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Bestyrelsens beretning 
Da Covid-19 lukkede lande og grænser ned i foråret 2020, befandt vi os – som så mange andre – i en 
meget svær situation. Pandemien satte selv de mest robuste sundhedssystemer i knæ og flere samfund, 
hvor vi arbejder, blev lukket ned. I mange fattige samfund fik det en alvorlig betydning for de 
mennesker, der er afhængige af en daglig indkomst til at brødføde deres familier. Derfor gjorde vi 
også kampen mod Covid-19 og dens konsekvenser til en af vores mærkesager. 

Vores projektgrupper har været i stand til at ændre kurs som følge af coronapandemien, og vores 
frivillige har gjort en stor indsats for at leve op til vores forpligtelser og ansvar overfor vores partnere 
og de lokalsamfund vi arbejder for. 

I tæt samarbejde med vores partnere i Sierra Leone har vi sikret vand til sundhedsfaciliteter og 
distribueret fødevarehjælp til de fattigste i de områder, hvor vi arbejder. I samarbejde med Syddansk 
Universitet (SDU) har vi designet et mundbind, som er blevet produceret og distribueret lokalt. Det 
har både styrket den lokale økonomi og leveret Covid-19 værnemidler til over 100.000 personer i 
Vestafrika. Som en del af projektet, er flere forskere fra SDU nu i gang med at undersøge effekten af 
mundbindene i en bredere befolkning. Dette vil potentielt give vigtige informationer om, hvordan 
fremtidige epidemier skal håndteres.  

Flere af de projekter, der blev indledt i 2019, blev afsluttet i 2020. Dette omfatter blandt andet 
renovering og udvidelse af fire sundhedsklinikker i Sierra Leone, afslutningen på et succesfuldt 
affaldshåndteringsprojekt i Togo, udlevering af skolemad til elever i Zimbabwe samt et stærkt lokalt 
forankret klimatilpasningsprojekt i slumområder i Freetown. 

I 2020 var vi i stand til at assistere mere end 111.000 personer med Covid-19 indsatser, fødevarehjælp 
og sanitære forhold. Det er jeg rigtig stolt af. Det har særligt været muligt takket været den enorme 
indsats fra vores 250 frivillige, der har bidraget med deres højt kvalificerede færdigheder og 15.000 
timer samt en solid økonomisk støtte fra vores donorer. 

Ingeniører Uden Grænser går ind i 2021 med en styrket base af frivillige og en medlemsskare, der er 
vokset fra omkring 1.200 til 1.350 medlemmer. Desuden er der sikret betydelige finansielle midler på 
i alt 7 millioner kroner til projektaktiviteter i 2020 og efterfølgende år. Med de mange nye frivillige 
og medlemmer, har bestyrelsen et strategisk fokus på at sikre en solid platform for det frivillige 
engagement.  

I 2020 modtog vi en bevilling fra CISU, der i løbet af en periode på to år, vil imødekomme den 
stigende interesse for at blive frivillig, ved at styrke IUGs arbejdsgange i forhold til at bringe nye 
aktive godt ind i IUGs univers. Vi fokuserer på god information og indføring i IUGs arbejdsgange og 
platform og vil dermed sikre, at nye aktive IUGer føler sig vel modtaget, hurtigt føler fællesskab og 
føler, at de bidrager med værdi til organisationen. Dertil blev IUG nomineret til CISUs initiativpris 
2021, i forbindelse med en bevilling under Engagementspuljen. 

2020 har også været et år, hvor vi har set fremad og vi har vedtaget en ambitiøs femårig strategi. 
Vores vision er, at vi i perioden når ud til mere end dobbelt så mange mennesker, involverer flere 
frivillige og fokuserer vores indsatser på færre lande. På den måde kan vi drage fordel af de stærke 
forbindelser til lokalsamfundet, de lokale partnere og institutioner.  

I 2021 og de kommende år, vil vi udvikle Ingeniører Uden Grænser fra en projektbaseret til en mere 
programfokuseret organisation. For at opnå dette, vil vi skabe stærkere relationer med og mellem 
lokale partnere og institutioner. I Sierra Leone er vi i gang med at styrke båndet mellem den nationale 
ingeniørforening og den nordiske sammenslutning af ingeniører (Association of Nordic Engineers). 
Det vil skabe en stærk platform af viden mellem nord og syd, men det vil også give IUGs projekter og 
frivillige en lokal ressource, der kan bringe mere kontekst og lokale erfaringer til vores projekter – 
udtrykt på et fælles professionelt teknisk sprog.   

 


