
MISSION

IUG støtter udsatte 
befolkningsgrupper 
gennem tekniske, 
bæredygtige og lokale 
løsninger; udfører 
udviklings- og nødhjælps 
arbejde med afsæt i den 
danske ressourcebase; 
samt opbygger viden og 
kvalifikationer i vores 
ressourcebase til at virke i 
en global 
udviklingssammenhæng.

VISION

IUG arbejder for at udvikle 
stærke og bæredygtige 
samfund samt at understøtte 
udviklingsprocesser, der 
bygger på retfærdig fordeling 
af de til rådighed værende 
ressourcer.

Strategi 2025 IUG
Mål 2025

VÆRDIGRUNDLAG
• IUG bygger på solidaritet mellem mennesker og frivillighed
• For IUG er det behov og ikke politik og religion, der er afgørende: Vi tager afsæt i de internationale udviklingsmålsætninger, love, regler og internationale 

konventioner, herunder Konventionen til Beskyttelse af Menneskerettigheder
• For IUG er bæredygtighed fundamentet for en bedre fremtid: IUGs projekter og aktiviteter skal være relevante i forhold til fattigdomsbekæmpelse og skaffe 

menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov
• IUG bygger på hjælp til selvhjælp: Ved inddragelse, kapacitetsopbygning og partnerskaber, lokalt som internationalt, vil vi skabe relevante aktiviteter med 

konkrete resultater
• IUG tror på demokratisk ledelse af samfund, hvor medbestemmelse, åbenhed og gennemsigtighed er fundamentet for al udvikling: IUG har en nultolerance overfor 

korruption, og søger via sit virke at fremme gennemsigtighed, demokratisk medbestemmelse og respekten mennesker imellem.

SAMARBEJDER

• 2 programlande
• Samarbejde med minimum 5 

projektpartnere i hvert programland
• Samarbejde med minimum 2 

vidensinstitutioner i hvert programland
• 30 virksomhedspartnerskaber

PROJEKTER

• 9 mio. kr. i omsætning på projekter
• 80.000 personer støttet med årets projekter
• 70% investeringsprojekter i funktion efter 5 år
• 70% gennemført indenfor planlagt tidsramme
• 90% udviklet på 6 mdr.
• 90% projektgrupper med mindst 4 

medlemmer

FINANSIERING

• 60% offentlige midler
• 30% private midler
• 10% medlemskaber / kontingenter

FAGLIGE RESSOURCER

• 2000 betalende medlemmer
• 300 aktive medlemmer
• Ligelig fordeling mellem kvinder og 

mænd i bestyrelse og sekretariat
• 1,5% af budgettet bruges på sikkerhed

MÅL 2025 



Strategi 2025 IUG
Mål & Indsatser

2022/23 MÅL 2022/23

• 8.0 mio. kr. i omsætning på projekter 
i 2022

 1600 betalende medlemmer
 275 aktive medlemmer
 Ligelig repræsentation mellem kvinder og 

mænd i bestyrelse og sekretariat
 1,0% af budgettet bruges på sikkerhed
 Min. 3 initiativer med danske virksomheder med 

direkte positivt effekt impact i IUGs
modtagergruppe i partnerlandet.

UDMØNTNING I INDSATSPUNKTER 
2020/21

 Udvikling af ”Partnerstrategier” på alle 
IUGs partnerskaber. 

 Udbygning af partnerplatform i 
Zimbabwe (nr. 2 programland).

 Identificering af viden, teknologier og 
kompetencer, hvor eksisterende og 
nye potentielle virksomhedspartnere 
kan byde ind i forhold til konkret impact
via projektengagement.

 Fokus på diversificering af 
donorplatform 

 Metodeudvikling: Metode til vurdering af 
bæredygtighed af projekter efter afslutning 
– systematisk tilgang til monitorering på 
lang sigt efter lokal handover.

 Metodeudvikling: Revision af Projektleder 
manual som centralt værktøj i IUG 
projektimplementering

 Organisationsudvikling: Systematisk 
tilgang tværfagligt samarbejde mellem 
projektgrupperne mhp. Målsætning er 
videndeling, styrket engagement og 
tværfaglighed og dermed mere 
bæredygtige projekter og resultater.

 Metodeudvikling: Fokus på 
indkomstgenerering og valide lokale 
forretningsplaner som del af 
bæredygtighed. 

 Metodeudvikling: Systematisk og 
kontinuerlig screening af om IUG med 
partner reelt når de mest sårbare grupper.

SAMARBEJDER

• 2 programlande
• Samarbejde med minimum 5 

projektpartnere i hvert programland
• Samarbejde med minimum 2 

vidensinstitutioner i hvert programland
• 30 virksomhedspartnerskaber

MÅL 2025 
PROJEKTER

• 9 mio. kr. i omsætning på projekter
• 80.000 personer støttet med årets projekter
• 70% investeringsprojekter i funktion efter 5 år
• 70% gennemført indenfor planlagt tidsramme
• 90% udviklet på 6 mdr.
• 90% projektgrupper med mindst 4 

medlemmer

FINANSIERING

• 60% offentlige midler
• 30% private midler
• 10% medlemskaber / kontingenter

FAGLIGE RESSOURCER

• 2000 betalende medlemmer
• 300 aktive medlemmer
• Ligelig repræsentation mellem kvinder og 

mænd i bestyrelse og sekretariat
• 1,5% af budgettet bruges på sikkerhed

 Min 5 mio. DKK fra offentlige 
institutioner

 7 mio. DKK i bundne 
donationer til projekter

 700.000 DKK i kontingenter 
og medlemskaber


	Slide Number 1
	Slide Number 2

