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Intervjuer: Jens Fr. Nystad

Hva er bakgrunnen for at det norske boligsamvirket 
har engasjert seg i internasjonalt bistandsarbeid 
innenfor boligsektoren?

Det hele startet i 1996 da Jay Naidoo, minister for 
Reconstruction and Development i den nye sørafri-
kanske ANC-regjeringen, var på besøk i Norge. Han 
ble interessert i den norske boligmodellen, altså 
boligkooperasjonen, som jo har vært svært viktig  
i etterkrigstidens boligreisning i vårt land. Etter 
besøket fikk vi en henvendelse fra Sør-Afrika om å 
være med på å bygge opp et boligsamvirke i landet. 
De hadde som mål å bygge én million nye boliger 
innen 2000, og de etablerte National Housing 
Finance Co-operation, en tilnærmet husbank, og 
meget generøse boligsubsidier. Boligeksperter ble 
hentet fra en rekke land; dette skulle de få til. 

Fra 1997 til 2004/2005 samarbeidet vi med 
 organisasjonen Cope Housing Association i Johan-
nesburg. Målet var å utvikle Cope til et bærekraftig 
boligbyggelag som kunne etablere og forvalte 
borettslag. Dessverre viste dette seg vanskelig, blant 
annet fordi mange av beboerne manglet forståelse 
for eieransvaret og vilje til å innfri sine økonomiske 

forpliktelser – og Cope ble slått konkurs i 2005. 
Sør-Afrika er likevel i en særklasse sammenliknet 
med andre afrikanske land, både når det gjelder 
økonomisk nivå og fordi landet har et velfunge-
rende forvaltnings- og styringsverk. Så da vi i 2003 
begynte å jobbe i Øst-Afrika, var situasjonen en helt 
annen og på mange områder mye vanskeligere.

Det internasjonale bistandsarbeidet til NBBL ble 
lagt ned i 2012, men er videreført i stiftelsen Shelter 
Norway som ble opprettet samme år. Vi har fått en 
3-års avtale med Norad og bistår lokale boligorga-
nisasjoner i Tanzania, Kenya og Zimbabwe. I tillegg 
har vi inngått avtaler om samarbeid med andre 
internasjonale organisasjoner som britiske Homeless 
International, som arbeider med boliger for fattige i 
landene i Sør.

Er det boligprosjekter i byene dere jobber med?  
Jeg spør fordi byer og byutvikling vel generelt har 
vært lite prioritert i norsk bistandspolitikk, i mot
setning til landsbygda.

Ja, som du sier, byene har fått lite oppmerksomhet, 
og vi har i alle de årene jeg jobbet i NBBL, slåss for 
å fremme dette som tema. Habitat Norway, som jeg 
var med på å starte i 1988, ble etablert nettopp for  
å øke interessen og oppmerksomheten for boliger og 
byutvikling i norsk bistand. Og ved siden av Habitat 
er Shelter Norway eneste norske organisasjon som 
har fullt fokus på urban bosetting.

Så Shelter fungerer også som en slags lobbyorga
nisasjon i forhold til norske bistandsmyndigheter?

Ja, vi skal søke å påvirke bistandspolitikken, og vi 
skal få fram kunnskap om byutvikling og bofor-
hold i Sør. Som ansatt i NBBL deltok jeg blant 
annet i den norske delegasjonen til Habitat II i 
Istanbul (1996) i regi av FNs bosettingsorganisa-
sjon UN-Habitat og var med på å gi innspill til 
Habitat-Agendaen. Shelter Norway håper på 
samme måte å kunne bidra via den norske innsat-
sen rundt Habitat III i 2016, hvor forberedelsene 
snart skal i gang. 

uverdige boforhold –  
et globalt ansvar

Shelter Norway er en stiftelse som arbeider for å bedre 
boforholdene for fattige grupper i byene i Sør, og den 
eneste norske bistandsorganisasjon som har slum- og 
boligproblematikk som hovedfokus. PLAN har snakket 
med daglig leder, May Sommerfelt, for å høre nærmere 
om hvilke boligutfordringer som byene i Sør står 
overfor og hva slags bistand Norge kan bidra med.  
Hun ledet tidligere det internasjonale arbeidet i Norske 
Boligbyggelag (NBBL), og har utdanning som arkitekt 
og planlegger med en master i utviklingsstudier.
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Hvorfor er fokus på urban bosetting så viktig?

En større og større del av befolkningen i Sør bor  
i byer. Byene i Afrika vokser aller raskest, ofte uten 
av den økonomiske veksten helt holder følge. Dette 
fører til slum og uverdige boforhold. I landene sør 
for Sahara bor opptil 60–70 prosent av bybefolk-
ningen i slumområder, eller «uformelle» bosetninger 
som de også kalles. 

Kvinner er et fokusområde i norsk bistand. Det 
er særlig kvinnene som er opptatt av boforhold og 
som går i bresjen for å forbedre familiens bositua-
sjon, gjennom å delta i spare- og lånegrupper og 
gjennom å danne boligkooperativer. Ofte er kvin-
nene eneforsørgere. Arbeid for bedring av bolig-
forhold er kanskje den beste måten å støtte kvinner; 
en bolig gir rom for inntektsbringende arbeid, 
barna får et trygt sted å trekke seg tilbake og gjøre 
lekser, familiens helsetilstand forbedres osv. 

Når situasjonen er slik du beskriver, hvorfor har 
norske bistandsmyndigheter da vært så lite interes
sert i byenes problemer? Gjenspeiler det antiurbane 
holdninger som finnes i norsk politikk, altså synet 
på byen som noe negativt og uønsket?

Dette kan nok spille inn i noen grad. Jeg var med 
daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete 
på befaring i slummen i Nairobi. Hun var fantastisk 
engasjert og snakket med folk og gikk til og med 
inn i et lite skur og smakte på maisgrøten som en 
gammel dame hadde laget. Tøft gjort! Men det som 
ble lagt ut på hjemmesiden til departementet da 
hun kom hjem igjen, var at man må satse på lands-
bygda for å demme opp for innvandring til byene.

Hun klarte ikke å se at byene også kan være del av 
løsningen på disse landenes utviklingsproblemer ...

... og at byene vokser uansett, også på grunn av 
den egne, naturlige befolkningsveksten. Men det 

skal sies at det ikke bare er Norge som er litt sær på 
dette området, hele «bistandsverden» inklusive miljø-
organisasjonene, har egentlig rygget tilbake for 
byproblemene. Det skyldes at problemene er 
enorme, svært komplekse og vanskelige å løse. 

På 1950 og 1960-tallet ble det satset på bygging 
av moderne boligblokker etter vestlig modell. Men 
mens en i Vesten hadde en rivende økonomisk 
utvikling, omtrent uten arbeidsledighet, var situa-
sjonen i sør svært annerledes. Her startet byveksten 
for fullt etter frigjøringen fra kolonistyret, og har 
siden vært akselererende. Resultatet av å satse på 
boligbygging etter vestlig modell ble som en dråpe  
i havet. Produksjonen kom aldri opp på et nivå som 
maktet å ta av for alle som flyttet inn til byene, og 
boligene tilkom ikke de fattige, men endte opp hos 
eliten i statsadministrasjonen.

Deretter kom en periode på 70-tallet og begyn-
nelsen av 80-tallet der man satset på hjelp-til-selv-
hjelp, og hvor det ble gjennomført en rekke «site 
and services» prosjekter med støtte fra Verdens-
banken.  Idéen var at folk skulle få en liten tomte-
parsell, nødvendig infrastruktur, og så i hovedsak 
bygge selv – i og for seg veldig bra. Men heller ikke 
dette fikk et omfang som var tilstrekkelig for å løse 
den enorme boligmangelen i byer i Sør. 

Utover på 1980-tallet fikk vi nyliberalismen, og 
siden har det vært markedet som skal ordne alle 
problemer. Slagordet for den nye boligstrategien 

Stiftelsen Shelter Norway
shelter norway (se: www.shelternorway.no) er stiftet av 
norske boligbyggelag med bergen og omegn boligbygge-
lag som den største av stifterne med 60.000 medlemmer 
og dernest larvik boligbyggelag med 10.000 medlemmer. 
i tillegg er homeless international (uK) en viktig nord-part-
ner og stifter, likeledes akademia ved ntnu, institutt for 
byggekunst, prosjektering og forvaltning. stiftelsen ble 
opprettet i oktober 2012 og viderefører 20 års utviklings-
samarbeid etter norske boligbyggelag (nbbl). arbeidet 
drives gjennom samarbeid med boligorganisasjoner i sør 
som har slumbeboere og fattige som målgruppe og med 
basis i kooperative prinsipper og verdier. stiftelsen mottar 
støtte fra norske boligbyggelag og norad.

May Sommerfelt  
(Foto. Jens Fr. Nystad)
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var «Housing – Enabling Markets to Work», for å 
sitere tittelen på Verdensbankens publikasjon fra 
1993.  Resultatet er at det de siste tiårene omtrent 
ikke har skjedd noen ting når det gjelder å skaffe 
boliger til fattige i landene i Sør.

I prosjektene som vi nå er med på, i Tanzania, 
Kenya og Zimbabwe, prøver vi å bygge opp koope-
rative organisasjoner som faktisk bygger boliger for 
fattige, for alle kan ikke bygge selv, samt at selv-
bygging tar tid. Folk som bor i slummen må betale 
for husvære her og for bygging av nytt hus, og det 
gjelder å komme raskt over i eget hus og bare 
betale ett sted – og til seg selv.  Det dreier seg om 
små oppstartsboliger på rundt 16 m2 som kan utvi-
des etter hvert. Kostnaden er rundt kr. 30.000 per 
bolig. Beboerne må først spare litt, så får de ta opp 
lån, såkalt boligmikrofinans, og dernest tilbake-
betale lånene over 3-5-7 år. Prosjektene søker å nå 
de nederste 40 prosent av «inntektspyramiden» i 
disse landene.

Er dette realistisk? Opplegget forutsetter vel en for
holdsvis ordnet økonomi. Beboerne må spare, låne 
og betale tilbake. Og da må de ha inntekter.

Ikke nødvendigvis faste inntekter, det er det veldig 
få som har. Da er du ofte over i en annen gruppe. 
Men det kan være lavtlønnsgrupper i det offentlige 
som vaktmenn, rengjøringspersonale og også lærere 
i barneskolen. 

Det kan være nyttig å høre hvordan boligmarkedet 
fungerer i disse landene. 

Folk som flytter inn til byene ender som oftest opp 
i såkalte uformelle bosettinger eller slumområder. 
Felles for disse er mangel på rent vann og sani-
tære forhold samt trygge eie- og leieforhold. 
Mange fattige «huseiere» leier ut rom til enda fat-
tigere beboere. Det er også vanlig at folk betaler 
penger til såkalte slumlords, ofte maktpersoner 
høyt oppe i det politiske systemet eller offentlig 
administrasjon. De kan hevde rett til grunnen 
boligene er bygget på og til dels også boligene,  
og som regel bor de ikke selv i området. I stedet 
har de «stråmenn» som krever inn penger hver uke. 
Slik er det for eksempel i Kibera i Nairobi, den 
største slummen i Øst-Afrika. 

I det hele tatt kan spekulanter og «slumlords» 
operere nærmest fritt i et planmessig vakuum.  
I bydelen Mathare Valley i Nairobi gror det for 
 eksempel opp fleretasjes utleieprosjekter med 
meget høy utnyttelse. Rommene leies ut ett-og ett, 
og folk stues sammen uten brannsikring, forsvar-
lige adkomster eller sanitæranlegg. Vi kan snakke 
om en «vertikalisering» av slummen. Prosjektene 
inngår ikke i overordnete planer og blir oppført 

uten politisk godkjenning. De er resultatet av det 
store behovet for boliger, mulighet for profitt og 
mangel på kontroll og oppfølging fra det offent-
lige.

Men kan ikke slummen også forstås som en «løs
ning» på fattiges boligproblemer, i hvert fall midler
tidig?

Til en viss grad er nok dét riktig, men det er viktig 
å være klar over at slummen i mange storbyer ikke 
er noe fristed. Det er faktisk dyrt å bo der, og noen 
tjener store summer på beboerne i slummen. Ikke 
bare må man betale leie. Alt vannet må kjøpes, og 
også bruk av toaletter kan koste penger. 

Er løsningen da heller å sanere slumområdene?

Sanering av slumområder foregår ofte med bruk av 
vold overfor fattige mennesker som hverken har 
penger eller makt til å forsvare seg. Mange slike 
områder er blitt jevnet til jorden av offentlige myn-
digheter i forbindelse med «forskjønningsprosjekter» 
eller kampanjer mot kriminalitet eller dårlige helse-
forhold. For eksempel ble hjemmene til minst 
700.000 slumbeboere i Harare, Zimbabwes hoved-
stad, rasert i 2005 under president Mugabes «Opera-
tion Murambatsvina», som betyr «fjern søppelet». 
Det ble ikke gitt noe tilbud om erstatningsboliger. 
Likeledes ble slumområder i Nairobi rasert av myn-
dighetene like før jul i 2011, blant annet rundt Wil-
son innenlandsflyplass, og begrunnelsen var å sikre 
flyplassen mot terrorangrep fra den somaliske Al 
Shabab-militsen som kunne gjemme seg i slummen. 
Også her uten erstatningsboliger eller kompensasjon 
av noen art.

Hva skal man gjøre når det oppstår arealbruks
konflikter – mellom slumboere og sterke økonomiske 
interesser? Byveksten skaper byggepress på sentrale 
arealer. Og mange slumområder ligger i sentrale 
bystrøk. 

Jeg tror man bare må være realistisk. Alle som bor  
i slumområder, kan ikke fortsette å bo der. Presset 
på å bruke disse områdene til andre formål er kjem-
pestort. Dessuten er det svært dyrt å utbedre forhol-
dene i slummen. Vi hjelper i stedet folk med å eta-
blere seg andre steder hvor de kan få tomt, skjøte, 
et borehull der det er vann, og skoler innen gang-
avstand. Altså et sted som har de fasiliteter de tren-
ger og hvor de kan bo trygt. Men etter hvert må 
selvfølgelig myndighetene i disse landene selv ta 
ansvar.

Bygges det i det hele tatt boliger i offentlig regi  
i landene dere arbeider i?
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Både i Kenya, Tanzania og 
Uganda finnes det en halv-
statlig institusjon som bygger 
boliger for den øvre middel-
klasse – såkalte National Hou-
sing Co-operation. Disse insti-
tusjonene ble etablert på 
slutten av eller rett etter koloni-
tiden, og tanken var at de 
skulle bygge boliger for folk 
flest. Men å bygge boliger til 
fattige mennesker ville kreve 
enorme subsidier, og de finnes 
ikke. Så byggeriet har derfor 
etter hvert rettet seg mot den 
øvre middelklassen. 

Hva med eierskap til bygge
grunn, til arealer ...

Dette varierer fra land til land, 
men generelt er eiendomsfor-
holdene ofte uklare og om-
stridte. I Tanzania erklærte 
president Julius Nyerere på 
1960-tallet at alt land skulle 
tilhøre det offentlige, men i 
virkeligheten er det ikke helt 
sånn. I landets største by,  
Dar-es-Salaam, foretok myndighetene for ca. 10 år 
siden en utparsellering av mer enn 20.000 tomter til 
fattige i utkanten av byen, det såkalte 20.000 Plots 
Scheme. Tomtene ble målt opp og fikk et slags 
gårds- og bruksnummer, det var i det hele tatt en 
imponerende innsats. Vi var med på å sikre oss 
noen av disse tomtene til prosjektene vi deltok i 
der. Men så dukket plutselig noen opp og sa at det 
egentlig var de som eide tomta. Det ble konflikter 
om eierskapet, og resultatet er at mange av disse 
tomtene fortsatt ikke er blitt bebygget.

Det er også andre problemer ved utparsellering 
av tomter. Det fører nemlig til sterk byspredning 
og er sånn sett ikke bærekraftig. I disse landene er 
det nemlig en nedre grense for størrelsen på slike 
tomteparseller, i Tanzania 400 m2 og i Kenya 300 
m2. Tanken er at folk skal ha mulighet til å dyrke 
det de trenger på den lille tomta. I og for seg fint 
og fornuftig, men det blir altså veldig spredt. I 
Kenya forsøker vi nå å bygge det vi kan kalle for 
tett/lav-bebyggelse, rekkehus der beboerne etter 
hvert har mulighet til utvidelse. Og her har vi klart 
å få myndighetene til å godta en tomtestørrelse på 
150 m2. 

Hva slags infrastruktur må være på plass i bolig
prosjektene dere jobber med?

Vann og avløp er helt nødvendig, det samme 
gjelder veisystemet. Elektrisitet kommer etter 
hvert som strømnettet bygges ut. Ellers arbeider 
vi med å finne «grønne» og innovative løsninger, 
for eksempel sandfiltering av avløpsvann og  
bruk av solpaneler for å pumpe vann opp fra 
grunnen.

Boligene dere bygger er på 16 m2 og koster rundt 
30.000 kroner, har du fortalt. Det blir ca. 2000 
kroner per m2. Er dette oppnåelig for fattige?

Det er jo ikke sosialhjelp vi driver med, og beboerne 
må betale for tomt og hus, så vi når nok ikke de 
aller fattigste. Men for de som har litt «drive» og er 
villige til å spare, er dette oppnåelig. Og så er det 
viktig å vise myndighetene at det faktisk går an å 
bygge så små boliger. For dette har vi slitt med å få 
aksept for. Da jeg begynte å jobbe i Tanzania, 
planla de hus på 75 m2. Reiser du rundt i Tanzania, 
ser du massevis av forlatte grunnmurer i den stør-
relsesorden. Her tok pengene slutt. Enkle regnestyk-
ker viste at de fattige ikke hadde råd til mer enn 
rundt 15m2. De har store familier, så store hus 
hadde de opplagt behov for. Spørsmålet om hva de 
faktisk har råd til, eller såkalt «affordability», har 
det tatt tid å skape forståelse for. 

Rekkehus i regi av National  
Co-operative Housing Union 
(NACHU) i Nairobi, Kenya  
(Foto: Shelter Norway)
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Er boligprosjektene som dere er med på del av en 
overordnet byutviklingsplan, eller er det hele mer 
tilfeldig?

Det er en viss kobling. Når våre samarbeidspartnere 
kjøper tomtegrunn, foretar de en grundig vurdering 
av tomtas egnethet ut ifra offentlige planer, by-
utvikling, transport og tilgjengelighet og tomtepris. 
De er opptatt av «Land Banking», altså å kjøpe opp 
landområder til gunstig pris og således ligge i for-
kant av den meget raske byutviklingen.

Når dere så har kjøpt tomtegrunn og er klare til  
å bygge, er dere da underlagt offentlige planer og 
byggeforskrifter? Eller kan dere gjøre mer eller 
 mindre som dere vil?

Det finnes masse rigide byggeforskrifter som er 
arvet fra kolonitiden. Det er egentlig ikke lov å 

bygge hus på 16 m2. I stedet må man byggemelde 
et såkalt komplett hus og få godkjennelse for at 
dette kan bygges ut i etapper. Slik godkjennelse har 
det spesielt i Tanzania vært vanskelig å få.

Hva kan Shelter konkret bidra med oppi alt dette – 
penger eller kompetanse?

Bistand til den kooperative organiseringen har hele 
tiden vært viktig i arbeidet vårt, ikke minst når det 
foregikk i regi av NBBL. Men flere land i Afrika er 
dyktige på dette feltet, spesielt Kenya. Landet har 
faktisk en av de største kooperative sektorer i hele 
verden, med særlig stor tyngde innenfor landbru-
ket. Impulsene har kommet fra Skandinavia. Ellers 
har vi bidratt når det gjelder forholdet mellom bolig 
og kostnader og spare- og låneordninger, herunder 
mikrofinans.

Har dere prøvd å «selge inn» Husbanken til 
 afrikanerne?

Ikke vi, men Jens Seip. Han ledet Boligavdelingen  
i Kommunaldepartementet og bidro til at Tanzania 
på 1970-tallet opprettet en husbank etter norsk 
modell. Men det gikk ikke så bra. Det var «mis-
management» i banken, og svindel og manglende 
tilbakebetaling på kundesiden. Så banken klappet 
dessverre sammen på slutten av 1990-tallet. Hus-
bank er derfor ikke noe tema i Tanzania. Det er 
selvfølgelig et stort behov for boliglånsordninger 
for folk flest og vi jobber med dette gjennom utvik-
ling av boligmikrofinans. Kun 3–7 prosent av 
befolkningen i disse landene har mulighet til pante-
lån i vanlige banker. 

I de kommende 20 årene vil 95 % av befolknings
veksten i verden foregå i byer i land i Sør. Hvordan 
kan vi møte denne utviklingen? Vil vi klare å bringe 
mennesker ut av slummen, slik FNs tusenårsmål tar 
sikte på?

De uverdige boforholdene som nærmere én mil-
liard slumboere lever under, er et globalt ansvar. 
Jeg tror ikke det er mulig å løse boligproblemene 
for de fattigste gruppene uten subsidier. Det 
klarte vi ikke i Norge i sin tid, og ikke noe annet 
europeisk land har klart det. Globale fond kan 
kanskje være en måte å finansiere en slik subsi-
diering av boliger til fattige i byene i Sør. Hvis 
ingen ting gjøres, vil slummen bare bre seg og 
avle mer vold og terrorisme. Og ansvaret for 
dette må verdenssamfunnet ta inn over seg på en 
helt annen måte enn før. 

Vårt lille bidrag i Shelter er å vise noen mulige 
veier, og at det går an å gjøre noe for de fattige.  
Så får vi se om andre vil følge etter.

Fra Kibera-slummen i Nairobi, 
Øst-Afrikas største slumområde. 
(Foto: Shelter Norway)


