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BESTYRELSENS BERETNING
I 2019 slog vi sidste søm i projektet Byg Udenfor i 
Århus. Her har et ihærdigt projektteam opført små 
mobile boliger til hjemløse, i samarbejde med hjem-
løse-organisationen Projekt Udenfor. Brugerne blev 
involveret i at designe og bygge deres boliger, i håb 
om at skabe en større følelse af ejerskab til boligen.  

Boligerne bærer præg af dialogen med brugerne, 
f.eks. en lille overdækket terasse så muligheden for 
at sove ude bevares, og to udgange, for at mindske 
klaustrofobi. Boligerne står nu midlertidigt på det 
nedlagte Århus Kommunehospital, og kan herfra 
flyttes til andre arealer der afventer udvikling. Århus 
kommune kan nu bedre udnytte midlertidigt ledige 
arealer til fordel for nogle af byens svageste. 

Langt fra Århus, i Mozambiques hovedstad Maputo, 
fortsætter vores pilotprojekt om jordrettighedspro-
blematikker. Vores lokale partner Estamos er færdig 
med en lokalplan til en lille del af det store slumkvar-
ter Maxaquene. Planen afventer nu godkendelse af 
de kommunale myndigheder. Når det sker vil bebo-
erne være et stort skridt nærmere formelt ejerskab 
af den jord de bor på. 

Formelt jordejerskab gør at fattige familier tør inve-
stere i bygningsforbedringer, og det øger chancen 
for kommunale investeringer i vand, el og kloake-
ring. I et klimaperspektiv har FN netop slået fast, at 
jordrettigheder er med til at sikre de fattigste mod 
konsekvenser af klimaændringer. Blandt andet fordi 
risikoen mindskes for at få frataget jord og huse hvis 
beboerne tvinges midlertidigt bort, ved f.eks. over-
svømmelser eller tørke.

Pilotprojektet i Maputo, og et tilsvarende som er 
under opsejling i Uganda, er en strategisk satsning 
indenfor det notorisk komplicerede spørgsmål om 
fattigdom og retten til at bo i byerne. Projekterne 
skal gøre os klogere på de mange sociale, juridiske, 
finansielle og planmæssige processer der indgår i ar-
bejdet med jordrettigheder. Lærer vi at magte disse 
problemstillinger ser vi et potentiale for at opnå en 
markant større effekt af vores arbejde.

Læring er også centralt i et initiativ som vi søsatte i 
2019, i samarbejde med organisationerne Ingeniø-
rer Uden Grænser, Dansk International Bosætning 
og Emergency Architecture & Human Rights. Vi er 
gået sammen om afholdelse af en række masterclas-
ses omkring fattigdom og klima, i relation til det be-
byggede miljø. Via en stor donation fra Globalt Fokus 
har vi fået mulighed for at invitere en række promi-
nente oplægsholdere fra ind- og udland der kan gøre 
os alle klogere på disse vigtige emner. 

Et par af de internationale oplægsholdere vil i øvrigt 
gæste vores Aften Uden Grænser-events med oplæg 
om udvikling og byggeri. Så hold øje med vores ny-
hedsbrev og facebook hvor vi løbende annoncerer.

En stor tak til vores medlemmer for støtten i 2019!

På bestyrelsens vegne,

Anton Ryslinge
Formand for bestyrelsen

Strand i Dakar, Senegal. Vinder af Cisus fotokonkurrence 2019
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AFSLUTTEDE PROJEKTER
DK: 
• BYG VISIONERNES BY 
• ASYL DIALOG TANKEN 
• SPATIAL STATISTICS + CPH:DOX  POVERTY 
• ARKITEKTURENS DAG 2010 / SLUM SUBURBIA 
• CHAMELEON SCHOOL UDSTILLING 
• BYG UDENFOR, ÅRHUS, DANMARK

CAMBODIA: 
• KINDERGARTEN CLASSROOMS

INDIEN: 
• CHAMELEON SCHOOL

SIERRA LEONE: 
• MAGBURAKA EDUCATION AND COMPUTER CENTRE
• STAFF HOUSING AT MASANGA 1-6
• MASANGA EDUCATIONAL CENTER 
• BIO LEARNING CENTRE

KENYA: 
• KIBERA BIO CENTER

MOZAMBIQUE: 
• LOW-COST HOUSING  IN MAPUTO 1-3

NEPAL: 
• HANDICAP CENTRE

PROJEKTOVERSIGT

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
• LOW-COST HOUSING IN MAPUTO 4, MOZAMBIQUE 
• LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO, MOZAMBIQUE
• DAIRY FACILITIES IN HOVSGOL, MONGOLIET

PROJEKTER PÅ VEJ
• KOROGOCHO ARTS SCHOOL, NAIROBI, KENYA 
• FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE, 
KAMPALA, UGANDA
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Projektudvalget styrer AUGs projekter, og bistår de 
projektgrupper der står for det konkrete arbejde. 

Årets igangværende og kommende projekter: 

CASAS MELHORADAS, MOZAMBIQUE er et samar-
bejde mellem AUG og Kunstakademiets Arkitekt-
skole. Projektet har i 2019 købt en grund og er ved 
at opføre et nyt boligbyggeri i form af en kompakt 
tæt-lav typologi i to etager med fire boliger og en 
gård med fælles toilet, bad og skygge fra et gammelt 
mangotræ vi har bevaret. Projektet har altaner med 
køkkener til udendørs madlavning, samt et grønt tag 
med udspændte wires spændt diagonalt over faca-
den så slyngplanter kan sno sig og forgrønne huset. 
Projektet viser dermed nye veje til at fortætte byen, 
øge biodiversiteten og forbedre mikroklimaet lokalt. 

LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO er et pi-
lotprojekt omkring jordrettigheder, målrettet fattige 
slumbeboere i Maputo, Mozambique. Den lokale 
partner har udfærdiget en lokalplan for et mindre, 
udvalgt område som nu afventer godkendelse af 
Maputo Kommune. Vi har afholdt workshops med 
lokale beboere for at øge kendskabet til lovgivnin-
gen, hvilket på sigt vil hjælpe beboerne igennem den 
juridiske proces for at opnå formelt ejerskab over 
deres jord. Projektet forventes afsluttet i 2020.

DAIRY FACILITIES IN HOVSGOL, MONGOLIET, er et 
samarbejde med Mejerifolk Uden Grænser og inklu-
derer uddannelse, kapacitetsopbygning og opførsel 
af en mejeribygning. I 2019 er der fundet en ny stærk 
partner som har leveret på alle områder. Byggeriet 
forventes indflytningsklar når vores danske partner 
Mejerifolk Uden Grænser har færdiggjort de tek-
niske installationer, forventeligt i juni i år. To lokale 
kvinder afslutter snart deres mejerist-uddannelse og 
vil træde ind som ansatte i kooperativet og opstarte 
produktion af mejeriprodukter i sommeren 2020.

YOUTH EDUCATION AND ARTS CENTRE, KENYA er 
et samarbejde med Opus 1 Foundation samt den 
lokale musikskole Art of Music om et transformati-
onsprojekt af skolens eksisterende fysiske rammer i 
et slumkvarter i Nairobi, Kenya, hvor den klassiske 
musikundervisning er blevet en vigtig del i mange 
underprivilegerede unge slumbeboeres liv. 

FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE, UGANDA 
er et pilotprojekt omkring jordrettigheder der i sam-
arbejde med lokale beboere, udviklingspartnere og 
myndigheder forsøger at at opgradere et slumkvar-
ter, delvist finansieret via beboernes eget jordsalg. 
Projektet befinder sig fortsat i en forberedende fase.

Projektudvalget bestod ved udgangen af 2019 af Erik 
Cheng, Laura Myllyluoma og Mahamed Abdi.

Erik Cheng, på vegne af projektudvalget

Afslutning på projekt Byg Udenfor i Århus: Ung fhv. hjemløs mand ser sin færdige bolig, som han har været medbygger på, blive placeret.   Foto: Kim P. Olesen

PROJEKTUDVALGETS BERETNING 2019
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Informal Horizons
I 2019 fik vi en større EU-bevilling til formidlingspro-
jektet Informal Horizons, der skulle øge kendskabet 
til de omfattende urbaniseringsprocesser i Afrika. En 
del af projektet var en udstilling der fokuserede på 
migration fra land til by og klimaforandringer, og be-
tydningen for uformelle bosættelser og slumkvarte-
rer i Østafrika. Udstillingen åbnede på arkitektskolen 
i København hvor den blev til og med kulturnatten, 
og siden drog videre til arkitektskolen i Århus. Der-
udover producerede vi en bog om emnet. Kontakt os 
hvis du er interesset i erhverve et eksemplar.

Gavmild donation fra Årstiderne/Sweco
Årstiderne arkitekter, nu del af Sweco, samlede ind 
til hhv. Arkitekter- og Ingeniører Uden Grænser til 
årets DHL-løb. Derfor modtog vi en generøs dona-
tion på 13.750 kr, som vi takker varmt for.

Aftener uden Grænser
Til vores fagligt/sociale Aften uden Grænser koncept 
inviterede vi i 2019 blandt andre udviklingsorganisa-
tionen Global Aktion ind til en fælles snak om vores 
projekter i Mozambique. Senere inviterede vi 8 ud-
valgte afgængere fra arkitektskolen i København til 
at præsentere og debattere deres udviklingsrelate-
rede projekter. Følg de kommende events på fb.

Vinder af fotokonkurrence
Deltagerne på CISUs generalforsamling kårede 
vores foto som vinder, hvilket udløste en præmie på 
10.000 kr. til et formidlingsprojekt. Se forside.

Lovende Master Class opstart
Til den første af vores serie på 6 master classes om-
kring fattigdom og klima, fik de 25 deltagere input 
af høj kvalitet fra hhv. Mellemfolkeligt Samvirkes po-
litiske chef Lars Koch og advocacy advisor Mathias 
Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp. Fra syd deltog 
partnerorganisationerne Action Aid Uganda og Hope 
International fra Sierra Leone via skype. De næste 
fem master classes bliver afviklet i løbet af 2020.

Ny tre-trinsraket for projektsamarbejde
I 2019 udviklede vi en ny tre-trins model for hvordan 
AUG fremover tager projekter ind. Modellen skal 
både lette vores samarbejde med udviklingsorgani-
sationer, resulterer i flere byggeprojekter og invol-
vere flere af de medlemmer der løbende henvender 
sig for at give en hånd med. Vi glæder os til at rulle 
modellen ud i løbet af 2020.

 

FN-støtte til jordrettighedsprojekt
I 2019 lykkedes det at få Global Land Tool Network, 
som faciliteres af FN-Habitat, til at give en støtteer-
klæring til vores arbejde med  at sikre jordrettighe-
der til slumbeboere i Uganda. 

Udstillingen Informal Horizons, kurateret af Johan Mottelson, åbnede på 
arkitektskolens bibliotek på Holmen og rejste derfra videre til Århus. 

Vi tager gerne på besøg og fortæller om vores arbejde. I 2019 var vi f.eks. til 
fredagsbar hos Lendager Group og diskutere udviklingsarbejde og arkitektur.
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