Vi bygger en bedre fremtid…
Bestyrelsens beretning
2017 i IUG har stået i visionernes og fremtidens tegn. Vi har investeret i at
kapacitetsopbygge vores organisation og i at tilpasse systemerne til at være del af de nye
partnerskaber, som vi har indgået i årets løb.
Det nye formandskab er også kommet på plads, og vi har landet vores første EUpartnerskabsprojekt og vores første projekt finansieret under den nye nødhjælpspulje
under CISU (Danish Emergency Relief Fund – DERF).
Med vores stadig større gruppe af dygtige frivillige, har vi konsolideret vores aktiviteter
inden for teknisk humanitær bistand. Især i Sierra Leone har vi cementeret vores
tilstedeværelse: Ved oversvømmelsen og mudderskredet i Freetown i august sikrede
vores katastrofeindsats rent vand til de berørte bydele, og vi er nu ved at reetablere og
sikre vandforsyningen mod fremtidige oversvømmelser. Vores langsigtede engagement i
landet omfatter fortsat projekter, der sikrer adgang til rent vand og bæredygtig energi i
landdistrikterne.
Nye partnerskaber med vores skandinaviske søsterorganisationer, vores
virksomhedsmedlemmer og flere danskbaserede internationale NGO'er gør det muligt at
styrke indsatsen for at skabe bedre liv for marginaliserede mennesker. Et eksempel er
vores nye partnerskab med SOS Børnebyerne og et fælles projekt om bæredygtig energi
og erhvervsuddannelse i en af deres børnebyer i Etiopien.
Herhjemme har vi indgået nye partnerskaber med tekniske universiteter og
maskinmesterskoler for at tiltrække flere studerende og motivere dem til at bruge deres fag
på en international humanitær bane.
Internt i IUG har vi fokuseret på at etablere to nye tematiske netværk – Byggeri og
Uddannelse. Vi har også gennemført intern uddannelse i Core Humanitarian Standard, så
vi kan leve op til de stigende krav til internationalt udviklingsarbejde.
I 2017 har vi haft en indtægt på 3,9 mio. kroner i forhold til 3,3 mio. i 2016 – en stigning på
18 % er et klart udtryk for, at der fortsat er støtte til vores mission. Vi har fået mere end 8,5
millioner kroner i tilsagn om donorstøtte takket være vores strategiske valg og
sekretariatets store arbejde. Også værd at nævne er den kontinuerlige støtte, vi modtager
fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), hvorfra vi i 2017 modtog bevilling til tre projekter
svarende til et samlet beløb på 3,5 millioner kroner. Jeg tager dette rekordniveau på det
finansielle område som en anerkendelse af vores evne til at gennemføre bæredygtige
humanitære projekter, der bidrager til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.
At holde et højt aktivitetsniveau og sikre rettidig gennemførelse vil altid være et væsentligt
fokusområde i en frivilligbaseret organisation. I vores egen interne evaluering af
målsætningerne for 2017 må vi konstatere, at vi ikke opfyldte de forventede mål på
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realisering af projektaktiviteter. Derfor har vi sat som mål at præstationen skal forbedres i
2018. Det vil vi gøre ved at skabe mere smidige arbejdsgange og ved at sikre at unødige,
lange beslutningsprocesser ikke blokerer for fremdrift. Vi vil også tage et kritisk blik på
metoderne i opgaveløsningerne og se, om vi kan gøre det gode arbejde endnu bedre og
mere effektivt.
På det personlige plan har 2017 været et år, hvor jeg er kommet tættere på "motoren" i
IUG-DK. Med en dyb respekt for mine kommende opgaver som formand – og for den
enorme indsats og tid, der investeres af vores frivillige – har jeg brugt mit første år som
formand til at lære de forskellige tovholdere og projektgrupper at kende for at kunne tjene
og støtte vores projekter og frivillige på den bedst mulige måde.
PBV.
Bent Michael Nielsen, formand for IUG
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