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BESTYRELSENS BERETNING
Kære medlemmer af Arkitekter Uden Grænser 

Arkitekter Uden Grænser trives og udvider sine ak-
tiviteter. I skrivende stund har vi rekordmange pro-
jekter i gang eller under opsejling, baseret på de ”tre 
ben” vores indsatser er organiseret i:

Det første ben er byggeprojekter i samarbejde med 
danske NGO’er, hvor vi skaber bedre fysiske rammer 
for partnerorganisationer i syd. Som i vores samar-
bejde med den socialøkonomiske virksomhed Café 
Directo, hvor vi opfører en kaffecentral i det nicara-
guanske højland for et lokalt kaffekooperativ. I cen-
tralen vil kaffen blive forarbejdet lokalt så en større 
del af værditilvæksten tilfalder kaffebønderne. Og i 
det tilknyttede herberg kan rejsende, f.eks. fra Dan-
mark, bo og arbejde frivilligt og få en kulturoplevelse 
med hjem. Andre byggeprojekter er i gang eller på 
vej i Mozambique, Tanzania, Sierra Leone og Ghana.

Det andet ben er egne udviklingsprojekter med et 
strategisk sigte, med fokus på jordrettigheder og 
sundhed for mennesker der bor i slum. F.eks. det bio-
center vi skal til at opføre i et slumkvarter i Ugandas 
hovedstad Kampala. Et biocenter er en bygningstype 
udviklet i Nairobi’s slum, som indeholder offentlige 
toiletter og bade i stueetagen og boliger ovenpå, 
hvis lejeindtægter finansierer driften. 

Sanitet er stærkt efterspurgt i et slumområder hvor 
de færreste har et latrin, hvilket giver et umumsk, 
forurenet og sundhedsfarligt bymiljø, især for børn. 
Erfaring fra Kenya viser at biocentre kan have en stor 
effekt på sundheden i et slumkvarter uden kloake-
ring, og at den biogas som bygningen producerer kan 

erstatte trækul og give et sundere indeklima. Biocen-
teret bliver opført af lokale beboere og er dermed en 
del af en tillidsskabende indsats. Tillid og samarbej-
de har vi nemlig brug for, for senere at kunne samar-
bejde omkring jordrettigheder og boligfinansiering 
samme sted. Andre udviklingsprojekter er i gang og 
under forberedelse i Mozambique og Kenya.

Det tredje ben består i vores hjemlige debatskaben-
de aktiviter. Det er deltagelse på messer og andre 
fora, og især vores offentlige foredrags- og debat-
events ”Aften Uden Grænser”, hvor vi inviterer kloge 
hoveder til kaste lys over krydsfeltet mellem arkitek-
tur, planlægning og udviklingsarbejde. Efter næsten 
to års corona-pause er vi nu på banen igen og kan 
invitere indenfor til den første Aften Uden Grænser 
siden 2019. Det bliver d. 28. april med besøg af Rob 
Marsh, bæredygtighedschef hos C.F. Møller og Jens 
Christian Wandel, mangeårig FN-diplomat og for-
mand for FN-forbundet. Du er hermed inviteret!

Som medlem af Arkitekter Uden Grænser er du med 
at sikre at vi kan fortsætte vores indsats, og det skal 
du have en varm og dybfølt tak for. Husk at du som 
medlem har mulighed for at skrive dig op i vores cv-
arkiv, hvorfra vi løbende rekrutterer til nye opgaver. 
Det kan gøres via vores hjemmeside aug.ngo

På bestyrelsens vegne,

Anton Ryslinge
Formand for bestyrelsen



ÅRSBERETNING 2021 ARKITEKTER UDEN GRÆNSER

3

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

MONGOLIET: 
• KOOPERATIVT MEJERI

PROJEKTOVERSIGT

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
• LOW-COST HOUSING IN MAPUTO 5, MOZAMBIQUE 
• LAND RIGHTS IN THE SLUMS OF MAPUTO, MOZAMBIQUE
• FODBOLDKLUB, FREETOWN, SIERRA LEONE
• KAFFECENTRAL, NICARAGUA
• BIOCENTER I SLUM, KAMPALA, UGANDA

PROJEKTER PÅ VEJ
• COMMUNITY CENTER, NAIROBI, KENYA 
• SKOLEBYGNING, TANZANIA
• UNGDOMSCENTER, GHANA
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Ny hjemmeside
En gavmild donation fra Dreyers fond muliggjorde  
en tiltrængt overhaling af vores hjemmeside. Gå ind 
på aug.ngo og se det flotte resultat.

Aften Uden Grænser vender tilbage
At planlægge fysiske debatter under corona-pande-
mien var som at kaste en badebold gennem vinduet 
på en forbipassende bil. Hele tre gange måtte vi af-
lyse vores Aften Uden Grænser-events pga nedluk-
ninger og forsamlingsforbud. Vi glæder os meget til 
at byde indenfor igen i 2022, første gang d. 28/4. Se 
mere på vores facebook-side under begivenheder.

Ny event-koordinator på holdet
Fremover vil vores nye event-koordinator Christoffer 
Breitenbauch stå for at organisere  events, messedel-
tagelse og meget mere. Send ham en mail på cbr@
aug.ngo hvis du har tid og lyst til at give en  hånd 
med praktiske opgaver der kan udbrede kendskabet 
til vores arbejde.

Hidtil største bevilling i hus
Efter intens forberedelse og projektplanlægning med 
ugandiske partnerorganisationer, fik vi en halv mio. 
kr. fra Cisu til opførelse af et biocenter i et slumkvar-
ter i Ugandas hovedstad Kampala. I februar afholdt 
vi en studietur til Nairobi for at lære af eksisterende 
biocentre efterfuldt af en opstartsworkshop i Kam-
pala. Projektet har kenyanske eksperter ombord og 
vil overføre viden og teknologi fra Kenya til Uganda.
Tak til Cisu og Dreyers fond for støtten.

Tre-trinsraketten virker!
I 2019 udviklede vi en tre-trins model for projekt-
samarbejde målrettet udviklingsorganisationer med 
byggebehov. Siden er det blevet til fire nye projekt-
samarbejder omkring byggeri i syd, baseret på mo-
dellens tre trin. Samtidig kan vi engagere flere af 
vores medlemmer der ønsker at bidrage aktivt. En 
win-win der hjælper hvor det batter.

Værtskab for ASF-international 2023
I juli 2023 er der UIA-kongres i København, hvor  10-
15.000 arkitekter fra hele verden vil dukke op. Køben-
havn bliver samtidig verdensarkitekturhovedstad, 
med masser af events, debatter og meget andet. For 
at bakke op om kongressens tema ”Sustainable fu-
tures - leave no one behind”, har vi påtaget os vært-
skabet for den internationale paraplyorganisation 
Architecture Sans Frontiére’s årlige generalforsam-
ling. Her vil de ca. 30 nationale afdelinger af ASF fra 
hele verden deltage og fremvise deres projekter. Har 
du lyst til at give en hånd med forberedelserne  og 
udvide dit internationale netværk, så skriv til os på 
info@aug.ngo

Biocenter med toiletter, bad, vandforsyning og gasproduktion i slummen i 
Nairobi. Set på studietur i Nairobi ifbm biocenter-projekt i Uganda.

Vores nye hjemmeside, hvor man kan gå opdagelse i projekter og meget 
andet, samt skrive sig op i foreningens cv-arkiv for aktive medlemmer.

STORT OG SMÅT FRA ÅRET DER GIK


