
Uppmaning- uppsalagruppen 

Uppmaning 1- uppmaning till decentralisering  
Lokalgrupperna är Ingenjörer utan gränsers gräsrotsrörelse. Genom hela Sverige anordnas 
regelbundet event inom DRI, E2E, Inspiera Unga och Internationella projekt av lokalgrupperna. 
Mycket arbete sker också bakom kulisserna. Genom lokalgrupperna rekryteras nya engagerade 
volontärer, interna event hålls, Ingenjörer utan gränsers varumärke sprids och engagerade 
volontärer växer som människor och ledare. Detta är fantastiskt!  
 
Vi upplever dock att lokalgrupperna begränsas av en olycklig nationell centralisering av 
huvudsakligen två nyckelfunktioner. Först och främst skulle vi vilja ha större ekonomisk insikt 
och självbestämmande. Vi är mycket tacksamma för det enorma arbetet som görs nationellt för 
att vi ska ha korrekt bokföring och goda finanser. Samtidigt ser vi dock att lokalgrupperna inte 
har regelbunden insyn, ens i vår egen ekonomi. Processen för få inblick tar ibland dessutom tid. 
Konsekvensen blir att vi ofta inte vet hur mycket pengar vi har att röra oss med och får 
regelbundet äska pengar nationellt för att genomföra event. Man skulle kunna tänka sig andra 
lösningar. Två exempel, dock ej något vi specifikt yrkar på, är att införa regelbundna 
uppdateringar till lokalgrupperna kring deras ekonomi, och/eller kanske riktlinjer för hur mycket 
pengar en lokalgrupp får spendera på lokala event utan att behöva be om lov. Förhoppningsvis 
hade förslag liknande dessa kunnat öka lokalgruppernas arbetstempo och kreativitet ordentligt. 
 
Vidare är vi bekymrade över diskussionen kring ett begränsande av  lokalgruppernas tillgång till 
egna kanaler via sociala medier, exempelvis en nedstängning av lokala Instagramkonton. Vi 
sympatiserar med idén att Ingenjörer utan gränser ska ha en stringent och professionell 
framtoning utåt men ser inte begränsande av kanaler som lösningen. Sociala medier är 
livsviktiga för lokalgrupper för att kunna nå ut till både fler engagerade och för våra event. 
Genom att möta människor där de bor gör vi innehållet relevant, skapar en relation till våra 
följare och kan dessutom lyfta fram inspirerande event vi genomfört. Här tror vi att exempelvis 
ännu tydligare PR-riktlinjer och ökad kommunikation mellan lokalgrupperna skulle uppnå en 
liknande effekt som centraliseringen ämnar åstadkomma. 
 
Slutligen vill vi betona att vi är helt övertygade om att ovan nämnda centraliseringar är gjorda 
med goda intentioner och att mycket hårt ideellt jobb bakom. Därför vill vi inte föreslå några 
konkreta specificerade förändringar. Istället vill vi ge nationella styrgruppen förtroendet att 
arbeta fram idéer på hur lokalgrupperna kan få ökat självbestämmande samtidigt som vi 
fortsätter utvecklas mot en professionell, långsiktig och målinriktad organisation. 
 
Vi yrkar: 



att nationella styrgruppen till nästa medlemsmöte tar fram konkreta förslag på hur 
lokalgrupperna kan ges större ekonomisk insikt och flexibilitet samt ökat självbestämmande över 
extern kommunikation. 
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