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Tonårsflickor som hämtar smutsigt vatten från en damm i Koala, Burkina Faso. 
Foto: WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos

2,5 
miljarder 

människor lever utan 
en toalett.

748 
miljoner 
människor i världen 
saknar tillgång till  

rent vatten.

1 400 
barn 

dör varje dag av diarré 
 orsakad av smutsigt  vatten 

och brist på toaletter.
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Vår vision  
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. Vi 
 arbetar i 32 länder med att på olika sätt säkerställa  tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien för de allra  fattigaste. För att utrota extrem fattigdom tror vi att alla överallt 
måste ha tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Tillsammans kan vi 
nå dit till år 2030.
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Omslagsbild: Barnen i byn Alakamisy på Madagaskar firar när det rena 
vattnet börjar flöda från deras nya vattenpost. Foto: WaterAid/Anna Kari

Att tvätta händerna  
med tvål kan minska 
risken att drabbas av 

 diarré med 50%.

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, stiftelser  
och företag.

Varje krona som 
 investeras i vatten och 

toaletter, ger i snitt fyra 
kronor tillbaka i ökad 

 produktivitet.

Kvinnor i Afrika söder  
om Sahara kan spendera 
upp till 40% av sin dag på 

att hämta vatten.

All statistik inklusive källor finner du på www.wateraid.se > Vårt arbete > Vad det handlar om
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Inför Världsvattendagen 22 mars 2013 var Kronprinsessan på besök 
i byn Kigambone utanför Dar es-Salaam i Tanzania. 

Foto: WaterAid/Sala Lewis

”Tillsammans med Prins Daniel är jag 
beskyddare för WaterAid. Det var otroligt 
intressant att få se verksamheten på plats 
i Tanzania och få prata med människor vars 
liv förändrats sedan de fått tillgång till rent 
vatten, toaletter och kunskap i hygien. Här  
i Sverige har vi lyxen att bara vrida på 
kranen och ha rent säkert dricksvatten. 
Det är inte fallet för miljontals människor 
världen över.”

– H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Så säger Ayelach Arba i byn Lahyte i Konsodistriktet i Etiopien när jag frågar henne vad 
som har förändrats sedan alla i byn nu fått tillgång till rent vatten, latriner, duschar och 
kunskap i hygien. Just detta, det absolut mest basala - förändrar liv, lyfter människor ur 
en ond cirkel av sjukdom, inkomstförluster och fattigdom. Dessa grundläggande rättig-
heter ger barn och vuxna möjlighet till utbildning, en god hälsa och potential att bygga en 
bättre framtid för sig och sin familj. Överallt där WaterAid och våra partners arbetar ser vi 
detta gång efter annan.

Som alltid låg WaterAids fokus under förra verksamhetsåret på hållbar tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien för människor i världens fattigaste samhällen. Tack vare det 
generösa stöd vi får från våra supporters, institutioner, företag, stiftelser, föreningar och 
privatpersoner har vi lyckats förändra miljontals liv världen över. 

När vi hör berättelser från personer som Ayelach så motiverar och inspirerar det oss att 
arbeta hårdare och att göra allt vi kan för att säkerställa alla människors rätt till rent vatten 
och sanitet. På WaterAid anser vi att ALLA, ÖVERALLT har rätt till detta och att universell 
tillgång är möjlig till år 2030. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har redan gett sitt stöd 
för detta globala mål, som en del av de insatser som behövs för att utrota extrem fattig-
dom. Vi utformar nu WaterAids nya globala strategi 2015-2020 för att bidra till detta. 

Denna årsrapport ger er en inblick i vad vi gjorde under verksamhetsåret 2013 (1 april 
2013 - 31 mars 2014), vilken effekt det har gett, våra framgångar och de utmaningar vi 
haft. Vi är otroligt stolta över förra årets resultat och tacksamma för det stöd vi får för att 
säkerställa att tillgången till rent vatten, sanitet och hygien är hållbar och tillgänglig för 
dem som behöver det mest. 

Cecilia Chatterjee-Martinsen 
Generalsekreterare, WaterAid Sverige 

“Nu vågar jag tro på en bättre  
framtid för mina barn”

Cecilia Chatterjee-Martinsen får prova att bära en vattendunk i Konsodistriktet i Etiopien. Foto: WaterAid
Bakgrundsbild: Barn som tvättar händerna vid en pump som renoverats av WaterAid i Sierra Leone.  

Foto: WaterAid/Anna Kari



Sedan vi år 2009 lanserade vår 
nuvarande globala strategi har vi nått 
över 7,6 miljoner människor med rent 
vatten och 9,9 miljoner med sanitet 
tillsammans med våra lokala partners.

I den nuvarande takten räknar vi med att ha nått 10 miljoner 
människor med tillgång till rent vatten och 13,5 miljoner 
med sanitet mellan 2009 och 2015.

Mål och resultat 2013

Vi ser tillbaka på ännu ett år med betydande och spännande 
resultat, då vi förändrade fler människors liv än någonsin ti-
digare och påverkade den politiska agendan på högsta nivån.

Andra höjdpunkter inkluderade vår fortsatta satsning på att 
förbättra hållbarheten av vårt arbete och att vi ägnade sär-
skild uppmärksamhet åt flickors och kvinnors behov.

På följande sidor kan ni läsa mer om de mål vi satte för verk-
samhetsåret och de resultat vi nådde.

Mål och resultat

Barn som firar färdigställandet av en toalettbyggnad som WaterAid hjälp till att bygga på Madagaskar. 
Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala
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Resultat 2013

1,9m
människor med 
rent vatten

 71% på landsbygden
 21% i städer
 8% i små städer

2,9m
människor med 
sanitet

 78% på landsbygden
 15% i städer
 7% i små städer

   Mål 1: Att främja och säkra 
fattiga människors rätt och 
tillgång till rent vatten, 
förbättrad hygien och 
sanitet.

Delmål 2013

•  Nå 2 miljoner människor med 
rent vatten (72% på landsbyg-
den / 16% i städer / 12% i små 
städer)

•  Nå 3 miljoner människor med 
sanitet (75% på landsbygden / 
14% i stadsområden / 11% i  
små städer)

Resultat 2013

Förändrade liv

Tillsammans med våra samar-
betspartners nådde vi förra året 
1,9 miljoner människor med rent 
vatten och 2,9 miljoner med 
sanitet. Vårt påverkansarbete har 
hjälpt regeringar världen över att 
åta sig att nå många miljoner fler.

Vårt arbete med att öka kun-
skapen i hygien nådde över 4 
miljoner människor. Bland annat 
fokuserade vi på att förbättra 
kunskapen och praktiserandet 
av handtvätt med tvål, säkert 
användande av latriner, säkert 
förvarande av dricksvatten, mat-
hygien och menstruationshygien.
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våra landsprogram arbetar nära 
de nationella regeringarna för att 
bättre integrera vatten, sanitet 
och hygien i nationella hälsopoli-
cyer och i praktiken. 

Att utmana tabun och fördomar 
kring menstruation är nödvän-
digt för att flickor ska kunna leva 
säkra, hälsosamma och värdiga 
liv. Förra året genomförde vi men-
struationshygienprogram i 14 av 
våra programländer. I Pakistan, 
till exempel, hölls 200 skollek-
tioner i menstruationshygien för 
nästan 3000 flickor och deras 
lärare. I Indien stöttade vi lokala 
entreprenörer med att distribuera 
prisvärda bindor.

Vi samorganiserade även ett 
event vid London School of 
Hygiene and Tropical Medicine 
där frågor såsom genus, sanitet 
och hälsa lyftes. Tillsammans 
med våra kollegor i forsknings-
konsortiumet SHARE (Sanitation 
and Hygiene Applied Research 
for Equity) lanserade vi handbo-
ken Menstrual hygiene matters 
som har använts av institutioner 
såsom UNESCO och UNICEF för 
att integrera detta ämne i prakti-
ken i utvecklingsarbetet runt om i 
världen.

   Mål 2: Att stödja regeringar 
och tjänsteleverantörer i ut-
vecklingsländer att förbättra 
sin kapacitet att tillhanda-
hålla rent vatten, förbättrad 
hygien och sanitet.

Delmål 2013

Vi kommer att verka för ökad och 
förbättrad finansiering för vatten, 
sanitet och hygien genom att:

• Effektivt påverka utfallen av 
stora sanitetskonferenser i Asien 
och Afrika.

•  Arbeta med regeringar genom 
vår kampanj Keep your promi-
ses och följa upp åtaganden 
gjorda vid högnivåmötet för 
Sanitation and Water for All i 
april 2012. 

Resultat 2013

Sanitet i Sydasien och Afrika  
söder om Sahara 

WaterAid arbetade med reger-
ingar och civilsamhällesnätverk 
kring den viktiga konferensen 
South Asian Conference on 
Sanitation (SACOSAN). Detta 
innebar en viktig möjlighet att 
påverka policy och praxis i en 
region där 750 000 barn sedan 
2011 beräknas ha dött i diar-
résjukdomar orsakade av dålig 
hygien och sanitet. Vi gladdes åt 
det huvudsakliga resultatet från 
konferensen - ett åtagande från 
regeringar i regionen - att det år 

2023 ska det inte längre före-
komma att människor i Sydasien 
gör sina behov utomhus. 

Inför Africa Water Week i maj 2014 
påvisade WaterAid vikten av att 
sätta fokus på vatten och sanitet i 
de nya hållbara utvecklingsmålen 
(se Delmål 3 nedan). Vår interakti-
va onlinekarta – den mest delade 
informationssida vi någonsin 
skapat – visade hur många fler 
människor per år världen behöver 
nå med rent vatten och sanitet i 
olika länder för att uppnå univer-
sell tillgång till år 2030.

Stödjande av regeringar och 
tjänsteleverantörer

WaterAid stödjer regeringar och 
tjänsteleverantörer genom en 
rad olika insatser för att stärka 
deras kapacitet. Dessa inkluderar 
kartläggning av vatten- och sani-
tetsanläggningar samt konkreta 
förslag på förbättrad riktning av 
resurser för att nå fattiga och margi-
naliserade samhällen. Det här året 
lanserade vi WASHTech Technology 
Applicability Framework. Detta 
ramverk, stöttat av EU, hjälper att 
identifiera eventuella hinder för 
hållbarhet och förutsättningar för 
skalbarhet av tjänster och teknik. 
Ramverket kan även användas 
som ett utvärderingsverktyg. Det 
kommer bland annat att använ-
das av personal från Europeiska 
Kommissionen i de 18 länder där 
EU stödjer utvecklingen av vatten, 
sanitet och hygien mellan 2014 
och 2020.

Säkerställande av hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att 
säkerställa hållbarheten i vårt 
arbete. Under årets gång utförde 
vi studier på funktionaliteten 
och användandet av vatten-, 
 sanitets- och hygienanordningar 
– inklusive val av teknologi, till-
gång till reservdelar, förvaltning, 
ägandeskap och tillgänglighet till 
extern support. Dessa undersök-
ningar utförs ett, tre, fem och tio 
år efter att anordningarna byggts 
för att vi ska bli bättre och kunna 
dela våra lärdomar.

Som förväntat gav dessa under-
sökningar oss värdefulla insikter. 
På till exempel Madagaskar 
undersöktes 131 samhällen och 
av de 369 vattenanläggningar vi 
tittade på var 93% fungerande, 
med en högre procentsats för 
nya anläggningar och gravita-
tionsflödessystem. Dock var det 
endast ca 21% av familjerna i 
dessa samhällen som tvättade 
händerna och endast 46% an-
vände toaletter. Data som dessa 
kommer vägleda våra insatser 
under nästkommande år och i 
just detta fall kommer vi arbeta än 
mer med hygienutbildning så att 
fördelarna med vatten och sanitet 
maximeras.

Förbättra flickors och  
kvinnors hälsa

Bra hälsa är beroende av rent 
vatten, sanitet och hygien och 

Ett diskussionsmöte i Paikgacha i Khulna, Bangladesh, för att låta  
befolkningen komma till tals inför ett kommunbudgetmöte.  

Foto: WaterAid/Habibul Haque
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åtagit sig att uppnå universell till-
gång till rent vatten och sanitet år 
2030 och många åtog sig att sä-
kerställa att inga fler invånare ska 
behöva göra sina behov utomhus. 
Storbritanniens biståndsminister 
Justine Greening rapporterade att 
Storbritannien var på god väg att 
hålla sitt löfte om att nå 60 mil-
joner människor med rent vatten 
och sanitet innan december 2015. 

Sverige var för första gången 
formellt och aktivt represente-
rade vid mötet genom Sidas vice 
generaldirektör Mari Ottosson. 
Sida lade fram ett åtagande 
som visar ramen för hur svenskt 
bistånd ska prioritera vatten- och 
sanitetsfrågan under perioden 
2014-2017. Sida kommer att 
avsätta ungefär 410 miljoner 
kronor per år under 2014-2017 
för insatser för vatten, sanitet och 
hygien med ett särskilt fokus på 
att förbättra tillgången för kvinnor 
och barn. Åtagandet uttrycker tyd-
ligt att Sverige stödjer det globala 
arbetet för universell tillgång till 
vatten, sanitet och hygien samt 
att vatten och sanitet är del av 
Sveriges prioriteringar i det nya 
ramverket för hållbar utveckling 
efter 2015.

Barn vid latriner som byggts av WaterAid i byn Manaotaonkafa, Madagaskar.  
Foto: WaterAid/Dieter Telemans

   Mål 3: Att lyfta den livsviktiga 
roll som rent vatten, förbätt-
rad hygien och sanitet spelar 
för mänsklig och hållbar 
utveckling.

Delmål 2013

Vi kommer att verka för ökad och 
förbättrad finansiering för vatten, 
sanitet och hygien genom att:

• Förespråka att vatten, 
sanitet och hygien är av-
görande faktorer för hälsa 
och utbildning genom att 
samarbeta med hälso- och 
utbildningssektorerna. 

• Förespråka att de nya globala 
hållbara utvecklingsmålen in-
kluderar ett mål om universell 
tillgång till vatten, sanitet och 
hygien till år 2030.

Resultat 2013

Vatten, sanitet och hygien
utbildning i skolor

I de regioner där vi är verk-
samma har vårt arbete i skolor 
visat sig vara effektivt i att upp-
rätta kopplingaroch samarbeten 
med utbildningssektorn, i att 
integrera utbildning om men-
struationshygien i läroplaner och 
i utformningen av nya toalettan-
läggningar (se Mål 1).

Vi ingick i ett nytt partnerskap 
med H&M Conscious Foundation 
vilket kommer ge fler skolor i 

världen tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygienutbildning. 
Förutom att samarbetet kommer 
förbättra hälsan och utbildningen 
för 250 000 barn, så kommer 
programmet även fokusera på att 
få beslutsfattare på nationell och 
internationell nivå engagerade i 
att utvidga sitt arbete och nå ut till 
många fler skolelever på lång sikt. 

Vatten, sanitet och  
global hälsa

WaterAid har arbetat för att 
visa på vikten av vatten, sanitet 
och hygien för överlevnad och 
bättre hälsa. Vi har aktivt delta-
git i dialoger kring global hälsa i 
svenskt bistånd och i processen 
runt den nya svenska biståndspo-
litiska plattformen. Det var därför 
glädjande att se att plattformen 
som regeringen lade fram till 
riksdagen i mars 2014 inkluderar 
tillgång till rent vatten och grund-
läggande sanitet, för att uppnå 
målet om förbätttrad grundläg-
gande hälsa. 

Vi var även i år med i 2013 års 
satsning av Musikhjälpen som 
i år hade temat ”alla tjejer har 
rätt att överleva sin graviditet”. 
Att miljontals kvinnor mister sina 
barn innan födseln på grund av 
den tunga och farliga bördan att 
hämta vatten illustrerades med 
att WaterAid Sveriges general-
sekreterare bar in en 25 liters 
dunk med vatten på ryggen under 
direktsändning. Samma dunk och 
generalsekreterare gästade även 

Hålla regeringar ansvariga

Vår rapport Bridging the divide 
(se sid. 13) visade att internatio-
nellt vatten- och sanitetsbistånd 
misslyckas med att nå de fat-
tigaste, mest marginaliserade 
människorna. Vår globala kam-
panj Keep your promises 
efterlyste att regeringar har 
separata vatten- och sanitetbud-
getar för att möjliggöra förbättrad 
spårning av sanitetfinansiering. Vi 
gladdes åt att budgetallokeringar 
till vatten, sanitet och hygien 
ökade i Mali, Etiopien, Tanzania, 
Mocambique, Sverige, USA och 
Storbritannien.

Sanitation and Water for All  
– en global koalition 

Under året har vi uppmuntrat 
regeringar att medverka i högni-
våmötet för Sanitation and Water 
for All, som hölls i april 2014 i 
Washington DC. Vi var glada att 
44 utvecklingsländer deltog till-
sammans med FN-organisationer, 
givarländer, civilsamhället och 
utvecklingsbanker. Presidenten 
för Världsbanken, Jim Yong Kim, 
och FNs generalsekreterare 
Ban Ki-moon öppnade mötet 
genom att uppmana regeringarna 
att göra mer för tillgången till 
rent vatten, sanitet och hygien 
eftersom det är centralt för 
fattigdomsbekämpningen.

Vid slutet av mötet hade nästan 
hälften av utvecklingsländerna 
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FNs Utvecklingsmål 20152030

WaterAid har på nationell, regio-
nal och global nivå förespråkat att 
ett specifikt mål gällande vatten, 
sanitet och hygien ska inkluderas 
i de nya hållbara utvecklingsmå-
len. Vi är övertygade om att man 
inte kan utrota fattigdom utan att 
ha ett klart fokus på dessa essen-
tiella mänskliga behov.

I september talade WaterAid 
Storbritanniens generalsekre-
terare, Barbara Frost, till FNs 
generalförsamling och general-
sekreterare Ban Ki-moon. Hon 
förespråkade den djupgående 
inverkan som förbättrad hygien, 
sanitet och tillgång till rent vatten 
har på fattiga människors liv och 
framförallt på kvinnors och flick-
ors liv, hälsa och säkerhet.

WaterAid stödde även partner-
skapet Sanitation and Water for 
All att organisera ett möte om 
sanitet och näring som leddes 
av Liberias president, Ellen 
Johnson-Sirleaf. Mötet involve-
rade ministrar, FN-ledare, FNs vice 
generalsekreterare Jan Eliasson 
(WaterAid Sveriges ordförande 
2009-2012) och Unilevers VD 
Paul Polman som underströk nöd-
vändigheten för bättre integration 
av de nya utvecklingsmålen.

TV4 nyhetsmorgon den 22 mars 
på Världsvattendagen 2014, där 
vi lyfte det faktum att 748 miljo-
ner människor fortfarande saknar 
tillgång till rent vatten och hur 
detta påverkar deras hälsa och 
möjlighet till att komma ur den 
extrema fattigdomen. 

I Love Toa

Som en del i vårt arbete med att 
öka förståelsen för hur  viktigt 
det är med sanitet för den 
enskilda människan och för fat-
tigdomsbekämpning, lanserade 
WaterAid Sverige under hösten 
2013 en kampanj under namnet 
”I Love Toa” i samband med 
Världstoalettdagen den 19 no-
vember. Vi fick 10 kändisar att 
dekorera varsin vanlig toalett som 
sedan ställdes ut under en vecka 
på MOOD, en av Stockholms 
shoppinggallerior. Information om 
sanitetskrisen spreds via utställ-
ningen och allmänheten kunde 
även rösta på sin favorittoalett på 
nätet. Över 11 000 röster kom in 
och kampanjen lyftes i olika lokala 
och nationella medier. Kampanjen 
blev även nominerad till det inter-
nationella PR-priset Sabre Awards.

I Sverige, liksom i andra länder, 
har WaterAid haft en god dialog 
med företrädare för regeringen 
samt tjänstemän och andra 
aktörer kring vikten av vatten och 
sanitet i den nya utvecklingsagen-
dan. Vi har ingått i en arbetsgrupp 
samordnad av CONCORD där vi 
tillsammans med andra svenska 
organisationer i det civila sam-
hället har lyft och drivit frågor 
om de nya utvecklingsmålen 
gemensamt. Den svenska reger-
ingens position för Post2015 
som offentliggjorts under året 
består av 10 prioriterade målom-
råden. Ett av dessa är “Integrerad 
vattenförvaltning och hållbart vat-
tenanvändande”, med ett delmål 
om tillgång till rent vatten och 
grundläggande sanitet. 

Genom dessa och många andra 
ansträngningar, är vi nöjda 
med det nuvarande internatio-
nella förslaget om ett dedikerat 
vatten-, sanitet- och hygienmål. 
Vi kommer fortsätta att stödja 
detta medan de politiska förhand-
lingarna intensifieras under det 
närmaste året. 

Våra viktigaste 
rapporter under 
2013

Millennium promise  

– fallstudier om 
effekten av vatten, 
sanitet och hygien på 
unga människors liv 
födda sedan 2000.

Bridging the divide 

– avslöjade att 
internationellt vatten- 
och sanitetsbistånd 
misslyckas att nå 
de fattigaste mest 
marginaliserade 
människorna.

We can’t wait 

– en rapport gjord 
tillsammans med 
Unilever om hur 
bristen på framsteg 
inom sanitet bromsar 
utvecklingen i många 
länder och vilka 
konsekvenser krisen 
har för framförallt 
kvinnor och flickor.

Specialdesignade toaletter utställda under I love toa-kampanjen 2013.
Foto: WaterAid/Cecilia Chatterjee-Martinsen

Rent vatten från en vattenpost, i händerna på en av invånarna 
i byn Rwakibirizi, Rwanda.  

Foto: WaterAid/Siegfried Modola



I Kenya fortsätter vår officiella 
etablering och registrering som 
ser ut att vara klar under nästa 
verksamhetsår. 

En förstudie i Myanmar slutfördes 
under året och det beslutades 
att ett program kommer att 
utvecklas. 

Engagerade medarbetare 

Vi fortsätter att investera i att 
maximera kompetens och poten-
tial hos våra medarbetare runt 
om i världen. Vi formar virtuella 
strategiska arbetsgrupper som 
sträcker sig över länder, program 
och inriktning för att maximera 
vår inverkan i till exempel inter-
nationell policy och påverkan, 
insamling och kommunikation. 
Under nästa verksamhetsår 
genomförs den globala medar-
betarundersökning som vi gör 
vartannat år. Denna visar oss 
hur vi kan bli bättre både som 
global organisation och som de 
specifika arbetsplatser som utgör 
denna. 

Insamling

Globalt (WaterAid UK, USA, 
Australien, Kanada och  
Sverige) samlade vi in drygt  
841 miljoner SEK.

WaterAid Sverige samlade in 61,7 
miljoner SEK. Om man jämför 
med föregående verksamhetsår, 
är det en en ökning på över 
300 %. Ökningen beror främst 
på det nya stora stödet från H&M 
Conscious Foundation samt ökat 
stöd under året från H&M AB 
samt Svenska PostkodLotteriet 
och Radiohjälpen. 

(se mer under WaterAid Sverige - 
Ekonomi, sid. 30)

WaterAids nästa globala strategi

Under året startade vi arbetet 
med att utveckla vår nya globala 
strategi tillsammans med kollegor 
från olika delar av organisationen. 
Vi konsulterade även med externa 
partners, experter och supportrar. 
I strategiarbetet analyserar vi om-
världen, ser över förändringar i de 
interna och externa miljöer som vi 
arbetar i, allt för att bättre förstå 
hur WaterAid bäst kan bidra till att 
världen uppnår universell tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien 
till år 2030. Den nya globala 
strategin kommer att antas av 
WaterAids internationella styrelse 
i december 2014, och därefter 
lanseras i april 2015.

   Mål 4: Att ytterligare 
 utvecklas som en effektiv 
global organisation erkänd 
som ledande inom vårt 
område och för att vi lever 
efter våra värderingar.

Delmål 2013

•  Utvärdera och utveckla vår 
landsprogramverksamhet. 

•  Ett fortsatt arbete för engage-
rade och effektiva medarbetare.

• Att globalt samla in 699-740 
 miljoner SEK. Den svenska 
verk samheten hade ett in-
samlingsmål för 2013 på 47 
miljoner SEK.

•  Att starta processen med att 
utveckla WaterAids nya globala 
strategi. 

Resultat 2013

Landsprogram

Vart och ett av våra landspro-
gram (under året 26 stycken) 
har en strategi för sitt arbete 
som bäst ser till det behov som 
finns i landet samt vilken typ av 
resurser, kapacitet och kunskap 
som finns på plats. Som organisa-
tion arbetar vi konstant med att 
förbättra vår effektivitet, effekten 
av vår verksamhet, och vår in-
vestering i våra medarbetare och 
samarbetspartners. 

En utvärdering av vårt arbete i 
Rwanda visade goda framsteg 
och vi har beslutat att fortsätta 
vår verksamhet i landet. Vi nådde 
6 % över målen satta för hur 
många människor vi ska nå direkt 
med vatten och sanitet.

I Liberia och Sierra Leone utvär-
derades de pilotverksamheter 
som bedrivits i båda länderna 
och vi kommer att utveckla detta 
program vidare de närmaste 
åren. Vi arbetade nära relevanta 
ministerier, för bland annat hälsa 
och infrastruktur, för att stärka 
deras kapacitet för planering och 
uppföljning av program för vatten, 
sanitet och hygien.

I Swaziland och Lesotho fortsatte 
vi att arbeta med våra parters för 
att se hur vi mest effektivt kan 
skala upp verksamheten och nå 
bästa resultat när vi blir fullt verk-
samma i de båda länderna. 

I Angola har vi försökt att bygga 
ett stabilt program och under vår 
tid i landet har vi nått 18 000 
människor med rent vatten och 
1000 människor med sanitet. 
Dock visade det sig att verk-
samhetskostnaderna var alltför 
höga för att framtida arbete 
skulle anses kostnadseffektivt 
eller hållbart. Vi beslutade därför 
att upphöra med vårt program i 
landet. 
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En dunk fylls med rent vatten från en vattenkiosk i byn Chabota i Chisekese-distriktet, Zambia.  
Foto: WaterAid/Anna Kari
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Västra Afrika
     Burkina Faso
53 000 / 150 000  
     Ghana
73 000 / 27 000
     Liberia
12 000 / 19 000 
     Mali
37 000 / 49 000
     Niger
10 000 / 6 000
     Nigeria
116 000 / 308 000              
     Sierra Leone
6 000 / 16 000

3

4

5

7

8

6

2

Östra Afrika
     Etiopien
177 000 / 218 000
     Tanzania
148 000 / 271 000
     Uganda
41 000 / 87 000
     Kenya*
     Rwanda
8 000 / 1 000

9

10

13

12

11

Södra Afrika
     Madagaskar
61 000 / 110 000
     Malawi
44 000 / 105 000
     Moçambique
53 000 / 50 000
     Zambia
46 000 / 55 000
     Swaziland*
     Lesotho*

14 

15 

16 

17 

18 

19

Asien
      Indien
466 000 / 374 000
     Nepal
81 000 / 105 000
     Bangladesh
331 000 / 620 000
     Pakistan
172 000 / 338 000

20 

21 

22

23

Sydostasien
     Kambodja* 
     Östtimor
4 000 / 4 000

24 

25
    Medlemsländer
1. WaterAid Kanada**
2. WaterAid Amerika
3. WaterAid Storbritannien
4. WaterAid Sverige
5. WaterAid Japan***
6. WaterAid Australien

Stillahavsområdet
     Papua Nya Guinea
4 000 / 3 000
26

Centralamerika
     Nicaragua
2 000 / 1 000 

1

Antal människor 
vi nådde 
under 2013:         

vatten  /  sanitet

Antal människor vi nått

*Inga siffror tillgängliga, programmet är ännu i pilotstadiet.
**Organisationen WaterCan gick i juli 2013 över till att bli en del av WaterAid.

***WaterAid Japan är under uppbyggnad.
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I krigets spår

Ett årtionde långt inbördeskrig i Sierra Leone har 
ödelagt många samhällen och lämnat massor av 
vattenkällor och toaletter i ruiner. Vårt arbete med 
att återuppbygga dessa viktiga tjänster hjälper folk 
att komma på fötterna igen. 

Kolera tar liv 

Under konflikten tvingades folk lämna sina hem 
och många brunnar förstördes. Nästan halva be-
folkningen lämnades utan tillgång till rent vatten 
och sanitet. När Hawa Turay återvände till sin by 
Vaama fanns det inget annat val än att hämta 
vatten från en närliggande flod som var förorenad 
med avfall från ett lokalt sjukhus. Tragiskt dog tre 
av hennes barn av kolera.

Samhället tar kontroll 

Våra lokala samarbetspartners hjälpte samhäl-
len som Hawas att återställa trasig infrastruktur 
och förbättra hygiensituationen. I Hawas by har vi 
utbildat en kommitté bestående av lokala invånare 
som nu själva kan upprätthålla vatten- och sani-
tetsanläggningarna så att samhället kan bygga en 
bättre framtid. 

Hawa Turay samlar rent vatten tillsammans med sitt barnbarn Isattu i Sierra Leone.  
Foto: WaterAid/Peter Abdulai

                  

2,4 
miljoner  

människor lever fortfarande 
utan rent vatten

och 16 000 människor  
med sanitet i Sierra Leone  

under 2013

6 000 människor  
med rent vatten

Vi nådde

”Vattnet var hur smut-
sigt som helst. Männis-
kor dog som om det vore 
brinnande krig.”  
– Hawa Turay, Pujehundistriktet, 
Sierra Leone
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 Photo: Lynn Johnson / Ripple Effect Images

Säker sanitet för alla,  
ett samhälle i taget

I Indien, där 800 miljoner människor lever utan tillgång till 
en toalett, samarbetar vi med beslutsfattare för att få ett 
slut på att folk utför sina behov i det fria. Detta arbete räd-
dar verkligen liv. 
 
Leder förändringen

Tjugofyraåriga Pooja är en sann ledare. Som medlem i en 
vatten- och sanitetskommitté i ett slumområde i Kanpur, 
Uttar Pradesh, arbetar Pooja outtröttligt för att öka med-
vetenheten om fördelarna med toaletter och med att lära 
unga kvinnor och flickor om menshygien. 

Tack vare hennes kampanjande har de lokala myndighe-
terna gått med på att restaurera ett toalettkomplex om 
30 toaletter och hon har även påbörjat arbetet med ett 
prissättningssystem för de nya faciliteterna. Inspirerad och 
stärkt av sin roll som samhällsledare har hon nu anmält 
sig till en kosmetologkurs och hoppas kunna öppna sin 
egen skönhetssalong en dag.
 
Blickar mot framtiden 

För att säkerställa att dessa förändringar varar långt in i 
framtiden samarbetar vi med lokala partners som kon-
trollerar projekt som detta. Efter att arbetet har utförts 
kontrollerar vi att faciliteterna fortfarande fungerar efter 
ett, tre, fem och tio år. För tusentals människor som Pooja 
betyder tillgång till rent vatten och toaletter en räddning 
och möjlighet att ta sig ur fattigdom.

Pooja Bharti, 24 år gammal och en samhällsledare, lär ut menstruell  
hygien och kvinnohälsa till en grupp lokala kvinnor.  

Foto: WaterAid/Poulomi Basu

 
och 374 000 människor 

med sanitet i Indien  
under 2013

Över  
186 000 

barn 
dör varje år i Indien av 

 diarrésjukdomar orsakade 
av smutsigt vatten och 

dålig sanitet

Rent vatten, sanitet och hygien förändrar liv världen över – Indien

466 000 människor 
med rent vatten

Vi nådde

”Jag gick hem till folk 
och lärde dem att de 
skulle tvätta händerna, 
och att tvätta sina grön-
saker innan de hackar 
dem. Nu ser de att jag 
hade rätt. Jag må vara 
liten men jag talade om 
stora  saker!”  
– Pooja Bharti, Uttar Pradesh, Indien
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Ett företag byggt  
på vatten

I en by i det isolerade och kuperade Liquicadistriktet i 
Östtimor finns det personer som undervisar i vatten- 
och sanitetsunderhåll som ett led i arbetet att få sina 
företag att utvecklas.

Toaletter slutsålda 

Celestina, 25 år, bor i Nunhou. Hennes familj driver en 
kiosk som säljer matvaror till byns invånare. WaterAid 
och vår lokala samarbetspartner installerade nyligen 
säkra vattenanläggningar i området och ökade samti-
digt kännedomen om vikten av sanitet och god hygien. 
Sedan dess har flera företag diversifierat sina tjänster 
för att bemöta de nya sanitetsbehoven. Celestinas man 
Silverio lärde sig hur man gjuter toalettplattformar i 
cement vid en WaterAid-finansierad utbildning. Den 
första uppsättningen han producerade var så populär 
att den sålde slut!

Rådgivning till samhället 

Kiosken är numera en knutpunkt för folk att diskutera 
vatten och toaletter. Invånare kan besöka kiosken för 
att rådfråga om sina egna anläggningar, för att köpa 
reservdelar eller för att bygga sin egen toalett. Folk 
har någonstans att gå för att dela sina kunskaper och 
hjälpa varandra, vilket säkerställer att anläggningar-
na fortsätter fungera långt in i framtiden. 

Celestina, här på bild tillsammans med sin make Silverio och deras dotter.  
Foto: WaterAid/Tom Greenwood

Rent vatten, sanitet och hygien förändrar liv världen över – Östtimor

”Jag berättar för män
niskor att om något går 
sönder i deras vatten
system kan de komma 
och köpa en reservdel 
och laga det. Vi pratar 
med folk och de kan 
komma och köpa det av 
oss så att det fortsätter 
fungera.” 
– Celestina, Nunhou, Östtimor 
 

Nästan en 
tredjedel  
 av invånarna i Östtimor 

saknar tillgång till rent vat
ten, och nästan två tredjedelar 

saknar tillgång till sanitet

och 4 000 människor  
med sanitet i Östtimor  

under 2013

 
4 000 människor  
med rent vatten 

Vi nådde
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Hur gravitation 
 förändrade samhället

Genom att utnyttja den lokala geografin, har den da-
gliga kampen för rent vatten i Adi Sibhat fått ett slut.

En förrädisk kamp 

I den avlägsna byn Adi Sibhat i högländerna i Tigrayre-
gionen, Etiopien, betydde kvinnors dagliga vandring 
för rent vatten inte bara lidande utan även rädsla. De 
tvingades klättra över ojämn och kuperad mark för att 
hämta smutsigt vatten från en liten vattenkälla där iglar 
och andra parasiter lever. De oroade sig lika mycket för 
sin boskaps hälsa som sin egen. Att förlora en ko kan 
betyda förlusten av ens leverbröd. 
 
Samhället mobiliseras 

I denna steniga terräng uteslöts tidigt lösningar baser-
ade på brunnborrningar. Svaret på byns vattenproblem 
låg inte under deras fötter utan snarare några hundra 
meter uppströms, där en bergskälla gav en kontinu-
erlig tillförsel av rent vatten. Källan inhägnades, en 
vattenreservoar byggdes och ett rörsystem installerades 
som med hjälp av gravitation leder vattnet till byn.

WaterAid och den lokala partnern tillhandahöll den 
tekniska expertisen medan lokalbefolkningen stod för 
själva arbetet att bygga det nya systemet. Nu finns rent 
dricksvatten tillgängligt i kranar i hjärtat av byn.
 

Tigist tvättar sig vid den nya vattenpunkten. Foto: WaterAid/Behailu Shiferaw 

 
 och 218 000 människor 

med sanitet i Etiopien  
under 2013

Rent vatten, sanitet och hygien förändrar liv världen över – Etiopien

177 000 människor  
med rent vatten

”Vattnet är så nära vårt 
hem att mina döttrar 
 aldrig behöver missa 
skolan.”
– Tirfie, Adi Sibhat, Etiopien

Vi nådde
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Behavior 
change

Maria Stella, 
age 12, Kasasa 
School, Kampala, 
Uganda

 Photo: Lynn Johnson / Ripple Effect Images

Tonåringar blir  
entreprenörer

I Nicaragua arbetar vi med unga människor som  riskerar 
att dras in i gatugäng och drogmissbruk. Vi  erbjuder 
dem en annan framtid genom att involvera dem i att 
lösa kompetensbristen inom vatten och sanitet.  

En chans att fly

I den livliga kuststaden Bilwi, huvudstad i Nicara-
guas avlägsna Región Autónoma del Atlántico Norte, 
har ung  domarna väldigt få möjligheter på arbets-
marknaden. För sjuttonåriga Cora blev WaterAidkursen 
en chans att fly undan fattigdom. Tillsammans med 
andra utsatta ungdomar har hon lärt sig företagseko-
nomi, projektledning, brunnkonstruktion och latrinkon-
struktion.
 
Lovande framtid 

Nu försörjer sig Cora genom att leda ett arbetslag med 
fem män som hon anställt själv för att bygga toaletter 
för det lokala samhället. I en stad där endast hälften 
av hushållen har tillgång till en toalett är rörmokeri 
ett sällsynt och dyrbart yrke. Hon och de andra nya 
deltagarna får en lovande ny framtid, gynnade av en 
stabil sysselsättning och med vetskapen att de hjälper 
samhället med prisvärda vatten- och sanitetstjänster.

Cora, 17 år gammal, jobbar på ett badrumsbygge. Foto: WaterAid/Rodrigo Cruz

 
och  1 000 människor  

med sanitet i Nicaragua 
under 2013

80% av 
 människorna   

i den isolerade norra  karibiska 
delen av Nicaragua saknar ännu 

tillgång till rent vatten

Rent vatten, sanitet och hygien förändrar liv världen över – Nicaragua

2 000 människor  
med rent vatten

”Jag har aldrig haft 
kompetenser som 
 dessa förut. Jag är 
glad att jag har lärt 
mig att bygga.” 
– Cora, 17, Bilwi, Nicaragua

Vi nådde
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Globala konsoliderade intäkter 2013 

WaterAid Storbritannien 662,16 milj SEK  (64,4 milj GBP)
WaterAid Amerika 44,21 milj SEK  (6,7 milj USD)
WaterAid Australien 57,58 milj SEK  (9,2 milj AUD)
WaterAid Sverige 61,69 milj SEK
WaterAid Kanada 15,42 milj SEK  (2,4 milj CAD)
Totalt 841,06 milj SEK

Globala konsoliderade kostnader 2013 

Programarbete  590,19 milj SEK  (57,4 milj GBP)
Insamling 172,74 milj SEK  (16,8 milj GBP)
Administration 75,06 milj SEK  (7,3 milj GBP)
Totalt 837,99 milj SEK 

Ekonomi  WaterAid globalt

WaterAid international  

WaterAid international är den globala federationens förvaltningsstuk-
tur. Styrelsen för WaterAid international består av styrelseordföranden 
från alla federationens medlemmar samt en oberoende ordförande. 
Styrelsen sätter globala standarder och policyer och säkerställer koor-
dinationen av aktiviteter som genomförs av WaterAids medlemmar för 
att uppnå vår gemensamma globala strategi. Under 2013 hade Water-
Aid fem medlemsländer; Australien, Kanada, Storbritannien, USA och 
Sverige. Alla medlemmar är oberoende organisationer med sin egen 
styrelse och generalsekreterare. 

Alla medlemmar arbetar mot den globala strategin och samlar in medel 
för arbetet i våra 26 landsprogram. 

Övriga medlemsländers årsberättelser finner du på 
www.wateraid.org > Who we are > Annual reports

Så här styrs vi 

Ett interaktivt vattenfall i London i samband med Världsvattendagen 2014.  
Foto: WaterAid
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Rent vatten rinner från en kran på en ny vattenpost i Etiopien.  
Foto: WaterAid/Mustafah Abdulaziz

Ekonomi  WaterAid Sverige

Resultaträkning    

Belopp i SEK  2013 2012

Verksamhetsintäkter  

Insamlade medel 61 692 177 14 774 268
 Varav från:  
 Allmänheten 484 942 463 687
 Företag och övr. organisationer 11 671 434 8 709 481
 Svenska PostkodLotteriet 13 500 000 5 000 000
 H&M Conscious Foundation 31 970 000 0
 Radiohjälpen 4 065 801 601 100
WaterAid international 2 575 724 2 588 233
Totala verksamhetsintäkter 64 267 901 17 362 501
  
Verksamhetskostnader  

Ändamål 53 226 245 13 732 166
Insamling 2 610 213 1 987 333
Administration 1 370 280 1 147 776
Totala verksamhetskostnader 57 206 738 16 867 275
   
Verksamhetsresultat 7 061 163 495 226
Räntor 76 574 34 623
Årets resultat 7 137 737 529 849

Fullständig årsredovisning finns på 
www.wateraid.se > Om oss > Ekonomi
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Balansräkning   

Belopp i SEK  2013 2012

Tillgångar  
Omsättningstillgångar  
Övriga kortfristiga fordringar 281 363
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 172 736 145 677
  173 017 146 040
Kassa och bank 9 450 572 2 283 968
Summa omsättningstillgångar 9 623 589 2 430 008
Summa tillgångar 9 623 589 2 430 008
   
Eget kapital och skulder  
Eget kapital  
Balanserat kapital 1 733 436 1 203 587
Årets resultat 7 137 737 529 849
  8 871 173 1 733 436
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  133 479 115 450
Övriga skulder 89 976 96 480
Uppl. kostnader och 
förutbetalda intäkter  528 961 484 642
  752 416 696 572
Summa eget kapital och skulder 9 623 589 2 430 008

WaterAid har brutet räkenskapsår. 
Med år 2013 avses perioden 1 april 2013 till 31 mars 2014.
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  1 Som en relativt ny organisation görs detta för att kunna bli en stabil och långsiktig 
organisation som kan möta eventuell risk och nedgång med fortsatt kapacitet att  

samla in medel till ändamålet. Storleken av reserven beslutas av styrelsen. 

till insamlings- och administrationskostnader

till vårt ändamål (stöd till landsprogram och påverkansarbete) 

6%

83%

Så här används pengarna 

Årets totala verksamhetsintäkter på 64,3 miljoner användes enligt följande:

6%

5%

av verksamhetens intäkter förs över till fritt eget kapital1

är medel som förs över till nästa verksamhetsår som 
enligt plan kommer att användas under året 

WaterAid Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd. FRII arbetar för att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. 
WaterAid Sverige har 90-konto som beviljas av Svensk Insamlings-
kontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar och kontrollerar att or-
ganisationer med 90-konto följer de föreskrivna regler som finns för hur 
insamlade medel ska användas. Minst 75% av insamlade medel skall 
användas till organisationens ändamål och högst 25% får användas till 
insamlings- och administrationskostnader.

Utveckling, totala intäkter Mkr

Fördelning intäkter 2013

3,3
8,7

16,5 17,4

64,3

2009          2010         2011         2012          2013

80    Mkr
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40

20

   0

H&M Conscious
Foundation 50%

Svenska
PostkodLotteriet 21%

Företag och övriga
organisationer 18%

Radiohjäpen 6%
WaterAid international 4% Allmänheten 1%

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2013 inbringat totala 
verksamhetsintäkter på 64,3 miljoner kronor. Detta är en ökning med 
371% från föregående års totala verksamhetsintäkter som då var 17,4 
 miljoner. Ökningen beror främst på det nya stora stödet från H&M 
 Conscious Foundation samt ökat stöd under året från H&M AB samt 
Svenska PostkodLotteriet och Radiohjälpen. 

WaterAid Sveriges styrelse bestod under verksamhetsåret 2013 av:

Peter Örn, ordförande
Lena Treschow Torell, vice ordförande
Christina Jutterström, ledamot
Torgny Holmgren, ledamot
Sven-Erik Skogsfors, ledamot
Christina Knight, ledamot
Harriet Wallberg Henriksson, ledamot
Tomas Blomqvist, ledamot
Johan Rockström, ledamot

Generalsekreterare är Cecilia Chatterjee-Martinsen

En ny vattenledning i Aba Roba i Konso, Etiopien.  
Foto: WaterAid/Anna Kari



ALcontrol AB
Amphi-tech Service AB
Borås Energi och Miljö AB
Capio St Görans Sjukhus
Didriksons Regnkläder AB
Dry-IT AB
ER mediapartner
Framtiden AB
Freefloat
Frisörföretagarna
Galaxi Reklam AB
GEOTEC
Gustavsberg
Gästrike Vatten AB
Herrljunga Cider AB
HSBC
Hårologi of Sweden AB
IVL Svenska Miljöinstitutet
Kalmar Vatten AB
Kenzan Tours
Klemo Bevakning
Ludvig Svensson AB
MalmbergGruppen AB
Malmö Tweed Ride
Noacon VVS & Energi
Noro Scandinavia
Ostnor AB
Polygon AB
PRfekt Kontor AB
Primozone Production AB
ProMinent Doserteknik AB
Purenova Miljöteknik AB
SC Johnsson
SHL Group Sverige
Strömmingsloppet
Tekniska verken i Linköping
Titania
Typografia Olsén AB
UMEVA
UVAT AB
Vagabond International AB
VAMAS AB
VA-tidskriften Cirkulation
VA-utveckling
Viktor Rydbergs samskola och 
gymnasium
WP WATER PROCESSING
Västervik Miljö & Energi AB
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VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Utan det stöd som vi får från våra  supportrar skulle inget av detta vara 
 möjligt. Vi vill härmed tacka alla er privatpersoner, företag, stiftelser,  skolor, 
 idrottsklubbar och andra organisationer som stödjer WaterAids arbete genom 
att stödja WaterAid Sverige. Vi lyfter några av er här. Tack!

Tack!

Elba, 9 år gammal, hämtar rent vatten från en ny bypump i Niger.  
Foto: WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos



www.wateraid.se

Tillgång till rent vatten och toaletter 
 tillsammans med  hygienutbildning håller 
familjer friska, kvinnor och  flickor säkra, 
och  hjälper barn att gå klart  skolan. Ditt 
stöd kan förändra liv!

Organisationsnr: 8024261268 
BG: 9001629
PG: 90 01 629 , 90 03 815 (OCR)

WaterAid
Östgötagatan 90
Box 4090
102 62 Stockholm

Telefon: 08677 30 70

facebook.com/wateraidswe

twitter.com/wateraidsverige

instagram.com/wateraidsweden

Tänk om du var 
tvungen att gå 6 km 
varje dag för att 
hämta vatten.

Och du fick detta?


