
BOB sentral støttespiller i
utviklingsarbeid

Organisasjonen Shelter Norway er den eneste norske 
organisasjonen innen utviklingssamarbeid som har  
slum- og boligproblematikk som hovedfokus. BOB har  
en sentral rolle i etableringen av stiftelsen.

HELTER NORWAY er en nyetablert stiftelse 
som støtter fattige grupper i de Afrikanske 
landene Tanzania, Kenya og Zimbabwe. 
Hovedfokus er å bidra til å bedre bolig- og 
bomiljø for utsatte grupper, og gjennom 

det å skape en bedre framtid for de som får hjelp. 

Shelter er mer enn ly
– Det engelske ordet «shelter» symboliserer så 
mye mer enn «bare» et hus: Det er en plass for 
privatliv, økonomisk aktivitet, sosial omsorg og 
personlig oppfyllelse, forteller stiftelsens leder, 
May Sommerfelt. Hun ledet tidligere NBBLs in-
ternasjonale arbeid, som var forløperen til Shelter 
Norways engasjement.

– Vi tror at bærekraftige løsninger innen eta-
blering av boliger for fattige kan oppnås hvis folk 
får tilgang til land, finansiering, informasjon, 
 organisasjon og teknologi – og hvis de har en 
mulighet til å spille en ledende rolle i selv å ut-
forme løsninger som fungerer for dem, forteller 
Sommerfelt. Hun fortsetter:

– Utviklingssamarbeidet startet i 1996, da Jay 

Naidoo, minister for Reconstruction and Develop-
ment i den nye sørafrikanske ANC-regjeringen, 
var på besøk i Norge. Han ble interessert i den 
norske boligmodellen med boligkooperasjonen 
som hovedaktør for å løse boligproblemene for 
folk flest i etterkrigstidens boligreisning her hjem-
me. Etter besøket fikk NBBL derfor en henven-
delse fra Sør-Afrika om å være med på å bygge opp 
et boligsamvirke i landet.  Dette var et arbeid som 
strakte seg over åtte-ni år. I 2003 ble NBBLs utvi-
klingssamarbeid utvidet til Øst-Afrika; til Tanza-
nia og Kenya.

Treårig avtale med Norad
– Da det internasjonale bistandsarbeidet til NBBL 
ble lagt ned i 2012, tok undertegnede initiativ til 
opprettelse av stiftelsen Shelter Norway, som 
kunne videreføre og utvide dette arbeidet etter 
NBBL. Shelter Norway har fått en tre-års avtale 
med Norad fra 2013, og bistår lokale boligorgani-
sasjoner i Tanzania, Kenya og Zimbabwe. Det er 
verdt å nevne at NBBL  –  og deretter Shelter 
Norway, er den enste norske organisasjonen som 

KENYA: Fra en boligprosjekt i 
utkanten av Nairobi. (Alle foto: 
Shelter Norway)
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DELEGASJON: 
Representanter fra BOB på 
besøk til nye boligfelt i utkanten 
av Nairobi.

har fult fokus på boliger og folks bosituasjon i 
norsk utviklingssammenheng, forklarer Sommer-
felt. Norad har understreket at porteføljen ikke 
kan utvides i løpet av disse tre årene.

– Shelter Norway har imidlertid god kontakt 
med boligorganisasjoner i flere Afrikanske land  
–  også Asiatiske,  som ønsker samarbeid og støtte. 
Et formelt samarbeid må i tilfelle vente til en 
kommende tre-års avtaleperiode med Norad.  
Samtidig må Shelter Norway sikre seg tilstrekkelig 
egenandel gjennom støtte fra organisasjoner som 
BOB og andre boligbyggelag.

Besøkte Kenya
En delegasjon fra BOB besøkte nylig National 
Cooperative Housing Union (NACHU) i Kenya. 
NACHU er en landsdekkende og demokratisk 
styrt medlemsorganisasjon for boligkooperativer. 

NACHU har 500 aktive kooperativer og til 
sammen over 100 000 medlemmer. Organisasjo-
nen tilsvarer NBBL her hjemme.

Med på reisen var bl.a. BOBs administrerende 
direktør Terje Walter Gilje, og BOBs styreleder  
–  Svein Lang. Sistnevnte er også styreleder i 
 Shelter Norway. 

Besøket omfattet bl.a. en innføring i NAC-
HUs omfattende arbeid med boliger for fattige 
gjennom organisering og opplæring, låne- og  
spareordninger samt tekniske tjenester ved kjøp 
av tomteområder og bygging av små boliger. På 
agendaen var også et besøk til medlemskooperati-
ver i slummen, som sparer for å kunne skaffe seg 
et bedre sted å bo. Det samme var besøk til nye 
utbyggingsområder der folk har flyttet ut av 
slummen og etablert seg i små oppstart-boliger på 
rundt 20 kvadratmeter.



SLUM: Slummen i Kibera, det tetteste og største slumområdet i Afrika.

Nye boligfelt
Delegasjonen fra BOB ble blant annet tatt med til 
nye boligfelt i utkanten av Nairobi. Det første 
området gruppen besøkte består av tre kooperati-
ver hvor folk nylig har flyttet inn. Et kooperativ, 
«Ngumo», består av svært fattige kvinner, som 
hadde fått hjelp av NACHU til å flytte ut av 
slummen da skurene de bodde i ble rasert av myn-
dighetene. Det to andre kooperativene i boligfel-
tet; «Mutindwa» og «Good Neighbours», er befol-
ket med «handelsfolk» som hadde mistet alt de 
eide under tumulter ved valget i landet i 2007.

– Alle vi traff var utrolig fornøyde med å ha 
kommet seg ut av slummen og for å ha fått mulig-
het til å starte et nytt liv gjennom NACHU’s 
spare- og låneordninger, forteller Terje Water 
Gilje, som fortsetter: – Menneskene gav uttrykk 
over usigelig glede over at NACHU kjøpte tomte-
områder på deres vegne, noe de aldri ville klart på 
egen hånd. De vi snakket med hadde funnet 
 arbeid. En dame jobbet som bygnings-arbeider på 
neste utbyggingsområde. En familie hadde startet 

MOR OG BARN: Shelter Norway jobber for at denne 
kenyanske kvinnen og hennes barn – og alle i samme situasjon i 
slummen, skal få et bedre liv.

en hønsefarm på tomten sin. De hadde også fått 
leid litt av nabotomten til dette. De fleste var i 
gang med å dyrke egne grønnsaker, og NACHU 
hadde bidratt med opplæring i «urban agricultu-
re».  Handelsfolka drev bodene sine i de nærmeste 
tettstedene.

Viktigste boligorganisasjon
NACHU er anerkjent som den viktigste bolig-
organisasjonen for lav- og middelinntektsgrupper 
både i Kenya og i regionen. NACHU brukes bl.a. 
som rådgiver for offentlige og private boliginstan-
ser i Tanzania og Uganda. Offisielle boligrepre-
sentanter fra Zimbabwe og Sør-Afrika har også 
besøkt NACHU. Samarbeidet med Shelter Nor-
way bidrar til å styrke NACHU som medlemsor-
ganisasjon, blant annet gjennom utvikling av tje-
nester til medlemmene og med mål om å gå i 
økonomisk balanse. Samarbeidet bidrar også til 
organisering og opplæring av medlemskooperati-
vene slik at de kan ivareta sine boliginteresser på 
en bærekraftig og demokratisk måte
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Viderefører utviklingssamarbeid
Shelter Norway er stiftet av norske bolig -
byggelag med Bergen og Omegn Boligbyggelag 
– med 64 000 medlemmer, som den største av 
stifterne. Dernest følger Larvik boligbyggelag 
med 10 000 medlemmer. I tillegg er Homeless 
International (UK) en viktig partner og stifter, 
likeledes akademia ved NTNU, Institutt for 
byggekunst, prosjektering og forvaltning. Stif-
telsen ble opprettet i oktober 2012, og videre-
fører 20 års utviklingssamarbeid etter Norske 
Boligbyggelag (NBBL). Arbeidet drives gjen-
nom samarbeid med boligorganisasjoner som 
har slum beboere og fattige som målgruppe og 
med basis i kooperative prinsipper og verdier. 

Samarbeidet med afrikanske søsterorgani-
sasjoner har hittil handlet mest om organisa-
sjonsutvikling og om utvikling av boligrettede 
låne- og spareordninger. Dette blir ofte kalt 

bolig mikrofinans, da bare tre til fire prosent 
av befolkningen i landene stiftelsen samarbei-
der med kan få boliglån i bank. Siden innsat-
sen hittil har handlet om småhus med enkel 
teknologi, har den billigste og mest miljø-
vennlige måten vært å utnytte lokale materia-
ler og byggeteknikker. Det jobbes nå med å 
finne fram til økonomisk gunstige og miljø-
vennlige måter å tilrettelegge for vann- og av-
løpssystemer, som kan bygges ut i etapper, på 
samme måte som boligene og boligområdene. 

Stiftelsen mottar støtte fra norske bolig-
byggelag og Norad. Shelter Norway er den 
eneste norske organisasjonen innen ut-
viklingssamarbeid som har slum- og bolig-
problematikk som hovedfokus.

Styreleder i stiftelsen er Svein Lang – som 
også er leder av styret i BOB.

BYGGING: Det foregår nå en eksplosiv utbygging i Nairobis ytterområder.
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