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Deltagelse i undersøgelsen
Svarprocent
Svarprocenten er 59 % - undersøgelsen udsendt til 474 mellemmer

18 af de 40 som
angav Andet er
pensionister eller
efterlønsmodtagere
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Baggrundsoplysninger – respondentprofil

Medlemsprofil på respondenterne:
21 % er studerende, 39 % er privatansat
4/5 af medlemmerne er mænd
Knapt halvdelen er mellem 25 og 35 år
Meget blandet arbejdsområde: 27 % Konstruktion og design, 31 %
andet
21 % er aktiv deltagende (eller har været det) i IUG
Knapt halvdelen af respondenterne støtter andre
nødhjælpsorganisationer (36 % støtter fx også Dansk Røde Kors)

Opsummering af svar for spørgsmålsgrupper /1

1. Motivation for medlemskab:
Respondenterne hørte første gang om IUG:
På nettet (26 %)
Via studiet (24 %)
Via artikler (20 %)

Ingeniøren er nævnt flest gange, som den artikel hvorfra
respondenterne kender IUG
Respondenternes begrunder primært medlemskabet med:
Interesse for udviklings- og nødhjælpsarbejde (82 %)
Ønsket om at støtte en god sag (74 %)

Opsummering af svar for spørgsmålsgrupper /2
2. Forventninger til medlemskab:
Forholdsvis stor interesse for alle foreslående aktiviteter:
Respondenterne forventer primært, at IUG arrangerer foredrag/gåhjem møder (73 %), kurser (50 %) og netværksmøder (44 %)
38 % ønsker med medlemskabet, at øge karrieremulighederne for
udsendelse
Knapt 85 % af respondenterne kender til IUG’s arrangementer
Mere end 90 % af respondenterne (af dem som kender til dem) finder
IUG holder arrangementer, som er interessante
13 % af respondenterne finder ikke, at deres forventninger til
medlemskabet er indfriet
Rigtig mange gode kommentarer om andre forventninger (se
kommentarerne)

Opsummering af svar for spørgsmålsgrupper /3
3. Forventninger til IUG som nødhjælpsorganisation
89 % forventer, at IUG er leverandør af teknisk bistand til andre
organisationer
77 % forventer, at IUG er teknisk videnscenter for teknisk bistand til
udviklings- og nødhjælpsarbejde
Ca. 20 % mener ikke IUG er en aktiv spiller blandt andre udviklingsog nødhjælpsorganisationer
Ca. 65 % finder, at IUG har en berettigelse

Opsummering af svar for spørgsmålsgrupper /4
4. Synlighed af IUG’s arbejde
61 % af respondenterne besøger hjemmesiden mindre end 1 gang om
måneden, 9 % besøger aldrig hjemmesiden
66 % af respondenterne kender nyhedsbrevet, og læser det
29 % af respondenterne kender nyhedsbrevet, men læser det sjældent

76 % af respondenterne ønsker informationer om projekter, som IUG
støtter
74 % af respondenterne finder nyhedsbrevet vigtigt
Ca. 22% af respondenterne kender ikke IUG’s indsatsområder
Mere end 95 % (inkl. de neutrale) mener, at ”Et liv efter overlevelse”
giver god mening
Ca. 10 % af respondenterne mener ikke, at de er godt informeret

Grafisk resultatvisning og åbne besvarelser
Baggrundsoplysninger/
respondentprofil

Respondentprofil /1
Respondenternes alder og køn

Respondentprofil /2
Respondenternes fagprofil

Andet – meget
blandet (se næste
slide):

Respondentprofil /3
Respondenternes fagprofil:
Bygningskonstruktør
økonom
IT-Udviklingskonsulent (Kand. IT)
Teknisk assistent - el
konstruktør
Scient
geolog
formand
International Programme Manager
Ingeniørstuderende
Arkitekt med delvis Ingeniør - uddannelsen, fordi
studerede i Tyskland
Ingeniør + MBA
Sikkerhedsrådgiver
Studerende - Elektroingeniør
stud maskinmester
Matematiker-datalog
tømrer/bygn.konstr./restaurerings ark.
stud:Sundhedsteknologi+aktiv pædagog
Landinspektør

Geolog
ingeniørstuderende
teknisk Diplom i kemi og procesteknolog
ingeniørstuderende
pensioneret ingeniør
kommunikationsrådgiver
stud. innovationsingeniør
Ingeniør Environmental Management, Natural Builder,
Permaculture consultant
Project Manager, Telecommunications
Studerende
arkitekt
Geograf / GIS Konsulent
Arkitekt
ergoterapeut
Ingeniør (IT) og Tømrer og folkeskolelærer
Bygningskonstruktør/snedker
Production engineer
Bygningskonstruktør
Productions-/logistik ing(Virksomhedss + HD-A
cand.polit.

Respondentprofil /4
Arbejdssted
21 % af medlemmerne er under uddannelse

Andet:
Primært pensionist

Respondentprofil /5
Arbejdsområde
Meget blandet selskab

Andet:
Energi
Bygninger
Stærkstrøm
Ledelse
Produktionste
knik
Geoteknik
Salg
Forretningsud
vikling

Respondentprofil /6

Respondenternes arbejdsområde:
LABORATORIET
Vindenergi
Jeg er vej ingenioer med saerlig erfaring i "institutional
development" som det hedder, dvs, traening, viden
overfoere
Stærkstrøm
Sejlende Maskinmester
maskinmester, r4eparation, vedligehold, drift og
idriftsætning af maskiner og anlæg
har arbejdet med salg og markedsføring
Entreprenør
Integreret energidesign
bygningsinstallationer
Projektledelse
Har været sejlende maskinmester i 20 år
Produktionsstyring
Veje og trafik
Maskinmester

Byggeri og anlæg
Energi (vedvarende)
kemi/medicinalindustri
Kortlægning, GIS, Ejendomsjura, Planlægning og
Forvaltning
Planlægning, ledelse, økonomi
Fjernvarme
byggeteknologi - energi (ikke helt fastlagt endnu)
El og elteknik
fysisk sikring af bygninger, post-war / disaster
reconstruction, genanvendelse af bygningsmaterialer
m.v
energi
energi
alt omkring skibe og skibstransport
El
Projekt-ledelse
Seniorrådgiver (byggeri)
konstruktion/design/logistik og infrastr./salg og
markedf.

Respondentprofil /7

Respondenternes arbejdsområde (fortsat):
Kemi og kemiske processer
efteruddannelse
Projektledelse
Generator styrring og beskyttelse
Olie & Gas
Energi
Produktion
design i anlægsteknik
Projektledelse
Management, ledelse
anlægskonstruktioner
Energi
leder,diverse anlægsopgaver
HR og kvalitetsledelse
Ventilation
teknisk kemi
Køling, ventilation, energibesparelser, isolering

Produktionsteknik og projektledelse
Brandsikring, terrorsikring, ant-spionage, dokumentog IT-sikkerhed o.a.
Operation af Kraft/Vind anlæg
Standardisering
Salg og Markedsføring, Energi
Sejlads
Energi og Katalyse
Hospitals teknik
Ledelse
EL installationer
Vandforsyning
Søfart
Udvikling, brugerdreven innovation, miljø
kemi
Skibsfart
Commissioning

Respondentprofil /8

Respondenternes arbejdsområde (fortsat):
Vedligehold og ledelse
Bygnings-installationer og -energidesign
energiproduktion
Bygge og anlæg
produktion og ledelse
Byggerådgivning, byggestyring, indkøb, projektledelse
Kraftforsyning
Maskinmester
development management
Bygge og Anlæg
Energi
Kemi og Bioteknologi

Energirådgivning
Geotekniske undersøgelser
Energiteknik
Forretningsudvikling og ledelse
byggeri - vand og miljø
Undervisning
lige nu salg og generel ledelse - men har stor erfaring
med gennemførelse af projekter ( process og it)
Projekter inden for en bred vifte med fokus på
maskinteknik
Forskning og undervisning
Energi

Respondentprofil /9
IUG Medlemsaktivitet
Umiddebart god aktivitet

Respondentprofil /10
Hvorvidt respondenterne støtter andre
nødhjælpsorganisationer

Respondentprofil /11
Eksempler på andre nødhjælpsorganisationer,
som respondenterne støtter
Care
Amnesty,
Mellemfolkelig Samvirke
Børnefonden
Børnebyerne
WWF
Plan Danmark
Caritas
Lions Club

Grafisk resultatvisning
1. Motivation for medlemskab

1. Motivation for medlemskab /1
Nettet, studiet og artikler er primære oplysningskilder

1. Motivation for medlemskab /2
Hvor hørte respondenten første gang om IUG? Åben besvarelse
Mødte repræsentanter for IUG på en messe
Ingeniøren
Dansk Formands Forening
søgte ifb med tsunami, forsøgte at få maskinmestrenes forening med via deres daværende hjemmeside
Ingeniøren
Inviteret via en facebook kontakt
Gennem Paul
Maskinmester foreningen
DSE messen i gigantium og plakater op uni
Foredrag med et af jeres udsendte medlemmer
Gennem artikel i Ingeniøren
Via maskinmestrenes forening
Blev kontaktet af IUG
Kan ikke husk, det er laenge siden (fra ca 2002). Jeg tror muligvis fra en artikel i "Ingenioer
Via MMF
læst om læger uden grænser og tænkte der burde være noget lignende for ingeniør
Var involveret, da IUG skulle forny deres web-site

1. Motivation for medlemskab /3

Ved afkrydsning på ”Læst artikel om IUG i dagspressen/fagblad”:
Ingeniøren (nævnt 26 gange)
Maskinmesteren (nævnt 4 gange)
IDA afholdt arrangement
Jeg mener det var Ingeniøren, samt i Børsen.
Jeg mener, at det var i Politiken
Internettet
Jeg tror faktisk, det var i TV. Det er nogle år siden, så jeg husker ikke hvor.
Gennem forskellige fagblade har jeg haft kendskab til IUG. Senere har jeg læst om IUG/MUG igennem fagbladet
”Maskinmestreren"
Jeg deltog i et arrangement på Ordrupgård, hvor IGU fik overrakt en Pris af Lone Dybkjær
Det var i en radioudsendelse i kanal 4, Trekanten

1. Motivation for medlemskab /4
De primære begrundelser for medlemskab er:
Interesse for udviklings- og nødhjælpsarbejde
Ønsket om at støtte en god sag

1. Motivation for medlemskab /5
Ved afkrydsning af ”Andet” ved begrundelse for medlemskab:
1. Jeg har selv været udsendt i ca. 2 år i Afrika og
Caribien
2. Var interesseret i muligheden for at komme ud og
hjælpe
3. internationalt interesseret
4. Jeg ønsker at anvende mine faglige kompetencer
til udviklingsarbejde
5. Jeg ønsker at deltage aktivt i IUG´s arbejde både i
Danmark og i udlandet.
6. Ønsker at arbejde med mit fag i ulande
7. Jeg vil gerne gøre en forskel, hvis der er brug for
mig.
8. At gøre mit til at bygge bro imellem de andre
interesser jeg repræsenterer og IUG
9. medvirke til at udvikle IUG
10. påtænker at blive aktiv senere
11. Jeg støtter op om udviklingen af IUG som
udviklingsforening med min fagprofil

1. Håbet var oprindelig at komme ud og gøre en
forskel
2. Jeg vil gerne bruge min viden og erfaringer til at
hjælpe andre
3. Jobudvikling
4. Jeg vil bruge mine ingeniør faglige kompetencer til
at hjælpe mennesker i nød
5. Ønsker at blive udsendt til nødhjælpe arbejde
6. Jeg ønsker at bruge mine ingeniørkompetencer
på at hjælpe andre
7. Jeg mente, jeg også praktisk ville kunne støtte en
god sag.
8. Ønsker om et par år, at kunne tage ud og deltage
i arbejdet.
9. Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, om
udsendelse kan være noget for mig.
10. Jeg vil gerne bruge min erfaring til fordel for andre
11. Håbet var oprindelig at komme ud og gøre en
forskel

Grafisk resultatvisning
2. Forventninger til medlemskabet

2. Forventninger til medlemskabet /1
IUG arrangementer
Forholdsvis stor interesse for alle aktiviteter: Respondenterne forventer
primært, at IUG arrangerer foredrag, kurser og netværksmøder

2. Forventninger til medlemskabet /2
Ved afkrydsning af ”Andet”:
1. På sigt vil jeg gerne, deltage i udsendelser, men føler i øjeblikket jeg er for grøn i faget, er faktisk interreseret i at høre hvordan.
2. Meget gerne møder i Esbjerg bare en gang om året
3. Jeg forventer at IUG får styrket sin profil/brand henover årene, så IUG bliver lige så kendt som de andre ... uden grænser organisationer
4. Gerne nogle arrangementer i Jylland. Aalborg eller Århus. Møderne må ikke være før 18, da folk har transporttid (efter fyraften
5. Det ville være rart at hvis IUG kunne komme med arrangementer uden for København.
6. events som DHL løb, kulturaftensarrangementer, gågadearrangementer i provinsen, arrangementer sammen med andre NGo'er på
rådhuspladsen og Kgs. Nytorv
7. Jeg har ikke de store forventninger til deltagelse i møder, da jeg bor i Vestjyllanf og aktiverne er koncentreret om København.
8. Arrangementer i Jylland
9. At vi får givet den rette hjælp til de nødlidte.
10. 1) Måske IUG også via enkelte artikler i andre fagblade eller medier kunne slå et slag for de mange tekniske problemstillinger som
ingeniører kan være med til at forebygge og/eller afhjælpe. 2) Måske IUG på hjemmesiden skulle offentliggøre "budgettet", således at
medlemmer kan se eksakt hvad pengene går til. Med andre ord, sikre sig at pengene ikke ender i sort hul, men reelt kommer
slutbrugeren (den der har brug for hjælp) til gavn
11. Udsendelse via IUG Deltage i samordning og samarbejde med andre organisationer
12. Kunne godt tænke mig at blive kontaktet hvis der var nogle tekniske opgaver der skulle løses et sted i verden f.eks. vandforsyning. Det
føles til tider som om det er en lukket kreds der tager sig af disse opgaver, da det ikke er let at finde oplysninger om, hvorvidt der er
brug for hjælp.
13. Oplever at det næsten er et must at får at være aktiv og deltage, skal man helst bo på sjælland og helst have været udsendt og helst
have spidskompetencer for overhovedet at komme i betragtning
14. Jeg forventer, at jeg igennem mit medlemskab, kan være med til at støtte en god sag og at jeg kan blive brugt, når mine kompetancer
passer til nødhjælpsarbejdet.
15. Måske noget efteruddannelse direkte rettet mod humanitært arbejde.
16. De arrangementer jeg får mail om. Syntes jeg her interesse, men jeg har desvære ikke så meget tid til at deltage i dem. Og desvære
får jeg ikke så meget i SU at jeg kan Krydse broen hvergang der sker noget spændende på den anden side.

2. Forventninger til medlemskabet /3
Ved afkrydsning af ”Andet” (fortsat):
1. Mere jobformidling mellem IUG medlemmer og NGOer, Roede kors elle andre aktoerer indenfor noedhjaelpsarbejdet. Specielt i
forbindelse med naturkatastrofer og vaebnede konflikter - evt. ogsaa indenfor udviklingsbidtand. Hvis financieringen tillader det, flere
opslag og projektansaettelse paa IUG's egne projekter.
2. Gerne flere lokale arrangementer uden for normale eksamens tidspunkter
3. Jeg forventer at få mulighed for at hjælpe nogle mennesker som ikke ville have råd til at hyre mig.
4. Sagen er at jeg bor i Århus og langt de fleste arrangementer ligger på Sjælland, og det er lidt langt og dyrt at køre fra Århus til KBH for
et foredrag på 2 timer. Derudover er min forventning at jeg via mit medlemsskab får mulighed for at komme ud som udsendt
5. Jeg har været udstationer i flere perioder, samlet over 20 år, og primært i udviklingslande, og altid som Projektleder for
entreprenørvirksomheder dvs som den øvertansvarlige for gennemførelse af oftest anlægsopgaver (veje, havne, lufthavne og campetablering - jeg ønsker at stille min viden til rådighed, evt via koordinerende møder før andre rejser ud og/eller for kortere
udstationeringer.
6. At jeg på et tidspunkt i fremtiden kan blive udsendt for IUG.
7. Jeg ville gerne deltage i flere af punkterne overfor,- men er som sagt fastboende i udlandet,- men kunne dog sagtens blive sendt ud til
kommende hjælpe projekter, hvis I kunne anvende min profil og min lange og store erfaring indenfor byggesektoren. PFH tak. MVH
HCP
8. At IUG viser interesse for alle typer ingeniører og anerkender at det ikke kun er teknisk kunnen der kan være nyttig, men også
organisatoriske evner og erfaring med projektledelse.
9. At IUG giver mulighed for at jeg aktivt kan være med i nødhjælpaarbjde i 3. verdens lande
10. Mulighed for at hjælpe via udsendelse
11. Vil gerne give mit bidrag til nødhjælpsarbejde ved sel at deltage i og have indflydelse på en nødhjælpsorganisation.
12. Meget gerne også brug af engelsk!
13. Jeg håber at kunne være med på et projekt på et tidspunkt gennem IUG
14. Information om, hvordan IUG fungerer, hvordan projekter udvælges og kommer på tale i det hele taget. Et årligt velkomstarrangement
for nye medlemmer vil være godt, evt som optakt til foredrag af tidligere udsendte.
15. Ethvert job indenfor nødhjælpsarbejde stipulerer krav for diverse akkrediteret træning. Jeg vil påskønne at kunne få den igennem IUG
(international), gerne i central europa, istedet for DK
16. mulighed for ulands projektarbejde
17. Brug af mine egne erfaringer fra arbejde i mange ulande

2. Forventninger til medlemskabet /4
Ved afkrydsning af ”Andet” (fortsat):
1. Brug af mine egne erfaringer fra arbejde i mange ulande
2. Jeg ønsker viden om hvordan og under hvilke betingelser (økonomiske / praktiske) jeg kunne udsendes.
3. lever op til målet om"retten til liv efter overlevelse" Gør en forskel!
4. At jeg kan hjælpe andre passivt eller aktivt
5. Jeg har nok ikke rigtig gjort mig det klart. I starten lod jeg registrere som aktiv, men fandt efterfølgende at IUG var så svag, at det vi
være svært for IUG at støtte en udsendt. Det er dog nogle år siden.
6. Jeg vil geerne deltage, men møderne ligger langt væk fra min bopæl
7. Jeg meldte mig ind i IUG i håb om, at man ville kunne bruge min kunnen, viden og erfaring i forbindelse med bl.a. nødhjælpsarbejde,
udviklingsarbejde osv. Siden jeg meldte mig ind i IUG, har jeg stort set intet hørt fra foreningen, udover et par stillingsannoncer, som
alle har været fjernt fra mit kunnen og videnområde. Desuden har jeg fået invitation til et par møder, som alle har været så langt væk
fra min bopæl, at de har krævet mange timers transport, eller overnatning.
8. Større fokus på sig selv for at skaffe flere medlemmer og gennerelt gøre sig mere synlig og kendt
9. Jeg forventer at foreningens penge bliver brugt fornuftigt dvs mindst muligt til administration og mest muligt i ulandene.
10. At kunne bidrage med hjælp til u-landende, til katestrofe-ramte områder, at kunne bruge mit viden til gavn for mennesker i nød.
11. Jeg har sendt flere mails, som ikke er blevet besvaret. Jeg forventer at er organisation svarrer på spørgende mails fra medlemmerne.
Jeg forventer at der vil blive holdt flere foredrag/møder i Aalborg. Vi er mange ingeniørstuderende heroppe, som gerne vil være, men
som ikke har mulighed grundet at alt tilsyneladende foregår på Sjælland. :-(
12. Jeg vil gerne udsendes til nødhjælpsarbejde, men er ikke blevet tilbudt muligheden. Det undrer mig meget.
13. Er helt nyt medlem, så har ikke de store forventninger endnu. Ønkser mest af alt og støtte den gode sag. Og at holde muligheden for
udsendelse åben....hvis chancen byder sig
14. Jeg har kun interesse i at støtte IGU som passivt medlem.
15. Opdatering af eksisterende Projektkatalog, før indsamling af nye projekter.
16. Mulighed for passive medlemmers erfaringsoverførsel til aktive medlemmer
17. At man som nyt passivt medlem for nogle muligheder (og mere oplysninger herom) hvordan man kan bidrage. Eventuelt et interview
med en person fra IuG

2. Forventninger til medlemskab /4
Afholdelse af arrangementer
Mellem 8 % og 16 % er Helt uenige eller Uenige i udsagnene

Helt enig

Enig

Hverken/eller

Uenig

Helt uenig

(N= 236)

(N= 265)

(N= 261)
(N= 259)

Grafisk resultatvisning
3. Forventninger til IUG som nødhjælpsorganisation

2. Forventninger til IUG som nødhjælpsorg. /1
Afholdelse af arrangementer
89 % forventer, at IUG er leverandør af teknisk bistand til andre
organisationer

3. Forventninger til IUG som nødhjælpsorg. /2
Kommentarer til Forventninger til IUG’s rolle:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Tager man f.eks nuværende katastrofe, jordskælvet i Haiti, må jeg undre mig over, at jeg endnu ikke har set IUG på på
banen med hvad, man kan tilbyde. Selvfølgelig er jeg fuldt på det rene med, at IUG næppe nogensinde vil blive en
hovedorganisation, men en supportorganisation til andre organisationer i afhjælpningen og minimering af følgevirkningerne
af en katastrofe. Allerede på nuværende tidspunkt i Haiti vurdere jeg, at der må være mange områder, hvor IUG kunne
sætte ind. To væsentlige ting i øjeblikket vil være drikkevand, og ikke mindst sanitet. Selvfølgelig kræver begge dele
udstyr, som skal være til stede. På længere sigt vil der blive masser af områder, hvor IUG kan gøre sig gældende efter
katastrofen i Hait
Leverandør af teknisk bistand til andre udviklings- og nødhjælpsorganisationer og Kompetencecenter for identificering og
udsending af assistance til udviklings-projekter er HELT KLART de vigtigste/primære
At IUG bliver en organisation der inden for dets kerneområder er kendt for at være en af de tre bedste i Danmark
Et aktivt netværk der inddrager de studerende på universiteterne med henblik på at sikre fremtidige specialisters
engagement i humanitært arbejde.
Min største bekymring er pga. min generelle fordom om ingeniører, at projekter ofte vil blive over-tekniske, meget energi
krævende og fragmenteret, pga en manglende helheds perspectiv, dvs. et plaster på såret istedet for en bæredygtig
løsning . Dette 9 minutter interview med min nødhjælps erfarne permakultur kollega beskriver det vel: http://www.youtube.
com/watch?v=WdqeDjmyrpg&feature=player_embedded Min forventning til IUG er at vi kan modarbejde dette: Jeg fik
mine fordomme fuldt ud bekræftiget i det forrige projekt katalog, som jeg analyseret og påpegede sidste år.
At give flere ingeniørstuderende mulighed for praktikophold
- gøre brug af uudnyttede ressourcer blandt studerende, teknikere på arbejdsmarkdet, efterlønsmodtagere og pensionister.
- gøre brug af folk der arbejder eller har arbejdet i udviklingslandene, og som ligger inde med nyttig viden for IUG og IUG's
medlemmer. - at IUG udvikler et mentorsystem for de studerende, der tilknyttes erfarne tekniske eksperter blandt IUG's
medlemmer eller tilknyttede eksperter.
At IUG strækker til at rigtigt udviklingsarbejde, dvs. inkludere viden om den sociale del af sådant arbejde og ikke blot
fokuserer på tekniske løsninger, som vi ved fra 80'erne ikke virker.

3. Forventninger til IUG som nødhjælpsorg. /3
Kommentarer til Forventninger til IUG’s rolle (fortsat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Deltage i aktivt at udbrede kendskabet til udviklingsarbejde og IUG's arbejde på uddannelsessteder(relevante i forhold til
IUG
Hjælpe spørgelystne dansker med svar på tekniske u-landsproblematiker Assistere folk (f.eks. teknihere, opfindere,
studerende med deres opgaver eller tekniske spørgsmål vedr. U-lande
Måske vokse til en aktiv spiller/kursus udbyder som feks RedR
fokus på katastrofer
Jeg ønsker mig at støttegruppen ( f.eks. Lone Dybkær var mere synlig i )
IUG Organisationen er stort set ukendt i offentligheden, men har et stort ubenyttet potentiale (tror jeg)a f unge hhv ældre
ingeniører som gerne vil hjælpe og rådgive - og gerne være udstationerede. IUG må profilere sig kraftigere i den offentlige
debat, gerne via punkterne i pkt 19
Afholdelse af studenterprojekter, både i danmark og som deltager i udlandet. Projektportal til skoleprojekt
Jeg synes foreningen skal holde sig til kernekompetencen, nemlig det tekniske aspekt af nødhjælpen. Der er mange som
gerne vil være aktive i debatten og politikken, og dermed rage støttekroner til egen organisation blot for at få dem. IUG
skal deltage i debatten på egne præmisser, dvs. hvis det er helt indlysende forkert at sende tæpper og tørmælk til steder
hvor der bør bores brønde og etableres kloakfaciliteter. Det skal gøres ved at fortælle de gode historier, både i vore
fagblade og i dagspressen.
IUG har sikkert mere erfaring inden for dette område i forhold til politikkerne. defor skal de være aktive debatører.
Når vi er en relativ lille organisation, mener jeg at det er vigtigt at virke som center, hvor andre større hjælpeorganisation
kan hente kvalificerede ingeniører til ulandsbistand.
Åbne flader der ver IUG's kompetencer samt åbne "interne" flader hvor medlemmer eller "venner" kan få eller ude support
omkring konkrete problemstillinger.
De bør være mere synlige. Det kan irritere mig når rådgivende ingeniørfirmaer man samarbejder med, støtter læger uden
grænser istedet for ingeniører uden grænser, oftest fordi de ikke rigtig kender til det.
Aktiv debattør i pressen om teksiske arbejder og forudsætninger i ulande.
samarbejde med andre nødhjælpsorganisationer

2. Forventninger til IUG som nødhjælpsorg. /2
IUG‘s rolle
Ca. 20 % mener ikke IUG er en aktiv spiller blandt andre udviklings- og
nødhjælpsorganisationer
Ca. 65 % finder, at IUG har en berettigelse
Ca. 13 % finder ikke, at deres forventninger til IUG er indfriet
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(N= 251)

Grafisk resultatvisning
4. Synlighed af IUG’s arbejde

4. Synlighed af IUG’s arbejde /1
IUG‘s hjemmeside
Flertallet af respondenterne besøger hjemmesiden mindre end
1 gang om måneden

4. Synlighed af IUG’s arbejde /2
IUG‘s nyhedsbrev
66 % af respondenterne kender nyhedsbrevet, og læser det
29 % af respondenterne kender nyhedsbrevet, men læser det sjældent

4. Synlighed af IUG’s arbejde /3
Informationer fra IUG
76 % af respondenterne ønsker informationer om projekter, som IUG
støtter
74 % af respondenterne finder nyhedsbrevet vigtigt

4. Synlighed af IUG’s arbejde /4
Andre typer af informationer, som respondenterne finder vigtige:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Det er vigtigt at kunne følge de projekter, som andre studerende skriver i samarbejde med IUG.
Problemer som IUG tumler med og som medlemmerne måske kunne hjælpe med
Mere info om muligheder for udsendelse/projektarbejde. f.eks. får man løn (til faste udgifter hjemme) under udsendelse ?
hvilke projekter kan man "tilmelde" sig (f.eks. udarbejdelse af projekter hjemme, i fritiden) Mulighed for at se hvad der evt.
mangles rundt omkring (hvis man kommer i nærheden af brugt udstyr mv.) eller måske en "donations-mulighed for firmaer
der har materiel der kan gøre gavn) Generelt mere information om hvordan man som medlem kan hjælpe og med hva
Ledige stillinger i andre noedhjaelpsorganisationer's projekter.
Information om hvilke kommende projekter, der mangles hjælp til at få løst.
IUG's respons på akutte katastrofer
Interne mails i diverse arbejdsgrupper i forbindelse med aktive projekter.
Jeg synes man gør klogt i at beholde nyhedsbrevet via mail og i overskrifter med links til uddybende information. Det er
genialt, og man skal også tænke på at de der er aktive her, nok også er det i andre sammenhænge, så vi selekterer den
information vi modtager meget hårdt.
medie eller indhold? Trække folk til hjemmesiden Budskaber i pressen Muligheder for unge mennesker udsendelser/bidrag Fortælle historier om aktive medlemmer - ikke kun de udsendte men også bestyrelsesmedlemmer,
udvalgmedlemmer etc. Hvilken retning bevæger IUG sig i?
Beretning fra hjemkomne ingeniører - evt. en eller anden form for evaluering der kan bruges til erfaringsudveksling
Da jeg var med helt fra starten, var blandt de første udsendte i IUG`s regie og været udsendt flere gange via IUG, har jeg
en naturlig tilbøjelighed til at støtte IUG i det meste.
Da vi er spredt ud over hele danmark uden noget "klubhus" hvor medlemmer kan mødes syntes jeg det er vigtig at høre
hvad der sker rundt omkring så man fornemmer der er liv. Derved bliver gejsten opretholdt..... FORSLAG TIL UDVIDLSE
AF IUG.dk: Derfor kunne man måske foreslå en mulighed for login på hjemmesiden hvor man individuelt kan abonnerer på
forskellige nyheds mails. det bliver nok engang i fremtiden.

4. Synlighed af IUG’s arbejde /5
Informationer fra IUG
Ca. 22% af respondenterne kender ikke IUG’s indsatsområder
Mere end 95 % (inkl. de neutrale) mener, at ”Et liv efter overlevelse” giver god mening
Ca. 10 % af respondenterne mener ikke, at de er godt informeret
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Grafisk resultatvisning og åbne besvarelser
Afsluttende bemærkninger

Afsluttende bemærkninger
Respondentens andre kommentarer eller bemærkninger (1):

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Da jeg meldte mig ind i IUG, gjorde jeg det klart, at jeg ønskede at være aktivt medlem. Jeg blev knapt nok klar over, at
skelner mellem aktive og passive medlemmer. På intet tidspunkt har jeg dækket over min alder. Hvis min alder er årsagen
til, jeg ikke har hørt fra IUG, burde man for længst have gjort mig opmærksom på det. Jeg har ved et par lejligheder pr. tlf.
gjort opmærksom på, at jeg eksisterer.
Når man bor i Jylland er det ofte besværligt at komme til de fleste møder, da de foregår i Kbh og eller omegn
Inddragelsen af medlemmerne så de får mulighed for at være mere aktive bør øges ligesom kendskabet til IUG i
befolknigen generelt og blandt ingeniører og de andre nødhjælpsorganisationern især bør øges markant
Da jeg meldte mig ind som medlem modtog jeg efterfølgende et excel dokument, hvor jeg kunne komme med flere
informationer om mig og hvilke arbejdsområder jeg ønskede mig. Den første del var intet problem, men da jeg kom til
delen om ønskede arbejdsområder, så var der absolut ingen vejledningen til hvad de forskellige betegnelser betød. Jeg
forsøgte derfor at skrive til jere indmeldings mail-adresse for at få hjælp, men fik intet svar. Derfor har jeg endnu ikke fået
indsendt dokumentet og ikke kunne tilkendegive hvilken arbejdsområder jeg ønsker. Det syndes jeg er for dårligt og virker
ikke særlig gennemtænkt.
Jeg forventer at blive mere 'available' for IUG projekter inden for de(t) nærmeste år.
Som gammel underviser i international teknologi overførelse er jeg sikker på at motiverede studerende kan have nytte og
glæde af praktikophold ved IUG projekter
Blot nogle få kommentarer: Hvornår begynder i at bruge hjemmesiden til fundsraising og videndeling. Den nye hjemmeside
er ok, men der skal meget mere liv på den - nyheder!!!! den skal sprudle med nyheder - flere positive en negative. Send
flere e-mails ud om hjælpearbejde, dets betydning og hvad man kan få ud af det - se på muligheder, projekter og fortæl om
dem ......billeder billeder etc. og læg artiklerne på hjemmesiden - brug den for f..... Lad hver projekt have sin egen Blog så
man evt. kan kommenterer, rose og firmaer kan se der sker noget. Hver studenter org. på en uddannelsesinstitution skulle
have en Blog godkendt af IUG eksempelvis den som IUG-Dtu havde engang. Anthony Svane
Jeg et forholdsvis nyt medlem men har ikke modtager nogen "velkomstpakke" hvis I har sådan en. Jeg har også forsøgt at
melde mig ind i jeres gruppe på LinkedIn men der er aldrig kommet svar...

Afsluttende bemærkninger
Respondentens andre kommentarer eller bemærkninger(2):
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Jeg har forståelse for, at en ret ung forening som IUG har begrænset kapacitet til at holde en høj profil med stor
sekretariats-aktivitet og med et større udgiftsniveau. Den må vokse så hurtigt, den nu kan. IUG er dog allerede nu rimeligt
kendt i vide kredse også uden for den tekniske verden.
Syntes IUG er meget dårlige til at få nye medlemmer ind i organisationen, hvis de skal yde andet end økonomisk bistand.
Jeg har før været til personligt møde, hvor jeg sagde i endelig kunne kontakte mig så jeg kunne hjælpe hvad enten det er
inden for mit faglige område, eller om det er med alt muligt andet. Men nu, 1 år efter har jeg stadig intet hørt, selv om jeg
har kontaktet jer flere gange, og endda fået svar på i ville kontakte mig når der dukkede noget op.
Oplever vi skal prøve at få et samarbejde med beredskabsstyrelsens afdeling i herning, de er ved at opbygge et
professionel specialteam til udsendelse ved katastrofermv til afstivning af bygninger, lede efter overlevende mv tror det
ville være godt hvis der kom et mix a nogle praktikere og nogle inginiører/maskinmestre i disse team
Fokuser indsatsen, lad være med at have for mange aktiviteter kørende.
Mange arrangementer foregår i Kbh. og det er ikke relevant for en jyde at skulle kører til Sjælland for at gå til "gå hjem
møde". Jeg kunne godt tænke mig flere arrangementer i det jyske. Det kunne godt oprettes kontaktpersoner i de store
firmaer, der holdt indlæg for kollegaer. I vores firma tror jeg der er mange der gerne vil give en skilling til IUG, men der
mangler en initiativ tager, der lige holder et lille værge indlæg om IUG.
Som studerende troede jeg at IUG kunne tilbyde mere, men det lader ikke til at IUG er rettet mod at hverve studerende
Hej, Jeg har været medlem i ca. 1 år, og tanken bag mit medlemskab var at hjælpe organisationen med mere end blot
penge. Jeg vil meget gerne tilbyde nogle af mine kompetencer for at styrke organisationen. Jeg har skrevet flere mails til
min afdeling (DTU), men har aldrig rigtig fået noget ud af det. Jeg kunne altså godt savne flere muligheder hvorpå
medlemmer, især nye medlemmer, kan vise deres engagement i organisationen. Mvh
Vi skulle måske ofre flere penge på prof. medieomtale. Vi har jo fået penge direkte til Øget synlighed.
Gerne flere arrangementer i Jylland. Det hele virker til at foregå i København.
Den primære grund til jeg meldte mig ind, var fordi jeg var til rådighed da jeg var nyuddannet uden job.
Det kunne være fint, hvis der vare flere informationer at finde om projekter mm. på hjemmesiden. Derudover kan det være
svært, at se, hvilke muligheder studerende har, når man ser på hjemmesiden. Jeg har selv måtte kontakte IUG studens
Aalborg for at få det meste informationer. Men det kunne være, hvis det mest basale ting stod på hjemmesiden et sted.

Afsluttende bemærkninger
Respondentens andre kommentarer eller bemærkninger (3):
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Jeg synes organisationen gør et godt stykke arbejde men må også erkende at i en travl hverdag er det vanskeligt at holde
fokus på alle gode initiativer!
Hvordan man selv kan komme på ulandsopgaver, selvom man nødvendigvis ikke har kompetencerne til det. I samarbejde
med IUG burde man lave en kompetenceprofil med medlemmen for at spore si ind på interesser og evt. få lavet en plan for
hvordan man kommer videre med sine ønsker.
Jeg ønskede at deltage i hjælpearbejde i udlandet, men det har vist sig ikke foreneligt med mit arbejde og familieliv. Sidste
tager også tiden for at sætte mig ordentlig ind i IUG's arbejde. Men jeg mener at IUG er mindst lige så vigtig som fx LUG,
da det ikke hjælper at redde nogen hvis der ikke er noget at vende tilbage til. Det tager tid at bygge en organisation op,
men jeg mener at IUG er ved at have en størrelse hvor den bør være mere aktiv i medierne så man ved hvem "vi" er. Godt
arbejde til alle dem af Jer der arbejder aktivt.
Jeg mener i høj grad der bliver informeret. For mit eget vedkommende er det et spørgsmål om prioritering. Var jeg mere
aktiv - ville jeg også opsøge mere information selv. Lige nu støtter jeg en god sag og håber der bliver overskud til en mere
aktiv rolle senere hen.
Flot arbejde - god vind fremover
Vi skal være bedre til at samarbejde med andre hjælpeorganisationer. Specielt Læger uden grænser, som har deres egen
afdeling til at træne ingeniører. Det ville være oplagt at være med der.
Generelt synes jeg at alle møder bliver afholdt i KBH. Det kunne være ønskværdigt hvis der blev afholdt nogle andre
steder i DK
Jeg vil gerne foreslå at der afholdes flere foredrag mm i Odense. Det ligger godt centralt i Danmark, og giver (nok især de
studerende i det fynske) større mulighed for at deltage (både mht transportudgifter og tidsforbrug på transporten)
Jeg har ikke deltaget i aktiviteter, da jeg er bosat i Sydvestjylland og aktiviteterne er meget koncentreret om de større byer.
Jeg ville i sær gerne deltage med den viden jeg har i projekter og jeg ser gerne en større inddragelse af medlemmer i
aktiviteter.

