Vi bygger en bedre fremtid…
Bestyrelsens beretning
Når vi ser tilbage på 2018, er der flere resultater der skiller sig ud. Vores aktivitetsniveau var højere
end nogensinde før. IUG støttede vores lokale samarbejdspartnere med 631 dage på tekniske
missioner med støtte, træning og tilsyn, hvorved vi i fællesskab konsoliderede igangværende
projekter og fremmede nye. Vores øgede indtægt på 5,3 mio. kr. sammenlignet med de 3,9 mio. kr.
i 2017 understreger den fortsatte støtte til vores arbejde.
Et innovativt højdepunkt var indførelsen af live datatransmission fra vores solcelledrevne
vandforsyningssystemer i Sierra Leone via GSM, og i fjerntliggende områder via satellit. Vi ser
dette som ikke bare en form for levering af teknisk støtte, men også som et vigtigt redskab til at
holde den lokale offentlige sektor ansvarlig over for befolkningen, ved at sikre en fortsat og
vedvarende forsyning af rent vand, hvorved gennemsigtigheden i styringen af den lokale
vandsektor fremmes. IUG og vores samarbejdspartnere opnår desuden værdifuld viden om lokale
behov, adfærdsmønstre og udfordringer for vandforsyningssystemerne.
I 2018 opstod der også nye samarbejder. Særligt er det EU-finansierede projekt om sikring af en
institutionel platform for vores udsendelse af frivillige under EU Aid Volunteers-programmet en
strategisk vigtig aktivitet. Projektet har styrket samarbejdet mellem de nordiske
søsterorganisationer af Ingeniører Uden Grænser, og vi forventer, at initiativet vil facilitere, at IUG
kan udsende vores frivillige i en større skala og i længere perioder end tidligere.
Da vores mission ikke bare indeholder overførsel af viden til udviklingslandene, men også imellem
generationer, er engagement med uddannelsesinstitutioner og studerende meget vigtigt for os. I
2018 opstartede vi nye engagementer med danske tekniske uddannelsesinstitutioner gennem et
Danida-finansieret initiativ. Vi besøgte flere universiteter og maskinmesterskoler for at øge
opmærksomheden blandt de studerende om deres fags vigtighed og relevans i relation til
internationale humanitære projekter. Studerende ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) har
skabt innovative designs med afsæt i vores projekter. IUG har desuden, i samarbejde med Unge
Forskere, stiftet en pris til studerendes naturvidenskabsprojekter omhandlende teknisk innovation
på det humanitære område. Denne challenge er blevet til takket være gavmild støtte fra
“Engineering i skolen”, Villum Fonden, A. P. Møller Fonden, Lundbeckfonden og Industriens Fond.
Bestyrelsen og ledelsen i IUG føler sig dybt forpligtede til at levere velfungerende strukturer samt
relevant og rettidig støtte til alle vores frivillige. Vores forøgede aktivitetsniveau har afsløre et
behov for bedre assistance for at sikre en positiv oplevelse for de frivillige, og dette vil have en høj
prioritet i 2019. Vores aktiviteters rækkevidde og formål er blevet grundigt analyseret, og
bestyrelsen har besluttet at vi gennem hele 2019 vil begrænse nye initiativer til vores
programniveau-lande Sierra Leone og Zimbabwe. Det høje aktivitetsniveau i felten har, set i lyset
af vores verdens usikkerhed, fået bestyrelsen til at gennemgå omsorgspligten over for vores
frivillige samt vores interventioners modtagere. Derfor startede vi, i 2018, formuleringen af en ny
sikkerhedsstruktur, og vi sikrede finansiering for at fortsætte arbejdet på den institutionelle
tilegnelse af Core Humanitarian Standards. I 2019 vil vi revurdere vores 2015–2020-strategi for at
reflektere over vores strategiske fokus i den næste 5-årige periode (2020–2025).
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For mig personligt har 2018 været et særdeles tilfredsstillende år, da jeg havde mulighed for at
besøge og diskutere virkningen af vores projekter med vores lokale samarbejdspartnere i Bolivia.
Det var virkelig udbytterigt, og jeg vendte tilbage til Danmark både klogere og mere oplyst om det
hårde og stærke arbejde, der udføres af vores frivillige og projektpartnere i hele verden.
PBV.
Bent Michael Nielsen, formand for IUG
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