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I.

Indledning

Nedenstående rapport er en gennemgang af de vigtigste resultater og effekter som IUGs praktikprogram har
skabt i 2016. Rapporten inkluderer praktikanters egene perspektiver på læring og professionel udvikling, samt
IUGs overordnede perspektiv i forhold til dets mission om at udbygge den danske ressourcebases viden og
erfaring om indsats i humanitære tekniske indsatser. Praktikantdeltagelse i lokale partnerorganisations daglige
virke er også et utroligt vigtigt element i forhold til videnoverførsel - partnerperspektiv belyses derfor også.
I løbet af 2016 har IUG med dets betydelige antal (11) praktikmissioner (set i forhold til organisationens
størrelse) formået, at konsolidere dets mission om at bibringe viden og erfaring hos danske unge fagfolk. IUG
har tillige, med afsæt i praktikprogrammet, opnået betydelig interesse for dets virke hos danske
uddannelsesinstitutioner med hvem det søges at udbygge fremtidige samarbejder.
Rapporten indledes med en generel gennemgang af effekter og resultater, hvorefter hver enkelt praktikmission
kort opridses.
IUG er taknemlig for den interesse og det potentiale som vores donorer har set i praktikprogrammet og vil i
den forbindelse gerne takket, A. P. Møllerske Støttfond, Alectia Fonden samt Aase og Ejner Danielsens for
støtten til programmet. For omkostninger afholdt på praktikprogrammet 2016 henvises til IUGs årsregnskab
2016.

II.

Praktikanters perspektivering på praktikophold.

At være ude i felten, har givet praktikanterne værdifulde erfaringer som er et vigtigt supplement til deres
teoretisk viden. For flere har praktikken været den første erfaring i et udviklingsland, hvilket har givet grobund
til refleksioner over egen rolle, indsats og ansvar i såvel lokal som global kontekst.
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Praktikopholdene har givet indsigt i tværkulturelt samarbejde, hvor kommunikation, respekt, fleksibilitet,
tålmodighed og tillid fremhæves som centrale læringsområder. Sparring og kontinuerlig opfølgning fra IUG har
givet trygge rammer for at udforske og gennemføre opgaverne, og har udvidet forståelsen for hvordan deling af
teknisk viden er med til at forbedre basale livsvilkår for udsatte og fattige lokalsamfund verden over.
At få førstehåndserfaring med dataværktøjer, dataindsamling, monitorering, evaluering, projektanalyser,
teknisk konstruktion og assistance, projektledelse, civilsamfundsengagement samt kapacitetsopbygning, har
givet værdifulde erfaringer og kompetencer som kan bruges videre i fremtidige arbejdsforhold.
Udsendelserne har givet praktikanterne en dybere forståelse for udvikling og civilsamfundsdynamik,
kulturforståelse og frivilligt arbejde, og det opleves givende og værdifuldt at være med til at gøre en forskel for
udsatte befolkningsgrupper. Praktikprogrammet har tydeliggjort, hvordan ens fagkundskaber kan bidrage til at
hjælpe udsatte lokalsamfund og drive egen udvikling. Udsendelserne har givet flere en motivation til i
fremtiden, at lægge fokus på internationalt samarbejde og global udvikling.
III.

Ingeniører uden Grænser perspektiver omkring effekt og resultat.

En del af IUGs mission er ”at opbygge viden og kvalifikationer i vores ressourcebase til at virke i en global
udviklingssammenhæng” og praktikprogrammet er en vigtig del af dette. Centralt i IUGs praktik- og
udsendelsesprogram er, at organisationen søger at støtte den danske ressourcebase af teknisk studerende og
nyuddannede i, at udbygge deres viden om det at arbejde i en global kontekst, og understøtte et internationalt
fokus i dansk ingeniørvidenskab.
IUG ønsker at de unge får viden om at deres fagkundskab kan ændre liv for mange af verdens fattigste, og
dermed understøtte og bygge forståelse for sammenhængen mellem bæredygtig udvikling og
fattigdomsproblematik. Centralt for organisationen er også at IUG søger at opbygge vores lokale partneres viden
og kapacitet til at drive egen udvikling.
At have en praktikant ude i felten over længere tid gør, at IUG kan få en dybere indsigt i hvad der fungerer og
ikke fungerer i praksis, og tillader kontinuerlig monitorering, evaluering og opfølgning på lokalt niveau.
Praktikprogrammet er desuden en værdifuld ressource for IUGs projekter og fremgangen i disse. Samtidig med
at blive udsendt med specifikke opgaver der skal løses, vil en praktikant fra IUG som er tilstede lokalt kunne
bidrage til en mere effektiv kommunikation og koordinering mellem partner i Syd og IUG i Danmark. Med en
langvarig tilstedeværelse og dermed bedre viden om lokale udviklinger, kan projekterne, ved behov, tilpasses
undervejs for altid at sikre civilsamfundsengagement, lokalt ejerskab af projektet, samt kernefokusset i IUGs
virke: bæredygtighed.
IUGs vision med at stille praktikpladser til rådighed som en del af at opbygge kapacitet ved unge danske fagfolk,
har vundet stor genklang og interesse ved de tekniske uddannelsesinstitutioner. IUG har således i begyndelse af
2017 og som en direkte effekt af praktikprogram indgået aftaler med Dansk Teknisk Universitet, Syddansk
Universitet, Århus Ingeniørhøjskole under Århus Universitet samt med maskinmesterskoler i Fredericia og
Århus om at blive en integreret del af disses undervisningsmoduler, og dermed bibringe de studerendes viden
om deres fag i forhold til international teknisk humanitær bistand.
IV.

Lokal partners perspektiv om at være vært for praktikanter og effekt/udfordringer i dette.

Teknisk videndeling og kapacitetsopbygning af lokal partner er meget centralt i IUGs virke. Lokale
samarbejdspartnere kan have begrænset erfaring med mobilisering, koordinering, og/eller organisering, og kan
derfor have brug for sparring i forhold til at arbejde mod projektets objektiver, formulere frameworks, arrangere
og gennemføre aktiviteter, eller frem for alt have brug for teknisk assistance/opkvalificering.
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At placere en praktikant i felten over længere tid gør det muligt kontinuerligt at følge og støtte op om den lokale
partner, mens den finder de bedste måder at strukturere og organisere arbejdet på et specifikt projekt.
Praktikanten er samtidig en værdiful ressource i forhold til teknisk viden for den lokale organisation, og vil
kunne bistå i opgaver der opleves udfordrende at gennemføre for første gang.
På tekniske områder som er relativt nye for den lokale partner kan det være givende for det lokale personale at
følge praktikanten i sine opgaver under udsendelsen, for eksempel monitorering af tekniske konstruktioner,
evaluering af fremgangen i et projekt eller brug af ny teknologi til dataindsamling. Lokal partner kan bistå i
faciliteringen, og samtidig få erfaring med, hvordan denne type opgaver kan gennemføres. Kapacitetsopbygning
af lokal partner og høj inddragelse af befolkningen bidrager direkte til IUGs vision om at skabe bæredygtige og
modstandsdygtige lokalsamfund.
Kontaktperson for IUGs praktikprogram er
Dorte Lindegaard Madsen CEO
Email: dlm@iug.dk
Telefon 50 59 94 06
Se mere på http://iug.dk/praktikprogram
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V.

Praktikmissioner gennemført i 2016

Marco Sempreviva, WASH Sierra Leone
Uddannelse: MSc Geology and geoscience, Københavns Universitet
Projekt: WASH, Sierra Leone (056)
Periode: 19.01.2016 - 19.04.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Indhente informationer, med mål om at forbedre kvaliteten og effektiviteten af EWB-SL, og for at give EWBDK opdateret og on-the-ground information omkring de tekniske aspekter af konstruktionen af vandsystemerne
og sanitetsbygninger.
2: Introducere SMS-frontline som kommunikationsplatform i Kenema
3: Dokumentere alle standarder/aktiviteter fra første besøg i landsbyen til efter at faciliteten er overdraget
4: Udføre kapacitetstest på alle EWB-SLs konstruerede brønde i samsvar med instruktioner fra EWB-DK
5: Dokumentere konstruktionsprocessen af brøndene
6: Identificere 10-15 ekstra lokalsamfund for inkludering i en fase III af projektet
7: Indhente information for EWB-DK til et nyt projekt i samarbejde med Poul Due Jensen fonden
Overvejelser om egen læring:
Praktikken indledende refleksioner over egen rolle og status, især i møde med højt respekterede personer i
lokalsamfundene eller andre som forventer svar på sine spørgsmål. Det kan være udfordrende at navigere i disse
personer, og man skal føle sig frem i hvad man kan, og hvad man ikke burde sige. Man bliver konfronteret med sin
egen baggrund, og skal lære ikke at gå over grænserne. At arbejde i Afrika giver en brat læringskurve, og er ikke fri
for udfordringer. Samfundene er organiseret på en anden måde end i DK, og er præget af patriarkalsk kultur, og den
største læring ligger i, hvordan man omgås dette. Man kan måske ikke ændre det overordnede synspunkt, men man
kan alligevel bidrage til ændringer i kontorrutiner. Miskommunikation forekommer tit, og man skal være indstillet på
at komme videre. Som praktikant føler man sig som en del af en familie, og EWB-SL ansatte var støttende på alle
mulige og nødvendige måder. Praktikken har givet indsigt i vigtigheden af god kommunikation, og gode forhold til
nøglepersoner for fremdriften af projekterne, og ikke mindst værdifuld indsigt i de forskellige aspekter af et
udviklingsprojekt.
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Gro Kirk, WASH Sierra Leone
Uddannelse: MSc in Water and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing China
Projekt: WASH, Sierra Leone (056)
Periode: 19.01.2016 - 19.04.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Organisere lokalsamfundene, fokus på at etablere komiteer for administration af systemerne, og komiteer for
videre udvikling.
2: Bistå DC i at udføre opgaver ift. Vandforsyning, sanitetsfaciliteter og hygiejne i distriktet.
3: Kapacitetsopbygning af EWB-SL. Fokus på overgang fra fase II til fase III. Opfølgning af status og erfaringer i
relation til det ovenstående.
4: Inspektion/kortlægning af 15 landsbyer til fase III
Overvejelser om egen læring:
Brat læringskurve, især i forhold til at navigere i det politiske landskab. Vigtigt med god kommunikation, også
ovenfor lokal partner, så der ikke opstår misforståelser omkring opgaver og forventninger. Givende og lærerigt at
bruge hverdagen med kollegaer med fælles interesser, og som deler lidenskaben for en varig forsyning af rent vand.
Opfølgning og støtten fra IUG og projektleder har været til god hjælp.
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Agnieszka Nielsen, Waste Management Sierra Leone
Uddannelse: MSc, Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Projekt: Waste Management, Sierra Leone (082)
Periode: 29.01.2016 - 13.02.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Indhente information om omfanget og placering af affaldsposter, steder af interesse i landsbyen, lossepladser etc.
2: Færdigstille en eksisterende koncept note ved at indsamle de relevante og nødvendige informationer.
Overvejelser om egen læring:
God erfaring at opleve Kenema, og se at situationen var en helt anden end i udgangspunktet antaget. Fint at opleve at
arbejdet sættes pris på, og føle at det man gør giver mening. Lærerig erfaring at projekter nogle gange ikke går som
antaget, og hvordan man så kan omformulere baseret på de resultater man finder.

Sarah Johansen, Waste Management Sierra Leone
Uddannelse: Diplomingeniør, Bygning, Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Projekt: Waste Management, Sierra Leone (082)
Periode: 29.01.2016 - 13.02.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Indhente al tilgængelig information i forhold til Waste Management
2: Projektudvikling – mål om at bidrage til udarbejdelsen af et WM projekt i Kenema City.
Overvejelser omkring egen læring:
Lærerigt at opleve igangværende projekter, og se hvad der fungerer godt/ikke så godt. Værdifuld erfaring at opleve
landet, og se at nogle ting var som forventet, mens andre ting var anderledes end man troede. Det opleves som vigtigt
og relevant for succesen af et projekt at besøge området, og lærerigt at opleve i hvilken grad befolkningen er klar
over at Waste management kan bidrage til at forebygge sygdom.
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Thomas E. Henrichsen, WASH Liberia
Uddannelse: Diplomingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
Projekt: WASH, Liberia (084)
Periode: 07.02.2016 - 19.02.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Indsamle nødvendig information og etablere de nødvendige kontakter for en succesfuld implementering af
projektet
2: Formulere et udkast til samarbejdskontrakt og tidslinje for udføring af projektet
3: Udarbejde et budget for implementering af både hardware og software
Overvejelser omkring egen læring:
Praktikken har givet utrolige faglige erfaringer som føl på missionen til Liberia, gennem sparring med teamleder og
projektleder. Både i forhold til strategi om hvilke mulige kontakter vi skulle opsøge, hvordan man som team skulle
agere ydmygt og respektfuldt overfor den fremmede kultur og de uskrevne regler i Liberia, samt hvordan man som
person skulle tilpasse sig de fremmede omgivelser for, at skabe tryghed og gensidig tillid i forhold til at indsamle
relevante og tilstrækkelige oplysninger, samt opbygge de nødvendige relationer til mulige lokale samarbejdspartner.
Praktikanten er gennem projektarbejdet i IUG blevet beriget med både personlige oplevelser og faglige erfaringer, til
gavn for fremtidige udviklingsprojekter i IUG-regi. IUG har gennem hele forløbet været fantastisk støttende
og ærlige i forhold til både muligheder, begrænsninger og sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved at tage på
mission i Liberia, hvilket har medvirket til, at skabe tryghed og opbagning i deltagelse, på trods af begrænsede
tidligere erfaringer med frivilligt arbejde i Vest Afrika. Arbejdet med/for IUG kan til enhver tid anbefales for alle
andre, både unge og ældre, da det har været en enorm inspiration for både det efterfølgende faglige arbejde, samt for
personligt syn på frivilligt arbejde og ønsket om fortsat at kunne hjælpe til med at gøre en forskel for dem der har
behov for det.
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George Garbutt, WASH Sierra Leone
Uddannelse: MSc Techno-Anthropology – Aalborg Universitet København
Projekt: WASH, Sierra Leone (056)
Periode: 01.03.2016 - 30.03.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Deltage og bidrage ved projektaktiviteter, med mål om at tilegne og dele viden og erfaringer
2: Bistå ved tekniske undersøgelser og mobilisering af lokalsamfund og kapacitetsopbygning
3: Bistå ved mobilisering af lokalsamfundet og støtte WASH-komiteen i at identificere aktiviteter
4: Bistå WASH-gruppen og DC i en forespørgsel om teknisk assistance til koordinering, og monitorere aktiviteter
og møder i WASH-gruppen
5: Diskutere behovene for fremtidig kapacitetsopbygning af Kenema kontoret med projektleder
Overvejelser om egen læring:
Praktikken indebar monitorering og evaluering af samfundsengagement, og hvordan forståelsen for betydningen af
funktionaliteten til disse interventioner bliver udviklet i praksis. Praktikken har givet værdifuld indsigt i arbejdet med
monitorering og evaluering af kommunedeltagelse, og har givet værdifuld kompetencer om vand- og
sanitetsrelaterede indsatser på forskellige niveauer i lokalsamfundene. Praktikken har været en mulighed for både
personligt og professionelt at få en dybere forståelse for udvikling og samfundsdynamik. Det der bliver kritisk er
arbejdets natur, og en forståelse for at beskrivelser af de forskellige indsatsgrupper ikke kan udvikles af fagfolk
alene, men skal udarbejdes i samarbejde med demsom er involveret og beskrevet i dem. Det tætte samarbejde med
EWB-SL gjorde det muligt at indsamle data hvor sprog, social status og kultur var fremmede for undersøgeren, og
hvor undersøgeren var fremmed for feltet. Det som opstår er en værdifuld forståelse for borgerdeltagelse og
lokalsamfundsengagement, genereret gennet dem der arbejder tæt med lokalsamfundene og som har udviklet den
tillid og venskab der giver adgang til de forskellige underliggende sociale mekanismer, som ellers ville forblive
usynlige for dem som ikke er så tæt på. Dette sammen med en forståelse for vand- og sanitetsinterventioner i en
større kontekst, inspirerer til en ny følelse af fællesskab som fokuserer på at vi alle spiller en rolle, og at vi alle må
samles om meningsfulde og givende indsatser for vand og sanitet.
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Fernando González Teijeiro, Environment Bolivia
Uddannelse: Msc Landscape Architecture, Københavns Universitet
Projekt: Environment, Bolivia (0)
Periode: 05.10.2015 – 18.12.2015 + 20.05.2016 - 28.05.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Organisere og gennemføre oplæring i QGIS på begynderniveau
2: Udarbejde udkast til arbejdsplaner og indhold til workshops
3: Systematisk indsamling af information fra PRA workshops
4: Forberede og udarbejde en Environmental Action Plan med informationer om metoder til udarbejdelse af
sådanne
Overvejelser om egen læring:
Praktikken har givet en værdifuld erfaring i projektarbejde og international samarbejde, og har givet kundskab i at
arbejde på tværs af kulturforskelle. Det har været godt at have støtten fra IUG tilgængelig, og den lokale organisation
har vist taknemlighed for videndeling og kapacitetsopbygningen. Praktikken har givet de rette værktøjer for at
videreudvikle tekniske erfaringer, hvor den kontinuerlige kommunikation med projektleder fremhæves som specielt
værdifuld. Praktikken har endvidere givet en pædagogisk indsigt i videndeling og kapacitetsopbygning og har givet
værdifulde erfaringer indenfor projektledelse. At arbejde i en global kontekst har givet personlig erfaring indenfor
tilpasning, fleksibilitet, kommunikation og realistisk planlægning i henhold til lokale forhold. Generelt har
praktikken givet indsigt i og erfaringer med nye og andre arbejdsmetoder som vil være nyttige for fremtidig arbejde,
og har åbnet op for nye muligheder. Praktikken har været en givende oplevelse som har givet værdifuld erfaring
samtidigt med, at man bidrager til at forbedre livskvaliteten i udviklingssamfund.

Martine Rechnagel Udsen, Food Security Sierra Leone
Uddannelse: Jordbrugsøkonomi, Københavns Universitet
Projekt: Food Security, Sierra Leone (077)
Periode: 15.04.2016 - 05.05.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Bistå i vejledning og monitorering af implementeringen af Growing Walls
2: Bistå i faciliteringen af bæredygtige initiativer som vil forbedre husholdningernes fødevaresikkerhed
Overvejelser om egen læring:
Rigtig lærerigt at observere, assistere og samarbejde med erfarne teknikere i felten, mere specifikt inden for
projektledelse, kommunikation og sikre at de rette instanser er rådførte og inkluderet. At opleve og arbejde med
tålmodighed, respekt og kommunikation har givet en indsigt i udviklingsarbejde på en helt unik måde, og har vist
vigtigheden af kulturforståelse. At få muligheden for at prøve sig på interviews i felten har givet værdifulde og svært
lærerige akademiske erfaringer der kan gøres brug af i videre studieforløb.
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Mustafa Makhukhi, WASH/Energi Tanzania
Uddannelse: Ingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
Projekt: WASH/Energi, Tanzania (075)
Periode: 19.06.2016 - 26.06.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Bistå i monitorering af projektet
2: Bistå ved implementeringen af ny fase i projektet
Overvejelser om egen læring:
De specielle forhold i felten har givet indblik i hvordan man bedst tilpasser arbejdet de udfordringer der ligger dertil,
og har givet gode erfaringer inden for projektledelse, specifikt i at finde løsninger og tage hurtige beslutninger ude i
felten. Engagementet og erfaring fra IUGs teknikere har givet et nyt syn på udviklingsarbejde, og vist hvordan man
kan gøre en vigtig forskel med teknisk ekspertise. Specielt lærerigt har det været at opleve lokalbefolkningens
venlighed, og oplevelsen af at kunne bidrage til at skabe givende resultater for verdens fattige.

Christine Brassien, Food Security/WASH Zimbabwe
Uddannelse: Development and International Studies/Global Refugee Studies, Aalborg Universitet København
Projekt: Food Security/WASH, Zimbabwe (1610)
Periode: 24.10.2016-10.11.2016
Opgaver udført i praktik:
1: Deltage i missionsaktiviteter og bidrage til dokumentation
2: Udarbejde en LFA ramme for mulige projekter, baseret på informationer fået under missionen
3: Rapportere på missionen gennem blogposts på IUGs hjemmeside
Overvejelser om egen læring:
Praktikken har givet værdifuld indsigt i hvordan man udvikler og arbejder med udviklingsprojekter, og hvad der
vægtlægges i dokumentationen af en mission. Det har været lærerigt at kunne opleve et udviklingsland på nært hold,
og følge processen med at analysere projektmuligheder og partnerskaber. At arbejde med humanitære projekter
gennem en teknisk tilgang har udvidet horisonten for hvordan man arbejder med og for menneskerettigheder, og har
understreget vigtigheden af at inddrage lokalsamfundene i alle dele af processen. Det har været meget lærerigt at få
indsigt i realiteterne ved udviklingsarbejde, og praktikken har både på et personlig og professionelt plan givet
erfaringer der ikke kan sammenlignes med teoretisk arbejde, og som vil komme til nytte i fremtidige
arbejdsmuligheder.
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Astrid Høegh Jensen, WASH Sierra Leone
Uddannelse: Cand.Scient. Geography and Geoinformatics, Københavns Universitet
Projekt: WASH, Sierra Leone (085)
Periode: 25.11.2016-07.02.2017
Opgaver udført i praktik:
1: Baseline data er blevet indhentet i 23 kommuner hvor IUG har/har haft projekter, og data indsamlet af EWB-SL
er gennemgået og kvalitetstjekket
2: Støtte til EWB-SL ved konstruktion af nye brønde
3: Dokumentation af nye brønde i 3 kommuner
4: Kommunikationsaktiviteter og mødedeltagelse med lokale aktører
5: Kapacitetstjek af 5 håndgravede brønde
Overvejelser om egen læring:
Praktikken har givet førstehåndserfaring med dataværktøjer, dataindsamling, monitorering og evaluering, teknisk
viden og internationalt samarbejde – værdifulde erfaringer for fremtidige ansættelser i udviklingssektor. Praktikken
har videre givet lærerig indsigt i projektledelse, organisationsarbejde og kulturforståelse. Praktikanten har følt sig
velkommen på det lokale EWB-SL kontor, og har fået god indsigt i det daglige liv til en udviklingsorganisation.
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