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2012 har været et aktivt år for IUG med mange positive udvik-
lingstendenser. Både donationer og medlemstal er vokset, og det 
samlede sponsorbidrag steg med næsten 30 % sammenlignet 
med året før. Sponsorbidraget landede på 2,7 mio. kr., hvilket har 
sat os i stand til at starte flere nye projekter. 

En anden glædelig tendens er den forsatte medlemstilgang, 
som betyder, at IUG nu har 850 registrerede medlemmer. Medlem-
mernes opbakning og antal har stor betydning både for det offi-
cielle Danmarks syn på IUG, hvor folkelig forankring er et vigtigt 
parameter, og internt som ressourcebase for projektudsendte.

I det forgangne år har fokus særligt været på opgaver i Afrika 
inden for vand og sundhed, men IUG har ligeledes haft shelter-, 
skole- og sundhedsprojekter i Indien og Pakistan. 

Vores aktiviteter har desuden omfattet sundhedsklinikker i 
Togo og Sierra Leone, bistand til en børnelandsby i Indien og 
solcellebaseret elforsyning i Palæstina.  

Projekternes bæredygtighed er sikret gennem lokale samar-
bejdspartnere, såsom Engineers without Borders og andre lokale 
eller internationale NGO’er.

Årets største projekt er dog et flerårigt udviklingsprogram for 
mikro-siloer til majs for fattige bønder i Kenya. Det er finansieret 
af Bill og Melinda Gates Fonden. Projektet er en kombination af 
udviklingsarbejde med en stor indsats fra studerende og imple-

mentering i marken, herunder udvikling af lokal produktion af 
simple og velfungerende silokonstruktioner.

IUGs aktivitetsniveau har været faldende sammenlignet med 
2011, hvor især engagementet i Liberia og samarbejdet med Dansk 
Flygtningehjælp gav et meget højt aktivitetsniveau. Det afspejles 
tydeligt i tallene for vores samlede årlige udsendelse på projekter, 
der i 2012 var på 13 måneder mod 18 personmåneder i 2011.

Som en følge af vores behov for at øge aktiviteterne har vi ansat 
en projektkoordinator på deltid i sekretariatet. Vores nye projektko-
ordinator har bl.a. fået til opgave at udvikle relationerne til de store 
danske samarbejdspartnere, som har langt flere ressourcer og lo-
kale faciliteter end os. Det betyder, at IUG nu har to deltidsansatte.

Vores øvrige aktiviteter i Danmark og på projekterne udføres 
af frivillige, som er ulønnede.

Vi har gjort en stor indsats for at mobilisere flere professio-
nelle ressourcer i medlemskredsen, både blandt gruppen af stu-
derende, nyuddannede og seniorer. Udover indsigt og erfaring 
med de tekniske discipliner og u-landsarbejde møder vi et øget 
krav om erfaring med civilsamfundsudvikling. Vi har derfor fortsat 
brug for flere gode frivillige kræfter, der vil bidrage til IUGs vision 
om et liv efter overlevelse. 

Formand Steen Frederiksen

Medlemstilgang, professionalisering & øget samarbejde

CONGO
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• S I E R R A  L E O N E
Vi forventer at gøre arbejdet på projektet Water & Sanitation færdigt 
i slutningen af maj 2013. Projektet er finansieret af Civilsamfundet i 
Udvikling (CISU, Danida). Det omfatter en sanitetsdel, hvor vi i samar-
bejde med UNICEF og de lokale myndigheder tilrettelægger under-
visning og kapacitetsopbygning inden for hygiejne, og en vandfor-
syningsdel, hvor vi etablerer brønde i tre landsbyer og opfører et 
pilotprojekt med indsamling af regnvand i en af disse landsbyer.

Samtidigt har vi i årets løb så godt som afsluttet vores tidligere 
igangsatte projekter i landsbyerne Norway og Hangha. Hér har vi op-
ført en skole, en lægeklinik, fire lærerboliger, flere brønde og latriner.

Alle projekterne er gennemført i samarbejde med EWB-Sierra 
Leone, og er støttet af Erik Thunes Legat, Foreningen Østifterne og 
Fonden af 24. december 2008.

• PA K I S TA N
I fortsættelse af vores tidligere engagement med at bygge shelters i 
Khyber Pakhtunwa provinsen har IUG hjulpet med at opføre ca. 20 
halmhuse med tilhørende sanitære installationer i området. Huse-
nes design er udviklet af PAKSBAB (Pakistan Straw Bale and Appro-
priate Building), som også har stået for at opføre bygningerne.

Herudover har vi stået for en opgradering af de oprindelige 
godt 100 shelters, idet disse bygninger, på trods af deres oprinde-
lige midlertidige karakter, stadig er i brug. Dette projekt er udført i 
samarbejde med ALICE Society, og er støttet af Reinholdt W. Jorck 
og hustrus fond,  FLS Industries A/S og Siemens A/S.

Samtidig fortsætter vi med det store CISU-finansierede 
Community Based Disaster Risk Reduction projekt i Mian Isa i 
Nowshera provinsen i det nordlige Pakistan. Mian Isa har ca. 8000 
beboere og var en af de hårdest ramte landsbyer under oversvøm-
melserne i 2010. Vi har i september haft en mission i Pakistan med 
henblik på at evaluere projektet. Projektet udføres i samarbejde 
med Karwan Development Foundation og Danish Muslim Aid.

• TA N Z A N I A
Sidst i september sendte IUG et medlem til Sumbawanga i det 
vestlige Tanzania for at assistere Foreningen Fremtid og Håb 
(FOH). FOH driver et center, hvor gadebørn kan melde sig, eller 
repræsentanter for FOH kan aflevere fundne børn.  FOH ønsker at 
bygge et nyt kompleks til børnehjemmet for at give mere plads 
og skabe bedre muligheder for gadebørnene. IUG skal assistere 
FOHs mand på stedet med at gennemse design og kontraktmate-
riale samt hjælpe med myndighedsgodkendelser og evt. senere 
med afleveringsforretningen, når byggeriet er afsluttet. Projektet 
udføres i samarbejde med FOHs lokale repræsentanter, og er  
støttet af  Fonden af 24. december 2008. 

Projekter i udvikling

SIERRA LEONE

PAKISTAN

TANZANIA
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• I N D I E N
Vi har stået for bygning og indretning af et træningscenter for 
fattige, primært kasteløse, børn og unge i Madurai i Tamil Nadu-
provinsen i det sydlige Indien. Træningscentret skal bruges til 
undervisning i brugen af computere med henblik på at give de 
unge en mulighed for at få et job. Projektet er udført i samarbejde 
med organisationen HIV/AIDS in India og Development of Educa-
tion and Environment Trust (DEET), og er støttet af  Fonden af 24. 
december 2008.

IUG har netop gennemført en fact finding mission for at under-
søge, om vi kan finansiere udbygningen af et børnehjem i Malan-
dighi nær Calcutta. Børnehjemmet er allerede etableret med et 
soveafsnit, men det ønskes udbygget med endnu et soveafsnit, så 
det fremover kan huse i alt 150 drenge og piger, hovedsageligt i 
alderen fra 6 til 18 år. Børnene går i skole i den nærliggende 
landsby. En række fællesfaciliteter er allerede opført og er i brug. 
Projektet vil blive udført i samarbejde med Verdens Børn, Stitching 
Children of Durgapur og Avilash, og er støttet af A.P. Møller og Hu-
stru Chastine McKinney Fond, Fonden af 24. december 2008, Novo 
Nordisk Fonden og Siemens A/S ( medarb. indsamling).

• G H A N A
Vi har i foråret assisteret Ghanas Venner med at gennemgå ca. 110 
håndgravede brønde, der er udført i perioden 1997 til 2010. Vores 
udsendte IUG-medarbejdere forestod kortlægning af brøndenes 
placering og gennemførte bl.a. pumpetest, vurdering af brønde-

nes fysiske tilstand og lokalbefolkningens brug af brøndene. Pro-
jektet blev udført i samarbejde med Ghanas Venner.

På et andet projekt i Ghana undersøgte vi mulighederne for at 
donere diverse laboratorieudstyr til et universitet i Ghana. Under-
søgelsen mundede ud i, at Kumasi University i det nordlige Ghana 
var interesseret, og det er tanken at teste, reparere og sende ud-
styret til Ghana og derudover følge op med undervisning i brug 
og vedligehold af udstyret. Projektet udføres af studerende fra 
Ingeniørskolen i Aarhus og er støttet af Reinholdt W. Jorck og 
hustrus fond.

Projekter i udvikling

INDIEN

GHANA
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• K E N YA
I begyndelsen af året gennemførte en IUG-ingeniør en fact 
finding mission til Kenya, hvor Bill & Melinda Gates Foundation  
og de lokale myndigheder sammen ønsker at finde løsninger til 
opbevaring af såsæd. Missionen gennemførtes i samarbejde med 
det internationale center for udvikling af majs- og hvedesorter, 
CIMMYT. centret har konstateret, at dårlige lagerforhold har ført 
til store tab af vigtige gener i kornsorterne. Rapporten mundede  
ud i en anbefaling om at udarbejde et projekt til udvikling og  
implementering af pilotprojekter om billige og sikre løsninger til 
opbevaring af sædekorn. Gates Foundation har accepteret vores 
anbefalinger og bedt os om at starte det foreslåede projekt. 
Dette arbejde er netop gået i gang. Projektet finansieres helt af 
Bill & Melinda Gates Foundation.

• C O N G O
I januar 2013 gennemførte IUG en fact finding mission til DR Congo, 
hvor et to-mands team besøgte en række landsbyer alle lokaliseret  
langs bredden af Tanganyika søen. Formålet med missionen var at 
identificere landbyer, hvor man kunne udvikle projekter til etablering 
af en sikker, ren og stabil drikkevandsforsyning. Fact finding 
missionen blev gennemført i samarbejde med Brødremenigheden i 
Danmark og blev finansieret fra IUG-midler. 
Af de besøgte 12 landsbyer havde kun én fået etableret rørlagt 
drikkevand, 4 andre blev forsynet fra brønde med håndpumper, 
og i de resterende landsbyer hentede man drikkevandet fra floder 
og bække eller direkte fra søen. I flere af brøndene, blev det 
konstateret, at vandet var forurenet i større eller mindre omfang.

Projekter i 2012-2013

KENYA

IUG har et klart hovedfokus på vand og sanitetsområdet, der udgør 
omkring en tredjedel af projekterne under implementering 2012- 
2013. Desuden arbejder vi med konstruktion af skoler, børnehjem 
og andre mindre bygninger samt teknisk assistance generelt.
Denne fordeling understøtter vores vision om vand og sanitet, 
som et vigtigt område i relation til bekæmpelse af kolera og andre 
vandbårne sygdomme.  I forhold til fordeling af IUG-midler ses 
det tydeligt, at Afrika er den region som modtager flest af IUGs 
midler, hvilket ligger i klar forlængelse af IUGs fattigdomsfokus og 
trenden i international udviklingsbistand.

   PROJEKTER UNDER IMPLEMENTERING 2012-2013

   IUG PROJEKTMIDLER FORDELT PÅ REGIONER (2012)
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Total:  31 projekter

  BUI Bygge- og anlægsarbejde
  DPREV Katastrofeforebyggelse
  HEA Sundhedsklinik
  POW Elforsyning og kommunikation
  SCHO Skole
  SHEL Shelter
  SWM Affaldshåndtering
  TA Teknisk assistance
  WASH Vand og sanitet

  AFRIKA
  ASIAN
  DANMARK
  LATINAMERIKA
  MELLEMØSTEN
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2012 var et år med mange succeser og nye tiltag på kommunika-
tionsområdet.  Kommunikationsgruppen har i 2012 arbejdet på at 
synliggøre IUG ved forskellige begivenheder og flere er i støbeskeen. 

I 2012 fik IUG tildelt 20.000 kr. fra Projektrådgivningens Pro-
jektpulje til etablering af en rullende udstilling. Udstillingen blev 
en del af IUGs kampagne om at skabe oplysning om FNs otte 
2015-mål mod at skabe et bedre liv for mennesker i udviklings-
lande. Udstillingen har bl.a. været vist på Copenhagen Carneval i 
maj, Hillerød Kræmmermarked i august og senest ved IUGs Åben 
Hus-event under Kulturnatten i oktober. 

Kulturnatten var igen en stor succes og hele huset summede 
af aktivitet, lige fra fortov - hvor specielt ”Ønskebrønden” vakte 
opsigt – til indgangspartiet, hvor udstillingen skabte interesse  
for IUGs arbejde. På øverste etage blev der lyttet nysgerrigt og 
spurgt aktivt under de mange spændende foredrag. I ønske-
brønds-lotteriet blev der udloddet en Pakistannøgle.   

IUG deltog igen i DHL-stafetten i august, hvor IUGs flotte 
grønne T-shirt lyste godt op i feltet. I år stillede vi med to hold. 

IUGs medvirken i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, blev 
markeret en tidlig septembermorgen, hvor travle morgenfolk fik 
serveret Verdens Bedste Nyheder tillige med friske æbler. IUGs 
frivillige havde indtaget pladser ved stationerne på bl.a. Vester-
port, Lyngby, Allerød og Aarhus Banegård for at fortælle om den 
positive udvikling DKs bistand medvirker til i fattige lande. Kom-
munikationsgruppen mener, at denne kampagne er specielt vig-
tig, da den sætter fokus på, at danskernes indsats i kampen mod 

fattigdom og nød rent faktisk gør en konkret forskel. Det skaber 
en positiv grobund for opbakningen til IUGs vigtige arbejde.  

På det ikke så fysiske plan er IUG også synlig, bl.a. via Face-
book som er i april fik en layoutmæssig ansigtsløftning og blevet 
optimeret, så der nu kun er én side for IUG på Facebook. På Face-
book kan man bl.a. læse om IUGs events og se en video om det at 
være frivillig i IUG. 

IUGs informationsmøder har også gennemgået en optime-
ringsfase og afholdes nu hver anden måned med en ny struktur, 
hvor alle IUGs arbejdsgrupper er repræsenteret. Således får nye 
interesserede en bedre indsigt i, hvad IUGs forskellige grupper 
laver, og hvor der er behov for flere kræfter.  De foreløbige erfarin-
ger er positive, og det er vores håb, at flowet af nye aktive frivillige 
giver et bedre ejerskab til de frivillige indsatser. 

Kommunikationsgruppen havde i 2012 et samarbejde med en 
studiegruppe fra RUC, som havde til formål at udarbejde en ny 
kommunikationsplan for nøglesalget af IUGs Pakistannøgle eller 
”A Key for Change”. Deres anbefalinger til kommunikationsgrup-
pen lød bl.a. på at tænke i nye baner mht. salg af nøglerne, fx at 
de evt. kunne sælges som nøgleringe. Der blev opfordret til at 
bruge Facebook-siden mere og i det hele taget at bruge de nye 
medier mere proaktiv.  
Kommunikationsgruppen vil i 2013 arbejde for at udvide de elek-
troniske kommunikationskanaler og har bl.a. en ny hjemmeside 
med forbedret struktur på bedding. Den forventes lanceret i for-
året 2013.

Kommunikation der virker
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I årets løb har vi haft fokus på at udvikle organisationen af lokal-
afdelinger i IUG og styrke samarbejdet på tværs af IUGs arbejds-
grupper. Vi har arbejdet for en fortsat vækst af medlemmer på  
15 %, og for at flere aktive medlemmer får erfaring med projekt-
arbejdet i IUG. Der er mange gode kræfter i vores lokalafdelinger, 
og de skal takkes for deres store indsats i løbet af året. 

Københavns lokalafdeling har bl.a. deltaget i Copenhagen 
Carnival, som fik kontakt til mange nye potentielle medlemmer 
og etablerede et samarbejde med Aktion Børnehjælp. Det nye 
samarbejde har ført til et studenterprojekt, hvor studerende skal 
fordybe sig i et forstudie om vand.

Århus lokalafdeling var bl.a. aktive i kampagnen Verdens  
Bedste Nyheder som led i at formidle FNs 2015-mål. I samarbejde 
med andre udviklingsorganisationer uddelte vi frugt og kampag-
ne-avisen Verdens bedste nyheder. Vi er for nyligt begyndt at  
samarbejde med College of Engineering (KNUST), Department  
of Computer Engineering, Kumasi i Ghana og Aarhus Universitet 
om donation af laboratorieudstyr og undervisning i brugen af 
laboratorieudstyret.

I Aalborg lokalafdeling har vi udviklet et nyt PR-materiale, som 
vi bl.a. vil bruge på de informationsmøder og messer, vi deltager i. 
Derudover har vi i 2012 været involveret i to studenterprojekter i 
samarbejde med AAU. Det ene handler om udviklingen af en 
luft-til-vand- generator. Det andet udviklingsprojekt har fokus på 
at få tilladelse til at bygge en teknisk skole i Vestbengalen i Indien.

På vegne af IUGs lokalafdelinger ser jeg frem til 2013, hvor vi 
skal fortsætte de gode aktiviteter og fortsat være et samlingspunkt 
for nye medlemmer, der vil bidrage til et liv efter overlevelse.

Lokalafdelinger 
i positiv gænge

Økonomi

IUGs sekundering af medlemmer til nødhjælpsorganisationer, 
projektarbejde og foreningens drift finansieres primært af donatio-
ner fra firmaer og fonde samt naturligvis medlemskontingenter.

PAKISTAN

KENYA
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RESULTATOPGØRELSE 2012
Periode 1. januar -31. december Kr.

INDTÆGTER: 
Donationer 2.535.567
Øvrige indtægter 540.738
 3.076.305
Periodisering af donationer -847.039

Indtægter i alt 2.229.266

PROJEKTOMKOSTNINGER: 
Afholdte projektomkostninger 1.405.964
Indirekte projektomkostninger 187.961
Projektomkostninger i alt 1.593.925
 
ØVRIGE OMKOSTNINGER: 
Lønninger 364.739
Lokaleomkostninger 31.791
Salgsomkostninger 63.413
Administrationsomkostninger 98.228
Aktiviteter 17.401
Øvrige omkostninger i alt 575.572

Omkostninger i alt 2.169.397
 
Resultat før finansielle poster 59.769
 
Finansielle indtægter 18.247
 
ÅRETS RESULTAT 78.016
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Bestyrelsen

I 2012 bestod bestyrelsen af:
• Steen Frederiksen, formand
•	Michael Koefoed, næstformand
•	Merete Them Kjølholm, kasserer
•	Camilla Frost, ansvarlig for kommunikation
•	Carsten Ring Pedersen, ansvarlig for projektstyregruppen
•	Steen Clausen, ansvarlig for projektidentifikation
•	Lars Elle, ansvarlig for IUGs CISU-kontakt 
 (senere afløst af Randi Jørgensen, tidligere suppleant)
•	Max Metzlaff, ansvarlig for beredskabet 
 (senere afløst af Jørgen Nielsen)
•	Morten Hernes, ansvarlig for lokalafdelingerne 
 (senere afløst af Danny El Dakak, tidligere suppleant)

Sekretariatets daglige administration ledes af Christina Hennings, 
der er deltidsansat med 25 timer per uge. I juli måned ansatte IUG 
Dorte Lindegaard Madsen som lønnet medarbejder med 20 timer 
per uge. Dorte har fokus på IUGs udviklingsprojekter og samar-
bejdsalliancer.

IUG modtog i 2012 i alt 2.714.952 kr. i økonomisk tilskud 
fra fonde m.m.  
Beløb over 10.000 kr. er modtaget fra nedenstående:

• Arkil A/S 
• Atkins Danmark 
• Bellevue Teater Produktion S/I 
• BHJ-Fonden 
• Civilingeniør Louis Dreyers og hustru Janne Myhrwolds fond
• CISUs oplysningspulje
• COWIfonden 
• Den Faberske Fond 
• Det Arnstedtske Familiefond 
• Fabrikant Mads Clausens Fond 
• FLS Industries A/S Gavefond 
• Foreningen Østifterne 

IUG er støttet af

KENYA
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• Henry Donsruds Fond  
• IDAs Videnformidlingsfond 
• Jubilæumsfonden af 12.08.1973
• Lund/Bugge Fonden 
• Marie og M.B. Richters Fonde 
• Spejdernes Genbrug - Farum 
• Systematic A/S (indsamling af medarb.) 
• Tips og Lotto 
• Torben og Alice Frimodts Fond 
• Velux Fonden

• Acti-Chem A/S
• Alectia A/S 
• COWI A/S
• Danseal A/S
• eye.D Innovation
• Golder Associates A/S
• Haldor Topsøe
• Ingeniørhøjskolen i Århus 
• Kuben Management
• Leif Koch A/S
• NNE Pharmaplan
• PFA Pension
• Rambøll Gruppen A/S
• Stibo-Fonden
• Talented Earth Organization A/S
• Aalborg Universitet

 

Firmamedlemskaber  
i 2012

CONGO
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IUG formidling

Produktudvikling 
i tæt samarbejde

PAKISTAN
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IUG holder løbende foredrag og deltager i informations-
møder for dels at sprede kendskabet til foreningen og 
dels for at hverve flere medlemmer. Det spænder vidt 
fra Rotary og Ingeniørforeningen til Åbent Hus på  
Kulturnatten. I alt 28 arrangementer blev det til i 2012.

2012 har været et travlt og spændende år for produktudviklings-
gruppen (PUG). Vi har fået skabt en mere sammentømret gruppe, 
med en klar mission og vision for vores fremadrettede arbejde. 
Dette har også betydet en større tilstrømning af nye folk og 
spændende projekter til gruppen.

Vi har bl.a., i samarbejde med innovationsfirmaet EyeD og den 
danske NGO InnoAid, afholdt en åben workshop med fokus på 
affaldshåndtering i Indien. Omtale af projektsamarbejdet blev 
bragt i Børsen 25. september og i Ingeniøren 6. okt 2012. Sam-
arbejdet har ført til en række spændende koncepter og løsnings-
muligheder, som der nu arbejdes videre med i en tværfaglig ar-
bejdsgruppe med folk fra InnoAid, Danmarks Tekniske Universitet 
og Roskilde Universitet. Arbejdet med affaldsproblematikken 
ligger i tæt tilknytning til IUGs nye fokusområde og vil blive  
linket op til IUGs kommende arbejdsgruppe med fokus på 
affaldshåndtering.

Ligeledes har vi også samarbejdet med studerende fra DTU og 
NGO’en Indien Gruppen Fyn vedrørende et projekt om udvinding 
af molases fra sukkerroer i Vest Bengalen i Indien. Projektet byder 
på nogle lovende resultater for forbedringen af de lokale bønders 

indkomstgrundlag og en fremadrettet forbedring af nuværende 
fattigdomsproblematikker.

På den mere hjemmelig front, har PUG arbejdet sammen med 
IUGs lokalafdeling København for at se, hvordan vi kan kombinere 
vores forskellige kompetencer og interesseområder, så vi i fælles-
skab arbejder os hen mod mere helstøbte og bredt favnende 
projekter. Så der er blevet kastet en del bolde i luften i 2012 med 
udsigt til et ligeså travlt og spændende 2013. 
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Året 2013 er allerede godt i gang, og det er vores projekter 
også. Et helt centralt fokus er derfor at sikre kvaliteten og gen-
nemførelsen af de finansierede projekter. Der skal i den forbin-
delse mere fokus på kvalitetssikring og vidensdeling, så vi sikrer, 
at erfaringer fra et projekt kan udnyttes på andre projekter.

Vi vil fastholde fokus på vore traditionelle områder: vand og 
sanitet inkl. vedligehold og håndvask for at reducere bl.a. kolera 
og tyfus. Vi har også fokus på skoler og sundhedsklinikker i fattige 
områder, og som noget nyt affaldshåndtering, genbrug og måske 
ligefrem kompostering på landsbyniveau. 

Vi er i gang med et meget spændende projekt om udvikling af 
mikrosiloer på landsbyniveau, og erfaringerne herfra kan måske 
være indgangen til en større indsats om fødevaresikkerhed. 

Vi udbygger aktiviteterne i de geografiske områder, hvor vi er i 
gang, og hvor vi har gode samarbejdspartnere, herunder lokale 
EWB’er. Vi har tidligere haft et omfattende samarbejde med de 
store danske NGO’er som Folkekirkens Nødhjælp og ASF Dansk 

Styrkelse af procedure 
og vidensopsamling

IUGs planer for 2013

I projektstyregruppen (PSG) har vi arbejdet videre med at  
udvikle standardprocedurer for vores udviklingsprojekter samt 
checklister og formater til f.eks. Terms of Reference (ToR) for pro-
jektmissioner, missionsrapporter og slutrapporter.

For at sikre videnopsamling, og dermed videndeling i IUG, har 
vi arbejdet med at etablere et fælles medie, hvor de enkelte pro-
jektgrupper kan arkivere alle vigtige projektrelaterede dokumen-
ter, såsom samarbejdsaftaler, diverse udførelseskontrakter, TOR 
for missioner, missionsrapporter og projektafslutningsrapporter. 
Vi har lagt os fast på et program, der hedder Atrium. Her ligger 
alle PSGs standarder i et særligt område, og her har vi oprettet 
områder for hvert enkelt af vores projekter, hvor projektlederen 
skal arkivere alle relevante projektdokumenter. Det er tanken, at 
alle grupper i IUG (PIG, PSG, Kommunikationsgruppen, it-gruppen 
beredskabet, sekretariatet og bestyrelsen) skal benytte Atrium til 
arkivering af deres dokumenter.

Der har i december 2012 været afholdt kurser i IUG’s projekt-
ledelsesmateriale, herunder i brugen af Atrium. Det er hensigten 
at gentage disse kurser i løbet af den kommende periode og at 
samle en simpel manual i brugen af projektværktøjerne. På den 
måde vil vi sikre, at alle projektmedarbejdere har kendskab til 
procedurerne og værktøjerne og bliver klædt på til at dokumen-
tere og dele vores projektviden med andre.

Folkehjælp. Dette samarbejde vil vi gerne genetablere og udbyg-
ge. Vi er desuden i gang med at udvikle samarbejde med Caritas 
og Care m.fl. Disse samarbejder har ofte været i tilknytning til 
naturkatastrofer eller krig og deraf følgende flygtningeproblemer. 
Vi fastholder vores beredskab på området, men aktivitetsniveaet 
er i sagens natur umuligt at forudsige.

Vores projekt- og finansieringsstruktur har især været baseret 
på enkeltprojekter, og det har været svært at etablere langsigtede 
programmer. I 2013 vil vi derfor fokusere på at etablere større 
finansieringspakker fra private fonde og Civilsamfundet i Udvikling 
(CISU, Danida). Det vil sætte os i stand til at gennemføre mere 
langsigtede indsatser, som vil øge bæredygtigheden og gavne 
omkostningseffektiviteten.

IUG har ikke tidligere haft samarbejde med vore EWB/IUG 
kollegaer i Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Det retter vi nu  
op på mhp. en forøget ressourcebase og mulighed for større  
projekter.

SUMBAWANGA

SIERRA LEONE
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Et liv efter overlevelse
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Forsidebillede 
Congo

Forsidefrise fra venstre

Ghana
Sierra Leone

Pakistan
Sumbawanga

Bagsidefrise

Congo

I 2012 MODTOG IUG DONATIONER PÅ OVER 250.000 KR. FRA:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
•

Fonden af 24. december 2008
•

Bill & Melinda Gates Foundation
•	

Rambøll Fonden
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