
Informal Horizons 
Et udstillingsprojekt om uformelle bosættelser i Østafrika 
 
Udstillingsprojektet Informal Horizons har til formål at øge kendskabet til problematikker knyttet til de 
igangværende omfattende urbaniseringsprocesser der kendetegner det Afrikanske kontinent. Projektet vil 
fokusere specifikt på uformelle bosættelser og slumkvarterer i Østafrika, og inkludere Arkitekter Uden 
Grænsers (AUG) projekter i denne kontekst.  
 
Afrika er det mindst urbaniserede kontinent, men gennemgår i disse år hastige urbaniseringsprocesser. Folk 
flytter fra land til by i søgen efter et bedre liv. Næsten 70% af den urbane befolkning bor i områder FN 
definerer som slum, der er karakteriseret ved dårlige boliger, overbefolkning, mangel på rent drikkevand, 
mangel på kloakering og usikre ejer- og lejerforhold. Byudviklingen i Afrika har implikationer for 
fødevaresikkerhed, migration, sundhed, uddannelse, miljø og klima. 
 
Udstillingen vil omfatte materiale om AUGs arbejde i Østafrika og baggrundsmateriale om byudvikling i 
regionen. Udstillingen vil omfatte materiale der introducerer de overordnede tendenser og grundlæggende 
problematikker, med særlig fokus på FN’s fem indikatorer for slum (dårlige boliger, overbefolkning, mangel 
på rent drikkevand, mangel på kloakering og usikre ejer- og lejerforhold). Interviews med slumbeboere fra 
Uganda der sætter ord på nogle af de problematikker der karakteriserer deres urbane miljø vil køre i loop på 
monitors. Med en særlig 3D brille tilgængelig på udstillingen vil man kunne se filmklip fra boliger i slummen 
og få den virkelighedsnære oplevelse af at være i en slumbolig. Udstillingen vil omfatte AUG projekterne Fra 
Slum til Bæredygtig Bosættelse (Uganda), Casas Melhoradas (Mozambique) og Formal Land Rights in the 
Slums of Maputo (Mozambique), der alle vil blive præsenteret i tekst, tegning, fotos og fysiske modeller. Der 
vil blive opført et særligt udstillingsmøbel i forbindelse med udstillingen som et 1:1 udsnit af alternative 
byggemetoder, relateret til boligudviklingsprojektet Casas Melhoradas. 
 
Projektet Fra Slum til Bæredygtig Bosættelse arbejder med dialog mellem myndigheder, jordejere og 
slumbeboere med det formål at formalisere slumkvarterer og kanalisere indtægter fra salg af frigivet jord ind i 
nybyggeri til de fattigste. Endemålet er at reducere fattigdom i slummen ved at bygge bedre boliger, sikre 
beboerne basale rettigheder og fremskynde offentlige investeringer i infrastruktur. Projektet udvikles i tæt 
dialog med lokale myndigheder, Ugandiske udviklingsorganisationer og beboerne i et slumkvarter i Jinja, 
Uganda. 
 
Projektet Formal Land Rights in the Slums of Maputo har til formål at lavindkomstgrupper i slumkvartererne i 
Maputo, hovedstaden i Mozambique, i at opnå formelle rettigheder over den jord de bor på. Interventionen 
fokuserer på slumområdet Maxaquene D, nær centrum af Maputo. Projektet omfatter kapacitetsopbygning, 
lokal organisation, advocacy og byplanlægning for at indlede en formaliseringsproces af land og i sidste 
ende give beboere formelle ejendomsrettigheder.  
 
Casas Melhoradas er et boligudviklingsprojekt der har til formål at forbedre leveforholdene for 
lavindkomstgrupper i slumkvartererne i Maputo. Projektet arbejder med tre fokusområder: 
1) Udvikling af alternative byggemetoder til at forbedre kvaliteten og reducere prisen på boliger. 
2) Udvikling af boligtypologier, der udnytter plads og infrastruktur mere økonomisk for at igangsætte en mere 
bæredygtig byudvikling. 
3) Opførelse af billige lejeboliger gennem offentlige og private partnerskaber for at skalere effekten af 
projektet. 
 
I forlængelse af arbejdet med alternative byggeteknikker i Casas Melhoradas projektet, vil der blive opført et 
udstillingsmøbel der anviser nye veje til at bygge billigt og bæredygtigt vha. genbrug af materialer i byggeri. 
Møblet vil bestå af flere væg- og tagudsnit sammensat i en rumlig konstellation. Det resterende 
udstillingsmateriale vil blive monteret på vægudsnittene der således vil udgøre den fysiske ramme for 
udstillingen.  
 
Udstillingen vil give et mange facetteret og taktilt indblik i en verden meget få arkitekter har indblik i, gennem 
levende billeder, 3D film, fysiske modeller i urban- og arkitekturskala, fotos, tegninger, planfotos i høj 
opløsning genereret med droner og bygningsudsnit i fuld skala. Udstillingen vil blive afholdt på biblioteket på 
KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i september 
2019. Projektet vil arbejde løbende på at finde yderligere relevante udstillingsplatforme for projektet.  


