Bestyrelsens beretning 2021
I 2021 fejrede Ingeniører Uden Grænser sit 20. års jubilæum. Når jeg ser tilbage, er det imponerende, så
mange projekter IUGs frivillige har løftet gennem årene. Fra de tidlige nødhjælpsindsatser, til solide
vandforsyningsprojekter, opførelse af skoler og sundhedscentre, implementering af bæredygtig energi til
IcT-løsninger.
Selvom covid-19 udfordrede IUGs partnerskaber i 2021, kunne det ikke mærkes i omfanget af aktiviteter og
investeringer i de syv lande, hvor vi er til stede. Det vidner om en robust organisation, der hele tiden
tænker i nye løsninger og en medlemsskare med et stort engagement. Efter et langt fravær med missioner,
grundet restriktioner, kunne vi endelig komme i felten igen og fra IUGs projektgrupper har der kun været
positive meldinger om, hvordan vores partnere og lokalbefolkningen ufortrødent har arbejdet videre.
Det har derfor været ganske få af vores aktiviteter, som vi har måtte udsætte og flere projekter blev
afsluttet. Blandt andet vores mangeårige vandforsyningsprojekt i Kenema i Sierra Leone, forbedringer af
vand- og sanitetsforholdene på to sundhedsklinikker i Freetown og et succesfuldt klimatilpasningsprojekt i
to udsatte områder i Freetown. Samtidig har indsatserne med indkomstgenerende mobilopladere,
genanvendelse af affald samt omlægning af te-produktion banet vejen for nye projekter.
Tilgangen af medlemmer er stigende og paletten af projekter viser, at vores frivillige favner over mange
tekniske færdigheder. Ved udgangen af 2021 have IUG 1.425 medlemmer. Vores brede faglighed giver
mulighed for indsatser forskellige steder. Det er virkelig interessant at følge IUGs faglige udvikling og på
vegne af bestyrelsen er det tilfredsstillende at se en organisation i kontinuerlig faglig udvikling.
IUG oplever en stigende interesse fra virksomheder, der ønsker at bidrage til vores arbejde. I 2021 bød vi
velkommen til Polytech A/S, Søren Jensen A/S og Novo Nordic Engineering (NNE) og har oplevet en stor
medlemstilgang fra virksomhederne. Engagementet oplevede vi også med stor succes, da vi tog
repræsentanter fra vores virksomhedspartnere DIS og SDU med på mission til Sierra Leone. Her besøgte de
vores partnere og identificerede opgaver til fremtidige studieprojekter og konkrete samarbejdsområder.
Vores øgede samarbejde med danske universiteter ses konkret i, at vi for 6. år i træk har deltaget i det
tværfaglige forløb Innovation Pilot på DTU samt et stærkt engagement fra SDUs forskerteam. Ydermere har
samarbejdet med SDU betydet, at biblioteket på det tekniske fakultet har doneret bøger til en nyåbnet
naturfaglig skole for piger i Sierra Leone og der er stor interesse blandt de studerende og ansatte i at
bidrage til IUGs arbejde. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for.
Som en del af IUGs strategi for 2020-25 er samspillet med universiteterne i Sierra Leone blevet styrket. Vi
har holdt gæsteforelæsninger på de tekniske universiteter i Freetown og Kenema, 21 ingeniørstuderende
har deltaget i opførelsen af et lokalt vandforsyningssystem med vores nye partner Water4Ever og vi har
fokus på vidensdeling i fremtiden. Desuden har vi budt velkommen til den lokale NGO Green Scenery, der
skal indgå i samarbejdet med at opsamle og genanvende plastic i Freetown.
Vores arbejde bliver bemærket og anerkendt af vores donorer og i 2021 modtog IUG en række flotte
donationer, der blandt andet skal bruges til at bygge et sundhedscenter i landsbyen Baoma i Sierra Leone.
Fors A/S donerede et nedlagt vandværk, som skal genopføres i Sierra Leone. Og med den hidtil største
bevilling fra CISU på 3,9 mio. kr. kan vi videreføre vores mangeårige vandsektorprogram i Kenema gennem
en større klimaindsats i landdistrikterne.

Arbejdet med at forebygge effekterne af klimaforandringerne er blevet et centralt indsatsområde hos IUG
og en samlet bevilling på 5,5 mio. kroner skal sikre implementeringen i 2021-24. Dertil har IUG formået at
fastholde sin tilgang af nye donationer og projektmidler på næsten samme niveau som i 2020. Der er
således sikret en betydelig arbejdskapital til 2022 og 2023 på 8,3 mio. kroner. Dermed fastholder IUG sit
høje niveau i omsætning fra 2020, med afsæt i den øgede projekttilgang.
Afslutningsvist vil jeg takke alle vores samarbejdspartnere i udlandet og danske NGO’er, som vi løfter
projekter med. Sammen bidrager vi til at opfylde verdensmålene for nogen af verdens fattigste og vi kan
være rigtig stolte af vores fælles resultater.
Stort tillykke til IUG og alle dets frivillige for at være nået så langt gennem de sidste 20 år.
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