
INGENIØRER
UDEN GRÆNSEREt liv efter overlevelse …



adgang til rent drikkevand • ordnede sanitære forhold • et sted at bo • en tro på fremtiden



“Vi stiller ingeniørviden 
og faglig teknisk kunnen til 
rådighed midt i nødzonen. 
Vi hjælper med at skaffe 
overblik, afdække behov, plan-
lægge og genneføre opera-
tioner, som får livet til at fort-
sætte, når menneske- eller 
naturskabte katastrofer har 
raseret.

”

Hvad laver vi?



“Vi opererer over hele verden, hvor der er behov for 
genetablering af livsbevarende foranstaltninger. 
Vi mindsker menneskers behov for at flygte fra deres 
nuværende bosteder og sikrer børn et trygt sted at 
være. Vi er med til at give dem troen på fremtiden.

”

Hvor hjælper vi, og hvad betyder det for ofrene?



“Du kan være med til at gøre en 
forskel ved at bidrage med kompetence 
eller kroner. Din ingeniørmæssige eller 
tekniske viden kan være redskabet 
til overlevelse for mennesker i nød.
Ingeniører uden Grænser er en del af 
Engineers Without Borders, så vi kan 
stille et stærkt internationalt team, når 
katastrofen indtræffer. Rent vand kan 
gøre en forskel, men der skal økonomi 
til at sende folk i felten. Ingeniører 
uden Grænser er en nonprofit organi-
sation, som er afhængig af støtte fra 
medlemmer, private og offentlige virk-
somheder og fonde. Jo flere midler or-
ganisationen har, desto flere projekter 
kan vi løfte enten alene eller i sam-
arbejde med andre nødhjælpsorganisa-
tioner såsom Dansk Flygtningehjælp og 
Dansk Røde Kors.

”

Hvor kommer du ind i billedet, 
og hvem samarbejder vi med?



Ingeniører uden Grænser

Diplomvej 373 1. sal

2800 Lyngby

Telefon: 60 77 40 06
e-mail: iug@ewf.dk
www.ewf.dk

“Vi stilles overfor en bred vifte af faglige udfordringer for 
at sikre livet efter overlevelsen. Vi betragter både de faglige 
og menneskelige erfaringer fra nødhjælpsarbejdet i felten, 
som et personligt og erhvervsmæssigt aktiv. Vores udsendte 
ingeniører og tekniskkyndige eksperter er blevet en stærkere 
ressource for deres arbejdspladser i Danmark.

”

Det er et AKTIV at have været udsendt! Ingeniører uden Grænser

Skt. Annæ Plads 16,1
1250 København

Telefon: 70 27 40 06
e-mail: info@iug.dk
www.iug.dk


