, og vi endte

med at trække vedtægtsændringen

tilbage, da tiden endnu ikke er moden til

disse forandringer i IFMSA. Vi gav dog ikke

op, og fortsatte med at understøtte

bevægelsen for større tværfaglighed på

generalforsamlingen i august. Noget tyder

heldigvis på, at vi langsomt rykker os i den

rigtige retning. 

 

Vi fik i hvert fald på dette marts-møde

markeret vores interne succeser med

tværfagligt samarbejde, da tre grønne

IMCC’ere vandt Activities Fair med deres

‘Do you want to partner up?’ -

præsentation - inspireret af alle vores

partnerskabsprojekter, der fokuserer på

bæredygtig udvikling rundt omkring i

verden.

March Meeting
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Endnu engang måtte vi dog se til, mens

IFMSA stod ved deres konservative

holdning til tværfaglighed. Om end vi

endnu ikke har set den store forandring på

dette i vedtægterne, er det vidunderligt at

se hvordan mange nye lande, nu aktivt

støtter op og tager del i kampen.Og vi har

derfor langtfra mistet modet og troen på

at tværfaglighed er vejen mod global

sundhed. Til Activities Fair blev både

Donaid, Bamsehospitalet, FFF og IMCC

Rwanda præsenteret - og der er ingen

tvivl om at vores seje aktiviteter tiltrækker

mange nysgerrige studerende fra hele

verden. Derudover tog IMCC’s delegation

nye kompetencer og viden med hjem

indenfor emner som PR, projektledelse,

seksuel og reproduktiv sundhed, policy-

making, advocacy, menneskerettigheder,

medicinsk uddannelse, udveksling og

meget mere.

 

 

Til slut oktober og starten af november

tager 10 IMCC’ere afsted mod Island for at

deltage på dette års FINO. Årets tema er

‘Global Action Against Cancer’, som vi

glæder os til at lære meget mere om.

Følgende aktiviteter er en del af

delegationen: Imunzi, Exchange, Research

Exchange, ens.sundhed, Sexekspressen,

FFF, Bamsehospitalet, samt Aarhus

Lokalbestyrelse og Landsbestyrelsen.

FINO

 

I april deltog 7 IMCC’ere i IFMSA’s

europæiske møde EuRegMe, som i år blev

afholdt i Rusland. På trods af en meget

spændende visumproces, kom alle afsted

og deltog på en god uge fyldt med

sparring og læring. Delegationen blev

blandt andet klogere på, hvordan FN’s

verdensmål adresserer HIV/AIDS og vi fik

sat vores stemme på, hvilke to prioriteter

den europæiske region i IFMSA skal

arbejde med i 2019-2020. Herunder blev

det vedtaget, at fokus fremover skal være

på mental sundhed samt styrkelse af den

europæiske arbejdsstyrke indenfor

sundhedsområdet.

 

Begge er store sundhedsproblematikker i

Europa, som IFMSA nu vil hjælpe med at

adressere. IMCC Nepal, Ens.Sundhed og

Sexekspressen blev præsenteret på

Activities Fair - til nysgerrighed og

inspiration for andre

sundhedsinteresserede studerende fra

hele Europa.

 

 

I august rejste hele 12 IMCC’ere og 3

delegerede fra FADL afsted til Taiwan, for

at deltage på IFMSA’s anden

generalforsamling i år. Denne gang

foreslog vi ikke selv en vedtægtsændring,

men deltog dog stadigvæk i debatten

omkring tværfaglighed, da vi støttede op

omkring Catalonien og Belgiens forslag

om at åbne op for alle ledelsesposter, så

også medlemmer med andre

uddannelsesbaggrunde end medicin kan

stille op og præsentere deres kandidatur.

Vi vidste fra start, at det var et ambitiøst

projekt, men vi var også sikre på, at det

rykker lidt hver gang, debatten bliver

taget op. 

 

 

August Meeting

EuRegMe
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EPHA er et tværfagligt netværk af

sundhedsfremmende organisationer i

Europa. IMCC blev medlem i 2017 med det

formål at styrke vores politiske synlighed

internationalt, udvikle vores

sundhedspolitiske kompetencer samt ikke

mindst indgå i et tværfagligt samarbejde. 

 

I december 2018 deltog Helena Rahbek

Pedersen (Ansvarlig for Internationale

Relationer) og Mark Khurana (medlem af

Internationalt Udvalg) på en workshop

afholdt af EPHA, der skulle styrke deres

medlemsorganisationers arbejde indenfor

deres seks kampagneområder. Vi blev

herunder blandt andet klogere på EPHAs

indsats på områder som adgangen til

medicin og antimikrobiel resistens. Helena

deltog ligeledes på et ‘Policy Coordination

Meeting’, som bliver afholdt hver 3.

måned mellem EPHA og repræsentanter

fra deres medlemsorganisationer. Her

bliver alt fra driften af organisationen til

arbejdet indenfor de specifikke

kampagneområder drøftet. På dette møde

var et af de store emner, at EPHA snart

skulle foretage en større intern evaluering,

som IMCC efterfølgende deltog i både

telefonisk og gennem en online survey i

januar.

 

 

 

marts deltog Sofie Rasmussen fra

Internationalt Udvalg til en konference

vedrørende ungeinddragelse i EU afholdt

af Europa-parlamentet i Bruxelles sammen

med 50 ungdomsorganisationer fra hele

EU. Her gav hun konkrete idéer til,

hvordan Europa-Parlamentet bedre

interagere med ungdomsorganisationer

og hvordan kommunikationen mellem

ungdom og parlamentet forbedres.

 

I juni tog 5 IMCC’ere til Bruxelles for at

deltage i EPHA’s generalforsamling og

mødes med andre eksterne aktører. Her

satte de blandt andet fokus på

transparens i medicinalindustrien og krav

til forskning og udvikling af ny medicin,

vigtigheden af seksuel og reproduktiv

sundhed og rettigheder på EU-niveau

samt ikke mindst inddragelse af unge og

civilsamfund i beslutningsprocesser. 

 

Selvom EPHA og den europæiske

sundhedspolitiske scene altså stadig er et

nyt og relativt uudforsket territorium for

mange IMCC aktiviteter, er det værd at

understrege, at kendskabet til

mulighederne i EPHA og EU-regi er

voksende blandt vores medlemme - ikke

mindst i takt med en udvikling af det

politiske IMCC.

EPHA
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IMCC har efterhånden til tradition at

deltage ved FN’s Kvindekommissions

årlige konference - “Commission on the

Status of Women” (CSW). Formålet er at

sætte sundhed og ungeinddragelse på

dagsordenen, netværke og skabe ekstern

synlighed. I 2019 deltog Kamilla Lanng

(Sexexpressen, ens. sundhed og tidl.

medlem af landsbestyrelsen) og Sabina

David (TAMIDA og menigt medlem i

landsbestyrelsen) på vegne af IMCC. 

Her satte de især fokus på vigtigheden af

kvalitets-seksualundervisning, lige adgang

til seksuel og reproduktiv sundhed og

rettigheder og ikke mindst inddragelse af

lokale civilsamfund og unge i

implementering af nye politikker.

 

I starten af maj deltog Helena Rahbek i et

WHO-forum på invitation af Sundheds- og

ældreministeriet, der blev afholdt for en

række civilsamfundsaktører inden WHO’s

generalforsamling (WHA) i slutningen af

maj. Formålet var for den danske

delegation til WHA at samle inputs fra

relevante aktører på sundhedsområdet.

IMCC har nu i flere år været heldige at få

en invitation, og på dette møde videregav

vi blandt andet inputs fra UAEM til den

statusrapport, der omhandler adgangen til

medicin, vacciner og sundhedsteknologi.

Vi satte ligeledes fokus på vigtigheden i

involvering af målgrupper hele vejen, når

FNs verdensmål skal implementeres.

Noget vi selv har fokus på i IMCC, og som

vi mener er en vigtig påmindelse at få

med i den danske delegation, når der skal

træffes store beslutninger på det globale

sundhedsområde.

FN
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Tak for et vidunderligt år!


