
 

2018-03-21 

1  

 

Begränsa antal resenärer gällande de 
internationella projekten 
Ingenjörer utan gränsers olika lokalgrupper har olika rutiner när det gäller tillsättandet av resenärer till de 
internationella projekten. Vissa grupper låter hela projektgruppen åka och andra har separat rekrytering för 
resenärerna. När Ingenjörer utan gränser växer är det en styrka om rutinerna är gemensamma i hela 
organisationen eftersom vi då framstår som mer enhetlig och seriös. 
 
Att låta hela projektgruppen åka som resenärer har både för- och nackdelar. En fördel är att det kan vara 
lättare att rekrytera en projektgrupp med löftet att alla i gruppen får åka med som resenärer. Dock anser vi 
att nackdelarna väger över. För det första är kostnaden för resenärerna stor, i vissa projekt har resenärerna 
utgjort cirka 70 % av projektets budget. Även i projekt då färre resenärer skickats har kostnaden uppgått till 
50 % av totalbudgeten. 
 
Vi anser att det inte är rimligt för en organisation som finns till för att hjälpa världens mest behövande. Det 
finns en stor risk att våra samarbetsorganisationer och de människor som kommer i kontakt med våra 
projekt tappar trovärdighet för oss eftersom vi lägger så mycket pengar på våra resenärer. Pengar som 
istället kan användas till större och bättre projekt samt utveckla verksamheten. Och trovärdighet är en av de 
absolut viktigaste faktorerna för EWB. Att begränsa antal resenärer per projekt och år är därför en viktig 
principfråga som dessutom skulle öka organisationens effektivitet och trovärdighet samt minska en av våra 
största utgifter.  
 
Därför jag med stöd av Ingenjörer utan gränser vid Linköpings universitet att: 

- Antal resenärer skall begränsas och godkännas av nationella styrgruppen. 
 

- Begränsningen skall vara 2 resenärer per projekt och besökstillfälle. 
 

- Fler resenärer kan tillåtas åka vid specialfall. Det ska då finnas ett tydligt syfte, motiveras tydligt 
och godkännas av nationella styrgruppen. 
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