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Oljefondet
må stoppe
boligspekulajon

Utfordring
En grunnleggende menneskerettighet
er retten til en trygg bolig. Verden over
undergraves denne rettigheten i
akselererende tempo. Årsaken er
særlig at stadig flere boliger omgjøres
til privateide investeringsobjekter. Hvor
vidt det bor mennesker i boligene er for
investorene i prinsippet likegyldig. Det
interessante for dem er avkastningen
på deres kapital. Det gjelder også for
det norske SPU-Oljefondet.
Retten til bolig for alle har vært en del
av FN-fundamentet siden
Menneskerettighetserklæringen ble
vedtatt 1948. I artikkel 25 heter det:
«Enhver har rett til en levestandard
som er tilstrekkelig for hans og hans
families helse og velvære, og som
omfatter mat, klær, bolig og
helseomsorg og nødvendige sosiale
ytelser.»

Odd Iglebæk
Arkitekt og journalist
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1966 vedtok FN konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter. Retten til bolig ble utvidet
fra tilstrekkelig til tilfredsstillende:
«Konvensjonspartene anerkjenner
retten for enhver til å ha en
tilfredsstillende levestandard for seg
selv og sin familie, herunder
tilfredsstillende mat, klær og bolig,
samt til fortløpende å få sin levemåte
forbedret.» (Artikkel 11)
En ny utvidelse kom i 2015, med Fns 17
bærekraftsmål. Retten til
tilfredsstillende bolig ble utvidet til
også trygg bolig, se artikkel 11.1:
«Innen 2030 sikre allmenn tilgang til
tilfredsstillende og trygge boliger og
grunnleggende tjenester til en
overkommelig pris, og bedre
forholdene i slumområder.»
Men, parallelt med at FN har bedret
rettighetene til bolig, har verden også
opplevd at boliger og eiendom mer og
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«Hvor vidt det bor mennesker i boligene
er for investorene i prinsippet
likegyldig.»

mer er blitt markeds- og
investeringsobjekter. Etter initiativer,
fra særlig USA, startet Det
internasjonale pengefondet (IMF) og
Verdensbanken en global politikk med
dette formålet tidlig på 1980 tallet.
Denne politikken har spredd seg, og
etter bankkrisa i 2007/-8, formelig
eksploderte den. Verden har i dag
tusenvis, sannsynligvis millioner av
private aktører og selskaper. Og også
trolig de fleste pensjons- og
investeringsfond, og blant dem SPUOljefondet, ser mulighetene for
inntjening.
Derfor har, særlig i storbyer bolig- og
eiendomspriser fordoblet seg på få år,
og dermed også avkastning på
investerte midler. For å få til dette
fordobles husleier og/eller banker tar
over boligene dersom beboerne ikke
lenger klarer løpende utgifter. Boliger
kan selges på nytt eller leies ut til mer
kapitalsterke interesser.

Drøfting og strategier
– Globalt kan 60-70 millioner
mennesker bli kastet ut av sine boliger i
perioden 2000-2020, som følge av
denne spekulasjonspolitikken,
oppsummerte professorYves Cabannes
på den norske Habitat-konferansen i
2016, og tilføyde:
– Dette er dramatisk ikke minst med
tanke på at FNs millenniumsmål er å
forbedre bolig og levekår for 100
millioner slumbeboere i samme
tidsrom.
Allerede fra 2013 til 2014 kjøpte
investeringsselskaper eiendom og
boliger for 600 milliarder USD i de 100
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