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HvaD LavER vI?
Vi hjælper jordskælvsofre med at få et sted at bo. Vi sørger 
for vand og boliger til  mennesker på flugt fra krig. Vi skaffer 
vand og  elektricitet, så læger og sygeplejersker kan redde 
ofre i nødzoner.  Vi gør det  muligt at leve videre efter en 
katastrofe.
Men vi er også med, når katastrofen er slut, og der er brug for 
mere varige løsninger. Vi bygger skoler, sundhedsklinikker,  
udbedrer veje og broer. Vi skaffer rent vand og bedre sani-
tære forhold, så færre børn bliver syge eller dør af kolera eller 
tyfus, dårlige toiletforhold og mangel på rent drikkevand. 

HvEm HjÆLpER vI? 
Fattige mennesker i nødlidende lande, der har brug for 
det, vi kan: at bruge vores tekniske og faglige kunnen til at 
skaffe overblik, planlægge og gennemføre de operationer, 
der gør det muligt at leve videre efter en katastrofe eller 
kan afhjælpe nød mere langsigtet.

HvEm SamaRBEjDER  
vI mED?
Ingeniører uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og 
er en del af Engineers Without Borders International, så vi  
kan stille et stærkt, internationalt team, når der er brug for os. 
Desuden arbejder vi sammen med en række andre organisa-
tioner, både danske, internationale og lokale.
Vores partnere er blandt andet Dansk Flygtningehjælp, Røde 
Kors i Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Beredskabsstyrelsen, ASF 
Dansk Folkehjælp, Seniorer uden Grænser og FN’s flygtninge-
organisation, UNHCR. I vores udviklingsprojekter arbejder vi tæt 
sammen med lokale organisationer, så vi sikrer lokal forankring.

UDSENDT – ET akTIv FOR 
aNDRE OG FOR DIG SELv
Vores udsendte har meget forskellige opgaver – fra  
fact-finding missions, katastrofeudrykning til genopbygning  
og udviklingsprojekter. Nogle udsendelser tager kort tid, 
andre længere, og nogle kræver gentagne besøg i projekt-
området. Fælles for dem er, at de faglige og menneskelige 
erfaringer fra arbejdet er et både personligt og erhvervs- 
mæssigt aktiv. Vores udsendte ingeniører og eksperter  
er blevet en stærkere ressource for deres arbejdspladser  
i Danmark. Projektholdene kombinerer unge og mere  
erfarne, så vi medvirker til at uddanne og internationalisere 
unge ingeniører.

Vandbårne sygdomme som diarre og kolera, er en af de mest dødbringende sygdomme  
i fattige lande. Adgang til rent drikkevand er derfor altafgørende for at sikre sundhed  
og god hygiejne. I Ghana har IUG bl.a. i 2012 kapacitetstestet 110 håndgravede brønde.

Adgang til undervisning og uddannelse smitter  
af på den samlede familie med håb for fremtiden.  
I Sierra Leone har IUG bl.a. bygget en skole til mere 
end 200 børn af krigsinvalide, som ikke selv kunne 
betale for skole og lærerboliger.

I Tamil Nadu har IUG medvirket til etablering af et computer-
træningscenter for kasteløse børn og unge, og assisteret ved 

opbygningen af en børnelandsby for gadebørn i West Bengal. 

I Kenya medvirker IUG  bl.a. med at øge majshøsten gennem korrekt opbevaring af 
majs og majssæd i mikro-siloer. I Palæstina bidrager IUG med elforsyning, som sikrer at 
børnene kan læse lektier om aftenen, og at livsvigtig medicin kan opbevares i køleskab.
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PaLæstinaHvaD kaN DU GØRE?
Du kan være med til at gøre en forskel ved at bidrage med 
kompetence eller kroner. Din viden og din tekniske kunnen 
kan hjælpe mennesker til et bedre liv, når du medvirker som 
frivillig. Det koster penge at gennemføre vores projekter, og 
vi er som non-profit organisation helt afhængig af støtte fra 
vores medlemmer, private og offentlige virksomheder og 
fonde. Ved at blive medlem eller på anden vis støtte os kan 
du gøre det muligt at gennemføre endnu flere projekter.


