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Coroico kommune ligger 97 km nordøst for byen La Paz i Bolivia. I et område på ca. 940 
km² bor 19.000 indbyggere spredt på 110 lokalsamfund. Coroicos økonomi er 
hovedsagelig baseret på turisme, landbrug, minedrift, handel og transport. Coroico står 
over for en række store problemer på miljøområdet: Udpining af jorden på grund af 
kokadyrkning, affald- og spildevandsproblemer, forurening forårsaget af minedrift og 
overdreven anvendelse af pesticider samt rovdrift på naturressourcerne såsom skov, 
vand, jord og biodiversitet. 

Coroico kommune er, ifølge landets nye forfatning, forpligtet til at udarbejde en 
miljøhandlingsplan for forvaltning af miljøet og naturressourcerne. Desværre har hverken 
kommunen eller lokalsamfundene data, der kan belyse forureningen på lokalt plan, og som 
kan støtte udarbejdelsen af en faktabaseret miljøhandlingsplan. 

Kommunen har heller ikke den fornødne kapacitet til at foretage de undersøgelser, der 
kræves for at fremskaffe de nødvendige data. Et lille universitet på landet i Coroico, 
"Carmen Pampa", har et institut, der vil kunne foretage sådanne undersøgelser. Imidlertid 
har instituttet ikke i øjeblikket hverken det udstyr eller den tekniske viden, som kræves for 
at foretage disse undersøgelser. Engineers without Borders (EWB-DK) vil derfor assistere 
universitetet med teknisk kapacitetsopbygning, videndeling og erfaringsudveksling for at 
opbygge de færdigheder og den kapacitet, der kræves, blandt andet ved at udvikle et 
pensum, som omfatter test og analyser af jord og vand. 

Træningen i de nødvendige færdigheder og indkøbet af det nødvendige udstyr på det 
lokale universitet vil være en stor gevinst for lokalsamfundet og befolkningen, idet 
lokalsamfundet vil få adgang til en billig løsning, som kan bidrage til overvindelsen af de 
lokale miljøproblemer. Lokalsamfundet vil få opbygget sine egne ressourcer og vil ikke 
længere være afhængigt af eksterne, dyre konsulenter til at overvåge sine egne lokale 
miljøproblemer. 

Det forudses, at de studerende med deres nye færdigheder og viden inden for jord- og 
vandanalyser vil være i stand til at anvende disse på landsplan, hvor de også efterspørges 
meget. Projektet vil derfor ikke alene gavne lokalsamfundet, men forhåbentlig også have 
en effekt på nationalt plan. 

COWIfonden yder støtte til træning og kapacitetsopbygning af universitetets stab og 
studerende i dataindsamling og -analyse, især af vandprøver fra drikkevandskilder og 
jordprøver. Formålet med kapacitetsopbygningen er at styrke universitetets tekniske viden, 
færdigheder og ressourcer, så det fremover vil være i stand til at indsamle, analysere og 
fortolke de data, som kræves, for at lokalsamfundene kan løse deres miljøproblemer. 
Universitetet vil også kunne foretage en ny analyse om ca. fem år for at afdække, om 
lokalsamfundenes forurening af for eksempel pesticider er mindsket. 

EWB-DK er en dansk humanitær organisation, som både arbejder med udviklingsprojekter 
og yder livsbevarende assistance i forbindelse med kriser og katastrofer. EWB-DK vil 
samarbejde med Local Rural University, som hører under den katolske kirke, som er en 
fast etableret institution i Coroico og også vil være det fremover. 


