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Varför? 
 
Utan rent vatten och sanitet hamnar människor i en ond 
cirkel av fattigdom och sjukdom. Världen över slösas 
miljontals timmar på att hämta vatten, och barn dör av 
diarrésjukdomar som enkelt hade kunnat undvikas.

Liv förändras när de timmar som tidigare ägnades åt 
vattenhämtning istället kan användas för arbete eller 
skolgång. Tillgång till rent vatten och toaletter tillsammans 
med kunskap i hygien bidrar till att hålla familjer friska, 
kvinnor och flickor säkra, och hjälper barn att gå klart 
skolan.

Vår approach
 
Vi samarbetar med lokala partners för att hjälpa samhällen 
att långsiktigt och på ett hållbart sätt få tillgång till 
rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Vi påverkar 
beslutsfattare att öka prioriteringen och insatserna när 
det gäller dessa livsviktiga tjänster. Hela vår verksamhet 
bygger på alla våra supportrars och samarbetspartners 
enorma generositet och engagemang – från individer till 
myndigheter och företag.

                  Foto: WaterAid/ Anna Kari

768  
768 miljoner 

 människor i världen 
saknar tillgång till 

rent vatten.
 

2,5
2,5 miljarder 

 människor saknar 
tillgång till sanitet.

2 000
Diarré orsakad av 
smutsigt vatten 
och dålig hygien 
dödar 2000 barn 

varje dag.

Vår vision är en 
värld där alla 
har tillgång till 
rent vatten och 
sanitet. 
Vårt uppdrag är att förändra liv genom tillgång till rent 
vatten, toaletter och kunskap i hygien i världens fattigaste 
samhällen. Vi samarbetar med lokala partners och 
påverkar beslutsfattare för hållbarhet och maximal effekt.

Om WaterAid  
WaterAid är en internationell organisation som startade 
i Storbritannien 1981. Trettio år senare finns vi även i 
USA, Australien och Sverige. Vi arbetar i 27 länder med att 
säkerställa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för 
de allra fattigaste.
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* Landsprogrammet är i pilotstadiet  
 och har ännu ingen data

Sedan 1981 
har WaterAid sett 
till att 19,2 miljoner 
människor fått 
tillgång till rent 
vatten 

Sedan 2004
har vi hjälpt 15,1 
miljoner människor 
att få tillgång till 
sanitet  

Östra Afrika
Vatten / Sanitet 

16. Etiopien
175 000/173 000
17. Tanzania
64 000/64 000
18. Uganda
65 000/102 000
19. Kenya *
20. Rwanda
10 000/6 000

Asien
Vatten / Sanitet 

21. Indien
455 000/297 000
22. Nepal
67 000/75 000
23. Bangladesh
284 000/670 000
24. Pakistan
75 000/108 000
25. Kambodja *

Stillahavsregionen 
Vatten / Sanitet 

26. Östtimor
2 000/2 000
27. Papua Nya Guinea
3 000/7 000
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Medlemsländer 
1. USA
2. Storbritannien
3. Sverige
4. Australien
5. Japan

1

1

Under 2012 nådde  
vi så här många 

Centralamerika
 Vatten / Sanitet 

1. Nicaragua
 1 900/1,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Västra Afrika 
Vatten / Sanitet 

9. Burkina Faso 
71 000/115 000
10. Ghana 
67 000/26 000
11. Mali 
43 000/39 000
12. Nigeria 
119 000/209 000
13. Liberia 
9 000/8 000
14. Niger 
6 000/6 000
15. Sierra Leone 
3 000/32 000

Södra Afrika 
Vatten / Sanitet 

2. Madagaskar 
41 000/64 000
3. Malawi 
27 000/101 000
4. Moçambique 
78 000/71 000
5. Zambia 
54 000/42 000
6. Angola *
7. Lesotho *
8. Swaziland 
1 000/1 000

Antal personer per land som vi nådde 
med vatten och sanitet under 2012:

WaterAid har under 
året försett

1,7
miljoner
människor  
med rent vatten 

2,2 
miljoner
människor  
med sanitet 

2,0
miljoner
människor med 
hygienutbildning
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Vi har arbetat 
med över

1 000
partners i över

7 000
samhällen



audio interviews of several villagers, including Noeline who is now able to sell produce from her 
garden to make a living and Setraniona, who is able to attend school now that dirty water is not 
making her ill.  The changes have also meant that the whole community is now benefiting from a 
rice bank, set up to give villagers access to small, short-term loans and invest the small interest 
payments in community maintenance or investment.

Alakamisy is a remote farming village in the central highlands of  Madagascar. In the past, the 
village’s main water source was a  sulphur-contaminated water spring. We brought safe water, 
sanitation and hygiene and as a result, sickness has reduced and the villagers are able to stay 
in education and make their farming businesses more productive. However, water was just the 
beginning of their stories.
 
We shared the life-changing impacts of water and  sanitation in Alakamisy for World Water Day 
2013 in a multimedia slideshow which gave an interactive tour of the village. We shared video  and 

Med fokus på hållbarhet  

Foto: WaterAid/Alicia Zamora

Vi arbetar på landsbygden, i mindre städer, i skolor och i de stora städernas slumområden 
 tillsammans med lokala organisationer. Där det finns möjlighet återställer vi befintliga 
 förfallna vattenkällor istället för att bygga nya. 

Vi upprättar lokala vatten- och sanitetskommittéer för hållbar förvaltning av vatten- och 
 sanitetsanläggningar. Vi ser även till att personer i området får yrkesutbildning så att de kan 
bli rörmokare, pumpmekaniker eller kan arbeta med att tillverka brunnar och toaletter. 

På så sätt finns kunskap alltid nära till hands när det behövs. Vi utökar  pumpsystemens 
möjligheter och hållbarhet genom att använda förnybara energikällor: sol, vind eller 
 hydrauliska pumpar.
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Vatten och toaletter 
för utbildning

Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Vi hjälper nästa generation att få gå i skolan och att dra full nytta av sin skolgång genom att se till
att det finns rent dricksvatten, toaletter och utbildning i hygien i skolorna. Eleverna engageras 
med hjälp av så kallade hygienklubbar som främjar handtvätt och lär till exempel flickor hur de 
bör hantera hygienen när de får sin mens. Detta bidrar till att fler flickor stannar i skolan och får en 
 utbildning. Eleverna blir själva sanitetsexperter och ambassadörer, och fortsätter gärna att utbilda 
sina  familjer och grannar. 

”Förut drack vi inte vattnet 
i skolan och vi var väldigt törstiga. 

Nu när vi har rent vatten kan vi tvätta
händerna efter att ha använt de fina 

toaletterna och vi har till och med en dusch.” 
Moria, 10, Rebecca, 10, och Agnes, 10, Vohitsara, Madagaskar

8                        Årsberättelse 2012  



Ett värdigt liv i slummen 
Dhaka, Bangladesh

Foto: WaterAid/GMB Akash/Panos

I slumområdet Kalshi Takar Baa i Dhaka, Bangladesh, tvingades man tidigare dricka smutsigt 
 vatten eller betala dyrt för rent vatten. Det fanns heller inga toaletter. Genom WaterAid och den 
lokala samarbetspartnern grävde man två brunnar, hjälpte varandra att bygga 60 nya toaletter och 
spred kunskapen om god hygien. Nu finns det en demokratiskt vald vatten- och  sanitetskommitté 
på plats, där invånare från området styr över de nya strukturerna. Folk är mer sällan sjuka och 
invånarna väljer att lägga sin kraft på arbete, skola och annat. 

”Bristen på en säker 
vattenkälla och 

ordentliga toaletter var 
väldigt problematisk 

för människorna 
eftersom de tvingades 

lägga mycket tid på att 
hämta vatten. Nu kan 

vi spara vår tid.” 
Bashona Sharkar, 40

    10                         Årsberättelse 2012  



Alakamisy
Soavina, Madagascar

You have to meet the communities themselves
to truly understand the transformative effects of
water and sanitation.

Alakamisy is a remote farming village in the central highlands of  Madagascar. In the past, the 
village’s main water source was a  sulphur-contaminated water spring. We brought safe water, 
sanitation and hygiene and as a result, sickness has reduced and the villagers are able to stay 
in education and make their farming businesses more productive. However, water was just the 
beginning of their stories.
 
We shared the life-changing impacts of water and  sanitation in Alakamisy for World Water Day 
2013 in a multimedia slideshow which gave an interactive tour of the village. We shared video  and 
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audio interviews of several villagers, including Noeline who is now able to sell produce from her 
garden to make a living and Setraniona, who is able to attend school now that dirty water is not 
making her ill.  The changes have also meant that the whole community is now benefiting from a 
rice bank, set up to give villagers access to small, short-term loans and invest the small interest 
payments in community maintenance or investment.

 
Visit Alakamisy right now at:  
www.wateraid.org/alakamisy

Vattnet förändrar allt!
Alakamisy, Madagaskar

Foto: WaterAid/ Anna Kari

“Människorna här brukade lida mycket p.g.a. bristen på vatten. Nu är 
barnen friskare eftersom vattnet är rent. Förut kunde vi tvätta oss en 
gång i veckan eller varannan vecka – nu gör vi det varje dag. Det var 

ont om mat förut. Vi kunde inte ha odlingar med till exempel 
grönsaker, mango, majs – men nu kan vi odla vad vi vill 

eftersom vi har vatten. Vi äter en del och säljer resten. 
Det är en viktig intäkt för familjen. För  pengarna köper vi 

mat och föder upp grisar, kor, hönor och kycklingar.”
Noeline, Alakamisy, Madagaskar

Alakamisy är en by på Madagaskars centrala högland. Förr i tiden fick byn sitt vatten från en 
svavelhaltig vattenkälla. WaterAid och våra lokala partners samarbetade med invånarna och såg till 
att byn fick rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Tack vare detta har sjukdomarna minskat, 
barnen kan gå regelbundet i skolan och byborna har haft möjlighet att öka jordbruksproduktionen. 
Förändringarna innebär också att hela samhället nu har nytta av en risbank som grundades för att 
ge mindre, kortfristiga lån till byborna och att satsa de små räntorna på byns underhåll eller göra 
andra investeringar. Vattnet förändrade allt och gav människor förutsättningar att förändra sina och 
sina familjers liv till det bättre.
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Vatten och toaletter  
för utbildning

    14                        Annual Report 2012-13

In 2012 we saw live updates on our work in two villages in Malawi. Community members from the 
villages of Bokola and Kaniche were trained to use smartphones and Instagram to live blog 
from the field and keep our supporters up to date with the life-changing work going on through-
out the summer. They shared their hopes and fears for the future as the water and sanitation facili-
ties took shape. At the end of summer we all saw the water gushing from the new borehole and the 
celebrations started!
 
Thanks to the amazing support we received, the project now aims to reach 172,000 people, 
reaching far beyond the initial target villages and allowing us to transform even more lives.

Att nå de mest utsatta  
Sindhuliregionen, Nepal

Foto: WaterAid/Mani Karmacharya

Ingen annan organisation var beredd att arbeta i Sindhuliregionen i Nepal, där byborna i 
 Tosramkhola levde utan rent vatten eller toaletter. Lösningar var svåra att hitta på grund av den 
bergiga terrängen. Speciellt de äldre och barnen utsatte sig för fara varje dag när de hämtade 
vatten utför branta sluttningar eller letade efter ett avsides ställe för att göra sina behov. Många 
ramlade och blev skadade på de branta stigarna. För barnen kändes det säkrare att uträtta sina 
behov nära hemmet, vilket resulterade i att hela området blev nersmutsat. 

I detta distrikt konstruerades ett gravitationsflödessystem och nya latriner byggdes så att 
alla i byn nu har tillgång till rent vatten och sanitet. För att säkerställa underhållet av den nya 
 utrustningen och fortsätta hygienutbildningen i byn och i skolan, utbildades både reparatörer, 
rörmokare och hygienutbildare bland byns boende. 

    14                         Årsberättelse 2012  

“Jag tror mina barnbarns framtid blir mycket bättre 
eftersom det rena vattnet är åtkomligt nära vårt hem. 

De kommer inte ha lika hårda liv som vi haft. Rent 
vatten är det viktigaste för att hålla oss friska och 

för att göra våra liv bättre. På grund av det smutsiga 
vattnet brukade vi bli sjuka nästan varje månad men 

nu har det minskat märkbart. Jag har kunnat börja 
spara pengar. Nu behöver vi inte  längre ta några lån.”

Dambar Kumari Pulami, 68, Sindhuli, Nepal



WaterAid påverkar för 
större effekt 
WaterAid arbetar för att uppmärksamma beslutsfattare på lokal, 
nationell och internationell nivå på den avgörande roll som vatten och 
sanitet spelar för hälsa, utveckling och fattigdomsbekämpning för att 
på detta sätt få dem att agera och prioritera frågan.

WaterAid är en av grundarna av Sanitation and Water for All-
initiativet, som 2012 sammankallade ett toppmöte i Washington. 
Regeringsrepresentanter för 37 länder åtog sig att göra investeringar 
som sammantaget ger 224 miljoner människor tillgång till rent vatten 
och mer än 306 miljoner människor tillgång till sanitet.
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Indien

I vissa delar av Indien är fluor mängderna 
i grundvattnet naturligt höga och detta 
utgör ett hot för människor hälsa. En 
modell för reducering av fluormängder 
som WaterAid har utvecklat i samarbete 
med en lokal partner, har nu tagits upp av 
statsdelsförvaltningen. 

 
Madagaskar 

Vi stödde funktionshindrade i deras kamp 
för rättighetter till vatten och sanitet, och 
förmådde lokala beslutsfattare att upprätta 
tillgänglighetsstandarder för nybyggda 
vatten- och sanitetsanläggningar.

Foto: 1.WaterAid/Dieter Telemans, 2.WaterAid/Ernest Randriarimalala 3-5.WaterAid 6. UN News Centre

 
Nepal

Efter att WaterAid visat på dokumenterade 
positiva effekter av toaletter i skolor satsade 
Nepals utbildningsminister ökade resurser  
på detta.

 
Sverige

Efter WaterAids och andras fleråriga arbete 
tillkännagav den svenska regeringen en 
betydande ökning av resurser för förbättring 
av människors tillgång till vatten och 
sanitet. Med särskild fokus på Afrika söder 
om Sahara reserverades mer än 400 miljoner 
för detta ändamål. 

 
Storbritannien 

Efter att WaterAid-anhängare skickat 10 000 
kampanjvykort till biståndsministern, åtog 
sig den brittiska regeringen att fördubbla 
antalet människor som kommer att nås av 
rent vatten och sanitära anläggningar till  
60 miljoner till år 2015.

 
FN

FNs vice Generalsekreterare Jan Eliasson 
tillkännagav den 22 mars 2012 sin ”Call 
to action” för sanitet. WaterAid arbetar 
aktivt tillsammans med FN för att höja 
prioriteringen av speciellt sanitetsfrågan. 
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Insatser som räddar liv
Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan den generositet och det 
 engagemang som individer, myndigheter, företag, och stiftelser visar  
för att stödja WaterAids arbete för allas rätt till rent vatten och sanitet. 
Från engångsgåvor, månadsgivare, egeninsamlare, shoppare, 
företagssamarbeten och lottköp, små som stora insatser gör skillnad, 
räddar och  förändrar liv! 

Här är några exempel på insatser under verksamhetsåret att  
inspireras av: 
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INDISKA  
i samarbete med  
Ingegerd Råman

INDISKA stärkte sitt vattenfokus och  inledde 
samarbetet med WaterAid med en unik 
glaskollektion designad av glaskonstnär 
 Ingegerd Råman där 20% av försäljningen går 
till  WaterAids arbete.  

 
Från Nordkap till  Kapstaden  
på tandem

Nygifta Rasmus och Susanne Engberg cyklade 
sin blå tandemcykel 21 000 mil från Norge 
till Sydafrika på 300 dagar och samlade via 
Inspons.se in 110 000 kronor. 

 
Kalmar Vatten 
- Bära  vatten för livet!

I samband med Världsvattendagen gick Kalmar 
Vattens medarbetare ut på stadens gator 
och torg och  uppmärksammande vatten- och 
 sanitetsfrågan och fick Kalmarbor  
att skänka pengar till WaterAid. 

 
Musikhjälpen 2012 
Barnen i slummens rätt  
till rent vatten

Tack vare en fantastisk insats av svenska folket 
under SVT/P3/Radiohjälpens  Musikhjälpen 
2012 så har WaterAid fått möjlighet att 
 förändra liv. 

 
Svenska PostKodLotteriet  
- 1 miljon lottköpare  
förändrar liv

WaterAid är en av PostkodLotteriets över  
40 förmånstagare och fick även i år motta en 
donation på 5 miljoner kronor av lotteriets 
överskott.

 
H&M for Water 2012,  
en strandkollektion  
som räddar liv
 
H&M har stöttat WaterAids arbete sedan 2001 
och 2012 års H&M for Water kollektion såldes 
i butiker världen över. 20 % av  försäljningen 
gick till WaterAid och bringade in över 
4  miljoner kronor till WaterAids arbete. 



Våra vänföretag:

Airlog Group Holding AB ⋅ ALcontrol AB ⋅ AquaP Teknikkonsulter AB ⋅ 
Borås Energi och Miljö AB ⋅ Bürkert-Contromatic AB ⋅ Camfil Farr Power 
Systems ⋅ Cirkulation VA-tidskriften ⋅ Didriksons Regnkläder AB ⋅ Dooman 
Teknik AB ⋅ easy pbx AB ⋅ Economind AB ⋅ Emerjo Fastigheter AB ⋅ 
Energi- och MiljöCentrum ⋅ EnergyPartner AB ⋅ Farmaciförbundet - Fair 
Union ⋅ Freefloat ⋅ Galaxi Reklam AB ⋅ GEOTEC ⋅ GoExcellent Sverige AB 
⋅ Gold Silver Europe AB ⋅ Governo AB ⋅ Gästrike Vatten AB ⋅ Heart Sthlm 
Communication ⋅ Herrljunga Cider AB ⋅ Hogia Redovisning & Revision AB ⋅ 
Hårologi of Sweden AB ⋅ Ibeco AB ⋅ inUse AB ⋅ IVL Svenska Miljöinstitutet 
⋅ Jan Forell AB ⋅ Kalmar Vatten AB ⋅ Kenzan Tours ⋅ KSE Gruppen AB 
⋅ MalmbergGruppen AB ⋅ Master Training ⋅ Norra Skogsägarna Ek ⋅ 
Norrköping Vatten AB ⋅ Ostnor AB ⋅ Outfox Intelligence AB ⋅ Primozone 
Production AB ⋅ Proline AB ⋅ Purenova Miljöteknik AB ⋅ QPC Svenska 
AB ⋅ QWORK Sweden ⋅ AB SANDBERG | TRYGG ⋅ Schoeller Arca Systems 
⋅ SEB Alingsås ⋅ Shareflake Limited ⋅ Space Production AB ⋅ STARK 
Corporate Communication AB ⋅ Strömmingsloppet ⋅ Svedbergs i Dalstorp 
AB ⋅ Tekniska Verken i Linköping AB ⋅ Tellint AB ⋅ Titania ⋅ Typografia 
Olsén AB ⋅UMEVA ⋅ UVAT AB ⋅ Vagabond International AB ⋅ VAMAS AB 
⋅ WaterConcept AB ⋅ Weleda AB ⋅ Wenell Management AB ⋅ WP WATER 
PROCESSING ⋅ VVS Företagens Service AB ⋅ Åre Kommun Tekniska kontoret

Foto: Kungahuset.se/Mattias Edwall
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Tack!
Utan stödet från privatpersoner, företag och organisationer, 
skulle det vara omöjligt för oss att förändra livet för miljoner 
människor.

Här vill vi tacka några av er som har hjälpt oss.

Tack till våra 
engagerade beskyddare 
H.K.H Kronprinsessan 
Victoria och 
H.K.H Prins Daniel.

Våra huvudpartners:

Våra samarbetspartners:



WaterAid America’s 
financial information

Peter Örn, Ordförande
Konsult, tidigare VD Sveriges Radio, VD Riksteatern och GS Svenska Röda Korset

Lena Treschow Torell, Vice ordförande
Ordförande för Euro-Case, tidigare VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), samt professor vid 
 Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola. 

Tomas Blomqvist 
VD Umeå Vatten och Avfall AB (UMEVA)

Christina Jutterström
Författare, tidigare VD Sveriges Television, chefredaktör Dagens Nyheter och Expressen

Johan Rockström 
Professor, VD Stockholm Resilience Centre, tidigare chef för Stockholm Environment Institute

Sven-Erik Skogsfors 
Konsult, tidigare VD Stockholm Vatten och VD Stockholm International Water Institute(SIWI), haft uppdrag för 
WHO, UN-Habitat och International Water Association.

Harriet Wallberg Henriksson 
Professor Karolinska institutet, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet, tidigare rektor vid 
 Karolinska institutet.

Torgny Holmgren
VD Stockholm International Water Institute (SIWI), tidigare ambassadör vid FN:s Global Sustainability Panel 
(GSP) och chef för Enheten för utvecklingspolitik vid Utrikesdepartementet.

Christina Knight
Creative Director INGO, tidigare Creative Director Draft, Creative Director OgilvyOne. Undervisar sedan många år  
på Berghs School of Communication.

WaterAids styrelse arbetar ideellt.

Generalsekreterare i WaterAid Sverige är Cecilia Chatterjee-Martinsen

WaterAid Sverige

Så här används pengarna
WaterAid Sverige är en av medlemmarna i federationen WaterAid  international, 
där WaterAid Sveriges styrelseordförande sitter med i styrelsen. WaterAids 
 globala arbete finansieras av medlemmarnas insamlade medel.

Insamlade medel Intäktsfördelning

WaterAid har brutet räkenskapsår.  Det år som i denna skrift refereras 
till 2012 är räkenskapsåret 1 april 2012-31 mars 2013.
För en detaljerad årsredovisning se www.wateraid.se 

insamlings- och administrationskostnader

program- och påverkansarbete

21%

79%

Fördelning insamlade medel

WaterAid är medlem i FRII,  Frivilligorganisationernas 
 Insamlingsråd. FRII arbetar för att insamling ska 
 bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid har  
90-konto som beviljats av Svensk Insamlingskontroll. 
Svensk Insamlingskontroll granskar och kontrollerar 

att  organisationer med 90-konton följer de  föreskrivna 
 regler som finns för hur insamlade medel används. 
Minst 75% av insamlade medel skall användas till 
 organisationens ändamål och högst 25% får användas 
till insamlings- och administrationskostnader.
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2009   2010     2011       2012

WaterAid International 14,9% Företag och organisationer 50,2%

Radiohjälpen 3,5%

Svenska
PostkodLotteriet 28,8%

Allmänhet 2,7%
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Styrelse



Vatten förändrar allt 
Liv förändras när de timmar som tidigare ägnades åt 
 vattenhämtning istället kan användas för arbete eller 
 skolgång. Tillgång till rent vatten och toaletter tillsammans 
med hygienutbildning håller familjer friska, kvinnor och 
flickor säkra, och hjälper barn att gå klart skolan.

Rent vatten och sanitet är oumbärliga för livet. Ditt stöd kan 
förändra liv!

200 kronor kan ge en person tillgång till rent vatten, 
toaletter och kunskap i hygien.

www.wateraid.se

facebook.com/wateraidswe
twitter.com/wateraidsverige

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

WaterAid
Östgötagatan 90
Box 4090
102 62 Stockholm


