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BESTYRELSENS BERETNING
Kære medlemmer af Arkitekter Uden Grænser

Også hos Arkitekter Uden Grænser har 2020 været 
et lidt tungt corona-år, hvor projekter, rejser, events 
og besøg udefra er blevet forsinket eller aflyst. Helt 
uden resultater har året heldigvis ikke været. 

I Mongoliet har vi indviet vores andelsmejeri for 
mælkebønder, med en åbningsceremoni i juli. Meje-
riet vil kunne hjælpe fattige hyrdefamilier ud af fat-
tigdom, da det vil udvide sæsonen for salg af mælk 
og ost. Projektets vision om at yde hjælp til selvhjælp 
via opførelsen af et mejeri, er indfriet, selvom vi har 
måttet tage en del omveje for bl.a. at bistå med op-
rettelsen af en andelsforening, udddanne mejerister 
mm. En stor tak til arkitekt Chalotte Vad for at holde 
ved, og til vores gode samarbejdspartnere i organi-
sationen Mejerifolk Uden Grænser.

I Mozambique er vores pilotprojekt omkring jordret-
tigheder til slumbeboere i Maputo, inde i en ny fase.  
Den lokalplan vi har udarbejdet, og som er forudsæt-
ningen for at beboerne kan opnå jordejerskab,  er 
blevet politisk godkendt. Vi forbereder nu en række 
community workshops, der skal at assistere beboer-
ne med at gøre brug af deres rettigheder, så de f.eks. 
tør opgradere deres boliger uden frygt for rydninger.

I vores andet projekt i Maputo, boligbyggeriet Casas 
Melhoradas, er det femte hus i rækken næsten fær-
digt. Det er et tæt-lav byggeri i to etager med fælles 
gårdrum, som anviser nye veje til at fortætte byen, 
øge biodiversiteten og forbedre mikroklimaet lokalt.

Længere nordpå, i Sierra Leone, er en ny projekt-
gruppe under opstart i samarbejde med organisatio-
nen Football for A New Tomorrow (FANT), som har 
bedt os tegne et klubhus til en lokal fodboldklub. Det 
skal give unge et alternativ til at hænge på gaden, og 
skabe samvær omkring sport og træning der ikke gør 
dem udsatte for misbrug og kriminalitet. 

Når vi, som I Fant-projektet, opstarter en ny arbejds-
gruppe er vi beærede over den store interesse I med-
lemmer viser for at være med. Da vi altid trækker på 
vores arkiv over medlemmer der gerne vil bidrage 
aktivt, opfordrer vi hermed til at man opretter sig i 
arkivet hvis man vil deltage på et projekt. Det gøres 
via hjemmesiden under støt aug/medlemsprofil.

Derudover har vi afsluttet vores master class forløb i 
fattigdom og klima, og er pt. ved at evaluere hvordan 
vi skal bruge læringen i kommende projekter.

Fra vores egne rækker siger vi tak for en solid indsats 
til John Christian Svane der trækker sig som næst-
formand og kasserer, for at nyde en fredfyldt barsel. 
Går du rundt med en  kasserer i maven og vil bistå 
foreningen, så kontakt os snarest.

Mange hilsner fra bestyrelsen, som pt. består af Dina 
Brændstrup, Erik Vittrup, John Svane, Margarida 
Waco, Sait Ciftci og Tom Danielsen.

Anton Ryslinge, formand for bestyrelsen

Gyde i slumkvarteret Maxaquene i Maputo, Mozam-
bique, hvor vores jordrettighedsprojekt finder sted.
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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 1-4

NEPAL: 
• HANDICAP CENTRE

PROJEKTOVERSIGT

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
• LOW-COST HOUSING IN MAPUTO 5, MOZAMBIQUE 
• LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO, MOZAMBIQUE
• DAIRY FACILITIES IN HOVSGOL, MONGOLIET
• FANT KLUBHUS, SIERRA LEONE

PROJEKTER PÅ VEJ
• KOROGOCHO ARTS SCHOOL, NAIROBI, KENYA 
• FRA SLUM TIL BÆREDYGTIG BOSÆTTELSE, 
KAMPALA, UGANDA
• TASIILAQ BOLIGBYGGERI, GRØNLAND
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