WaterAid förändrar liv
Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent
vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå
till. Det vill vi på WaterAid ändra på.
Visste du att fler barn dör av diarrésjukdomar
orsakade av smutsigt vatten och brist på sanitet
än av malaria, mässling och aids tillsammans? Att
något som för oss är så självklart som rent vatten
och en toalett, förbättrar människors liv och bidrar
till samhällsutveckling? Tillgång till sanitet, rent
vatten och kunskap i hygien räddar liv, bidrar till
människors hälsa, trygghet och skapar möjligheter
till utbildning och försörjning.

Om WaterAid

2000 barn dör
varje dag i sjukdomar
orsakade av smutsigt
vatten och brist på
sanitet.

WaterAid är en internationell organisation som
startade i Storbritannien 1981. Vårt arbete handlar
om att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet
och kunskap i hygien i världens fattigaste sam
hällen vilket vi är världsledande på. Vi finns i
Storbritannien, Australien, USA och Sverige och
arbetar i 27 länder världen över. Sedan 1981 har
17,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten
och 12,9 miljoner människor tillgång till sanitet
tack vare oss.

Wateraids vision är en värld
där alla har tillgång till rent
vatten och sanitet.

Så arbetar vi: vatten,
sanitet och hygien
För bästa resultat samarbetar WaterAid alltid på plats med lokala aktörer.
Vi använder tekniska lösningar anpassade efter lokala förutsättningar för
att kunna ge människor i världens fattigaste samhällen varaktig tillgång till
rent vatten och sanitet.

Rent vatten, fungerade toaletter och kunskap
om hygien är tre områden som hänger ihop och
samordnade insatser på alla tre områden är nöd
vändiga för att uppnå varaktiga resultat. På så vis
skapas förutsättningar för hälsa, försörjning och
utbildning. I våra landsprogram samarbetar vi
med myndigheter, samhällen och lokala partner
organisationer för att säkerställa att lokala behov
styr. Vi använder hållbara och kostnadseffektiva

tekniska lösningar som är anpassade efter lokala
förutsättningar. För oss är det viktigt att de som bor
i området är involverade i varje steg av arbetet, och
att de tekniska lösningarna enkelt kan underhållas
på plats. Vi arbetar även med att höja kapaciteten
hos lokala myndigheter och organisationer, för att
skapa bestående förändring. Vårt arbetssätt har
gjort det möjligt för oss att bidra till att förändra
förutsättningarna för miljoner människor.

byar på landsbygden

Vi arbetar i

små och stora städer och i slumområden
skolor, för att barn ska kunna fullfölja sin skolgång
områden och länder som drabbas av ett allt mer extremt
klimat i form av översvämningar och torka

“Vattnet gör stor skillnad, idag är det inte
lika många som blir sjuka. Det vi lärt oss som
samhälle är att vi alla har ett ansvar om vi vill
att våra liv ska förändras.”
Bartholamew, Zambia

Idag saknar 2,5 miljarder människor
tillgång till en toalett. Diti 9 år, som
bor i Dhakas slum, är en av dem.

Vi påverkar andra!
I mer än trettio års tid har vi arbetat för allas rätt till
rent vatten och sanitet. Det har vi gjort framgångsrikt
genom vårt arbete på plats men också genom att
långsiktigt påverka makthavare på lokal, regional
och internationell nivå. Tillsammans får vi saker
att hända!
WaterAid arbetar för att uppmärksamma beslutsfattare
på den avgörande roll som vatten och sanitet spelar för
hälsa, utveckling och fattigdomsbekämpning. Genom
att utgå från vårt praktiska arbete världen över, vår
långa erfarenhet, vår forskning och våra goda resultat
kan vi lyfta fram hållbara tillvägagångssätt, effektiva
metoder och tekniska lösningar som andra aktörer kan
använda. För maximal effekt arbetar vi långsiktigt med
att påverka och samarbeta med de som har makten att
förändra. På så vis kan vi snabbare nå vårt mål om att
alla människor ska ha tillgång till rent vatten, sanitet
och hygien.

Varje krona
investerad i rent
vatten och sanitet
ger en avkastning
på 4 kronor i ökad
produktivitet.

Bristen på rent vatten och sanitet
kostar länderna i Afrika söder om
Sahara mer i förlorad BNP än vad
hela kontinenten får i bistånd.

Under 2011/2012
nådde vi så här många
Medlemsländer
1.
2.
3.
4.
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Australien
Sverige
Storbritannien
USA

4

Landsprogram
01. Burkina Faso

3

4

Vatten: 44 000 / Sanitet: 50 000
27

27. Nicaragua

Vatten: 3 000 / Sanitet: 18

1

02. Ghana

Vatten: 62 000 / Sanitet: 9 000

03. Mali

Vatten: 39 000 / Sanitet: 42 000

04. Niger

Vatten: 6 000 / Sanitet: 6 000

05. Liberia

Vatten: 6 000 / Sanitet: 7 000

06. Nigeria

Vatten: 249 000 / Sanitet: 127 000

07. Sierra Leone

Vatten: 3 000 / Sanitet: 18 000

6

7

2
5

1,9

1,6

miljoner människor
fick rent vatten

miljoner människor
fick tillgång till sanitet
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20. Indien

Vatten: 536 000 / Sanitet: 353 000

21. Nepal

Vatten: 68 000 / Sanitet: 83 000

22. Bangladesh

Vatten: 145 000 / Sanitet: 733 000

23. Pakistan

Vatten: 49 000 / Sanitet: 103 000

24. Laos
Pilotprojekt

21

23

20

22
24

25. Östtimor

Vatten: 3 000 / Sanitet: 3 000
15

15. Etiopien

Vatten: 7 000 / Sanitet: 14 000

Vatten: 79 000 / Sanitet: 160 000

17

18

16. Tanzania

19

Vatten: 75 000 / Sanitet: 25 000

16

17. Uganda

26
25

Vatten: 34 000 / Sanitet: 36 000

9

12

26. Papua Nya Guinea

18. Kenya

11

Pilotprojekt
8
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19. Rwanda

Vatten: 12 000 / Sanitet: 1 000

14
13

1

08. Madagaskar

12. Angola

09. Malawi

13. Lesotho

10. Moçambique

14. Swaziland

Vatten: 36 000 / Sanitet: 33 000
Vatten: 17 000 / Sanitet: 65 000
Vatten: 38 000 / Sanitet: 24 000

11. Zambia

Vatten: 31 000 / Sanitet: 40 000

Vatten: 18 000 / Sanitet: 1 000
Pilotprojekt
Pilotprojekt

Vad kan du göra?
WaterAid samarbetar med små och stora företag som stöder vårt
arbete. Men även du som privatperson kan påverka. Du kan bli
månadsgivare, ge enstaka bidrag eller varför inte dra igång en
utmaning? Tack vare ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler!

Karin Åman, månadsgivare
”Att lägga tid och kraft på rätt sak är viktigt för
mig. Rent vatten och tillgång till en toalett är
något som är självklart för oss i västvärlden.
Under resor jag gjort i Asien och Afrika har
jag med egna ögon sett problemen som följer
för alla som saknar det. Timmarna man får
lägga på att hämta vatten i en avlägsen brunn,
sjukdomar som följer på grund av att man
tvingas göra sina behov i rännstenen. WaterAids
insatser gör stor skillnad då de fokuserar på dessa
grundläggande rättigheter, det är därför jag har valt att
bli månadsgivare.”

Tandemcykel för WaterAid från Nordkap till Kapstaden
Rasmus och Susanne Engberg ska cykla 2 500 mil och
samla in pengar för att hjälpa fler att få tillgång till rent
vatten och sanitet.
”För oss är det otänkbart att dricka smutsigt vatten som
gör oss sjuka och att enbart kunna uträtta våra behov
ute i naturen. WaterAids vision är tydlig – alla ska ha
tillgång till rent vatten och sanitet. De arbetar med enkla
och hållbara metoder, vilka har en stor genomslagskraft
och som hjälper de människor som verkligen är i behov”.

Företag som stöder WaterAid
”Inom vår verksamhet kommer vi i kontakt med många
lokalsamhällen som på olika sätt berörs av vår närvaro.
Vi har ett ansvar och jobbar aktivt för att stärka dessa.
Genom samarbetet med WaterAid har vi hjälpt över
150 000 människor att få tillgång till rent dricksvatten,
förbättrad sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen i Bangladesh, Indien och Pakistan.
Grundläggande mänskliga rättigheter som hälsa, utbildning och försörjning är grundläggande steg för att
övervinna fattigdom.”
Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M

Foto: Gustav Mårtensson

”Vi valde att jobba med WaterAid därför att organisationen
är solid och pengarna går till konkreta projekt som är lätta
att följa som bidragsgivare. Våra kunder erbjuds att lägga ett
frivilligt bidrag om fem kronor som Fritidsresor sedan matchar med samma summa. Tack vare våra kunder har vi med vår
klimatsatsning 5+5 bidragit med över 1 miljon kronor vilket
har lett till att 5 000 personer varaktigt fått tillgång till rent
vatten och sanitet.”
Jim Hofverberg, informationschef Fritidsresor

”WaterAids arbete gör det möjligt för världens
fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet
och kunskap om hygien. Vi är stolta över att få
vara en del av detta arbete som är nödvändigt för
en god hälsa och utveckling.”
Stina Götbrink, välgörenhetschef Svenska
PostkodLotteriet

Foto: The Royal Court, Sweden

Röster om WaterAid

”Bristen på rent vatten och sanitet är ett stort problem i många delar av världen. Som beskyddare av
WaterAid stöder vi arbetet med att ge fattiga människor förutsättningar till ett bättre och friskare liv.”
H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel, beskyddare av WaterAid

”När jag 2008 blev tillfrågad att bli ordförande i WaterAid
Sverige tvekade jag inte. WaterAid är en internationell
organisation som av Financial Times blivit utsedd till
”Charity of the year” 2008 och som har ett mycket gott rykte
internationellt. Tillgång till rent vatten, hygienutbildning och
toaletter är grundläggande för utveckling och för ett värdigt liv.
I mitt nuvarande uppdrag som FN:s vice generalsekreterare
fortsätter vatten- och sanitetsfrågan att vara central om vi
ska kunna uppnå FN:s Millenniemål till 2015. Vatten är liv,
sanitet är värdighet. Båda är nyckeln till överlevnad.”
Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN,
fd ordförande i WaterAid Sverige (2009-2012)

Så här används pengarna
WaterAid Sveriges arbete finansieras av bidrag från företag, stiftelser, organisationer
och privatpersoner. Under verksamhetsåret 2011/2012 ökade intresset att stödja
WaterAids arbete vilket gjorde att de insamlade medlen nästan fördubblades.
WaterAid är medlem i FRII, Frivilligorganisationer
nas Insamlingsråd, och har ett 90-konto. 90-kontot
granskas av Svensk Insamlingskontroll och säker
ställer att minst 75% av våra insamlade medel går

till ändamålet. Det är tack vare alla bidrag som vi
kan fortsätta att se till att världens fattigaste får
tillgång till rent vatten och sanitet.
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För en detaljerad årsredovisning se www.wateraid.se

Allmänhet 3,0%

Styrelse och medarbetare
Styrelse
Peter Örn, Ordförande
Konsult, tidigare VD Sveriges Radio, tidigare Generalsekreterare Svenska Röda Korset
Lena Treschow Torell, Vice ordförande
President of Euro-Case, the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering
Tomas Blomqvist
VD Umeå Vatten och Avfall AB (UMEVA)
Torgny Holmgren
VD Stockholm International Water Institute (SIWI)
Christina Jutterström
Författare, tidigare VD Sveriges Television, chefredaktör Dagens Nyheter och Expressen
Christina Knight
Creative Director, INGO
Johan Rockström
Professor, Director Stockholm Resilience Centre
Sven-Erik Skogsfors
Konsult, tidigare VD Stockholm Vatten
Harriet Wallberg Henriksson
Professor, rektor Karolinska Institutet
WaterAids styrelse arbetar ideellt.

Medarbetare
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare
Jenny Fredby, Ansvarig policy, opinion och påverkan
Susann Henriksson, Insamlingsansvarig
Daniel Holking, Kommunikatör
Jane-Ly Melin, Ekonomiansvarig
Oscar Molin, Projektledare

Läs mer om oss på:
www.wateraid.se

/wateraidswe
/wateraidsverige
/wateraidsverige

BG: 900-1629
PG: 90 01 62-9

WaterAid
Östgötagatan 90
Box 4090
102 62 Stockholm

Foton: WaterAid där annat ej anges

