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Det har været et godt år for IUG. Vi er gået 
frem på alle områder takket være en stor ind-
sats fra de mange frivillige, vore donorer og 
sekretariatet. 

Medlemstallet er på årsbasis øget med 25 %, 
donationer er mere end fordoblet, og vi har fle-
re projekter på bedding. Vi er rykket ud til kata-
strofer i Libanon og Myanmar og har samtidigt 
konsolideret vores beredskab. 

På projektfronten har der været mange bolde i 
luften: Afghanistan, Togo, Liberia, Sierra 

Leone, Tanzania og Bulgarien. Det er heldigvis 
lykkedes at skaffe finansiering til en del af disse 
- læs mere om dette på de følgende sider. 

Desværre har vores sekretariatsleder gennem 
mere end 1½ år forladt IUG ved årets udgang. 
Ellen Bleeg har været en uundværlige krumtap i 
alle aktiviteter, og vi har pr. 15. januar ansat 
Christina Hennings som hendes efterfølger. 

 
Steen Frederiksen, 
Formand for IUG’s bestyrelse
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Et liv efter overlevelse … 

IUG’s primære mission har siden 
grundlæggelsen i 2001 været at stille 
teknikere til rådighed for hurtig indsats i 
katastrofeområder, fortrinsvis gennem 
de store, etablerede nødhjælpsorgani-
sationer.  

I begyndelsen af 2008 afsluttede vi en 
udsendelse til Libanon, hvor vi for 
Dansk Flygtningehjælp bistod med at 
styre genopbygningen efter krigen med 
Israel. Vi har desuden haft et medlem 
udsendt til Myanmar i forbindelse ska-
derne efter cyklonen Nargis. Opgaven 
var at vurdere behovet for nødhjælp og 
identificere mulige samarbejdspartnere 
for ASF – Dansk Folkehjælp, hvilket 
strakte sig over 2 uger.  

Vi har samtidigt fået ressourcer til 
en konsolidering og en revision af 
vores procedurer. IUG har tidligere 
opereret med en ”long list” af med-
lemmer, der på forhånd var god-
kendt til udsendelse. Nu har vi 
konsolideret udrykningsstyrken til et 
beredskab på 18 personer, der har 
accepteret at stå till rådighed med 
kort varsel. Vi har yderligere valgt at 
give de pågældende supplerende 
uddannelse, så de står stærkere i 
de ofte kaotiske forhold, de bliver 
udsendt til og effektivt kan løse de 
opgaver, de bliver stillet overfor. 

2008 var også året hvor IUG styr-
kede hovedområderne: 

- vand og sanitet 
- shelter, dvs. flygtningelejre ol. 
- logistik, bl.a. fødevareforsyning  
- kommunikation 

Det nu etablerede katastrofeberedskab 
vil blive præsenteret for de danske 
nødhjælpsorganisationer, såvel som i 
de øvrige nordiske lande. Vi har f.eks. 
tidligere haft samarbejde med Norsk 
Kirkehjælp. Som noget nyt vil vi etable-
re professionel opbakning fra hjemme-
basen til de udsendte specialister, så vi 
sikrer den bedst mulige indsats fra vore 
udsendte medlemmer og en top profes-
sionel assistance til de nødhjælpsorga-
nisationer, vi samarbejder med.

 

 
Udviklingsprojekter med fokus på nyt liv og håb
I starten af 2008 indgik IUG en aftale 
med foreningen Børn i Afrika om at 
sende en ingeniør til Kampala i Uganda 
i årets tre første måneder. Opgaven var 
at hjælpe med færdiggørelsen af en 
skole for omkring 400 forældreløse og 
nødlidende børn. IUG’s udsendte fun-
gerede som tilsynsførende for de lokalt 
tilknyttede medarbejdere og stod for 
den overordnede økonomistyring af 
projektet. 

I 2005 og 2006 gennemførte IUG i  
samarbejde med foreningen Internatio-
nal Børnehjælp to projekter i Dupnitsa, 
Bulgarien. Først etablering af dagcent-
ret ”Vores Hjem” for handicappede og 
året efter børnecentret ”Håbet” for børn 
og unge.  I 2008 henvendte foreningen 
sig igen til IUG for på ny at bede om 
hjælp. Denne gang var der tale om 
renovering af en ungdomsbolig til de 
unge mennesker, der skulle fraflytte det 
lokale børnehjem, når de blev 18 år. 
Inden ungdomsboligen blev renoveret, 
havde de ingen steder at flytte hen, 
hvilket gjorde det tilsvarende svært for 
de unge mennesker at følge og færdig-
gøre deres skolegang. Med hjælp fra 
tips- og lotto midler, var det muligt for 
IUG at dække omkostningerne til reno-
veringen. Projektet blev afsluttet 
over sommeren. 

IUG har også fået støtte fra COWI 
Fonden til i samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp i 2009 at stå for 
genopbygning af broer i Liberia. 
Efter 14 års borgerkrig bærer landet 
stærkt præg af en ødelagt infra-
struktur. Det vil i høj grad hjælpe de 
lokale farmere med at få adgang til 
et bredere udvalg af markeder, hvor 
de kan sælge deres lokalproduce-
rede fødevarer. 

Vi arbejder også på at støtte befolk-
ningen i Afghanistan med opbyg-
ning af vandinstallationer, og har 
derfor indledt et samarbejde med 
DACAAR (Den Danske Afghanistan 
Komité), der også vil indebære lokal 
kapacitetsopbygning. Grundet den 
nuværende sikkerhedssituation, er 
vi dog pt. lidt afventende med at 
igangsætte projektet. 

Rent vand er en mangelvare i 
landsbyen Kovie i Togo. Her består 
vandforsyningen af opsamling af 
regnvand samt vand fra den lokale 
flod. Vi har forberedt et samarbejde 
med den lokale forening PRODECK 
om etableringen af en vandboring 
og et vandtårn, der skal give vand til 
lokalbefolkningen. Finansieringen er 
bragt på plads og arbejdet starter 
primo 2009. 

Vi har også i det forgangne år indledt et 
samarbejde med den DTU baserede 
forening U-landsforeningen for Bære-
dygtig Udvikling (UBU) omkring et hygi-
ejneprojekt med etablering af latriner i 
en række landsbyer i Tanzania. Projek-
tet forventes at løbe over 24 måneder 
og vil blandt andet også involvere Tan-
zaniansk Venskabsforening samt en 
lokal NGO. Finansiering er endnu ikke 
på plads.  
 

 

 

 

Nyt kontor i Kbh. K 
 
IUG flyttede medio 2008 fra 
DTU til Sankt Annæ Plads, 
hvor vi lejede os ind i Ma-
skinmesterforeningens byg-
ning i et samarbejde, der gav 
IUG en række lokale og re-
ceptionsmæssige fordele 
samt en direkte kontakt til en 
stor potentiel medlemsskare. 
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Flere studenterafdelinger og samarbejder  
på tværs af landegrænser

IUG•Students er vokset i 2008 fra at 
være kun ca. 50 studerende på DTU til 
at være ca. 90 studerende fordelt på 4 
universiteter: Syddansk, Ålborg, Århus 
og DTU.   

På projektsiden har vi fået udbygget 
vores projektkatalog til 15 projekter 
defineret og udarbejdet i samarbejde 
med bl.a. andre NGO'er, de tekniske 
universiteter og IUG selv. Vi har desu-
den igennem året fået etableret et 

samarbejde med Håndværker Uden 
Grænser, Ungdommens Røde Kors 
og Ulandsforeningen for Bæredygtig 
Udvikling (UBU).  

2008 er også året, hvor vi gennem-
førte et enkelt forstudie i forbindelse 
med biogasproduktion i Sierra Leo-
ne. Derudover har vi tre projekter 
undervejs; et der omhandler 
"sustainable housing" i Indien, et 
andet om fremstilling af vindpumper 

af lokale materialer i Kenya og et tredje 
om vandforsyning i Mexico. 

Der har igennem året været afholdt en 
lang række events så som fyraftensmø-
der, foredrag, oplysningskampagner 
mm. på de forskellige universiteter – 
med støtte fra Atkins fonden som ho-
vedsponsor og COWI og PF's boghan-
del på DTU. Atkins har desuden også 
støttet trykning af t-shirts og informati-
onsfolder.

 
EWB-International samarbejde udvides

Det internationale samarbejde i regie af 
Engineers without Borders International 
har også udviklet sig i løbet af 2008, 
hvor mange nye foreninger har set 
dagens lys. Pt. rummer netværket mere 
end 40 foreninger over hele verdenen, 
og det lykkedes EWB Int.’s bestyrelse 
at samle 35 personer fra 19 lande i 
Sverige i begyndelsen af 2008. Formå-
let med samarbejdet er at fremme 
informationsdeling og erfaringsudveksle 
mellem ligesindede organisationer. Alt 
arbejdet i netværket sker på frivillig 
basis via e-mail og internet.  

IUG har allerede fået etableret nogle 
interessante relationer via EWB-I. De 
fleste af deltagerne kommer fra lande, 

hvor den nationale EWB har sine 
rødder i universitetsmiljøet - og 
derfor også har en høj grad af fokus 
på studenterprojekter. Som eksem-
pel kan vi nævne EWB-Mexico, som 
IUG allerede nu er i gang med at 
samarbejde med omkring etablering 
af vandforsyning i den nord-vestlige 
del af landet. Derudover er et af 
IUG’s medlemmer i gang med et 
afgangsprojekt der videreudvikler 
en idé fra EWB-Indien omkring 
bæredygtige byggematerialer.  

IUG overvejer i øjeblikket et samar-
bejde med EWB-Sierra Leone om-
kring et skolebyggeri, der skal gav-
ne børn af ”war-amputees”. Derud-

over har EWB-Burundi også henvendt 
sig til Danmark, for at høre om mulighe-
den for at udvikle et bilateralt samarbej-
de. IUG i gang med at undersøge for-
holdene for et evt. samarbejde.  
 

 
 

 
 
 

Kommunikationen er styrket 

Kommunikationssiden er blevet væsentligt forbedret i årets 
løb. Vi har fået et nyt design af vores nyhedsbrev og en helt 
ny hjemmeside er på vej. Det er besluttet at hjemmesiden 
skal findes både på dansk og engelsk, hvorimod den øvrige 
medlems kommunikation fortsat kun er på dansk.  

IUG har været omtalt i artikler i Ingeniøren og i enkelte andre 
medier, men en omfattende medieomtale af vore aktiviteter 
er ikke lykkedes. 

Til gengæld har vi haft præsentationer i firmaer, Rotary klub-
ber, Ingeniørforeningen og på de forskellige ingeniørskoler, i 
alt 14 velbesøgte arrangementer. Disse er vigtige dels som 
basis for rekruttering af medlemmer, dels for at sprede 
kendskabet til vore aktivitete

Medlemstallet er  
steget markant 
 
Medlemstallet er i årets løb 
vokset fra 262 til 384. Der var 
tegnet 12 studentermedlemmer 
ved årets begyndelse, og nu er 
der 96. Der er i alt 5 firmamed-
lemmer, en tilgang på 2. 



Ingeniører Uden Grænser 
St. Annæ Plads 16, 1 

1250 København K 
Telefon: 70 27 40 06 
e-mail: info@iug.dk 

hjemmeside: www.iug.dk 
 

Økonomi 

 
IUG’s sekondering af medlemmer til nød-
hjælpsorganisationer, projektarbejde og for-
eningens drift finansieres primært af donati-
oner fra firmaer og fonde samt naturligvis 
medlemskontingentet. Vi har modtaget fi-
nansiel støtte fra:  
 

 Atkins Rådgivende Ingeniører 
 Civilingeniør Louis Dreyer Myhrwolds 
Fond 
 Cowi Fonden 
 Ejnar og Aase Danielsens Fond 
 FLS Industries Gavefond 
 Fonden af 20. december 
 Foreningen Østifterne 
 Gerda Laustens Fond  
 Grundfos 
 JL-fonden 
 Mads Clausen Fonden 
 Tips og Lotto 
 VELUX Fonden 

 
Samlede tilsagn til løbet af 2008 er på 
620.000 kr. heraf en del øremærket til pro-
jekter i 2009 og andre til foreningens arbejde 
generelt. 
 
Som noget nyt er der introduceret firmamed-
lemskaber på 5.000 kr./år og vi har indtil nu 
tegnet 5 medlemskaber. Vi håber at mange 
flere firmaer vil vælge denne måde at støtte 
IUG på. 

 

Årsresultat 
(i DKK) 

Donationer 
Aktiverede hensættelser 
Kontingenter                   

345.000
200.000
68.000 

Indtægter i alt  613.000 
 

Projekt og medlems adm.  
Brochurer, telefon, kurser, møder 
Studenter aktiviteter 
Projekt omkostninger 

227.000
50.000
22.000 
40.000 

Udgifter i alt 
Resultat 2008   

339.000 
274.000 

 
Det positive resultat for 2008 er fuldt disponeret 
til projekter i 2009, og der forestår en stor ind-
sats for at sikre en tilgang af fondsmidler sva-
rende til 2008. 
 

 
Forventninger til 2009 
I 2009 skal vores nye set-up med hensyn til kata-
strofeberedskab først og fremmest stå sin prøve. 
Svarer modellen til nødhjælpsorganisationernes 
behov, og er det måden at levere hurtig og kvalifi-
ceret bistand på? Det første kursus for 5 udvalgte 
fra beredskabet afvikles i England hos RedR i 
februar. 
De planlagte udviklingsprojekter i Liberia, Togo og 
Tanzania afvikles i begyndelsen af året. 

Vi skal intensivere arbejdet på at skaffe fondsmid-
ler til planlagte og nye aktiviteter. Medlemsrekrut-
teringen skal fortsætte, og en særlig indsats vil 
blive gjort for at tegne firmamedlemskaber. 

Læs mere om IUG’s arbejde på www.iug.dk. 
 

  
 
 


