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Detta är
WaterAid

Vår vision
Vår vision är en värld där alla har tillgång
till rent vatten, toaletter och hygien. 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.

844 miljoner

människor i världen
saknar tillgång till rent
vatten.

2,3 miljarder

Om oss
WaterAid är en internationell organisation
som grundades 1981. Vi finns idag i 34
länder och vi arbetar med att på olika sätt
säkerställa tillgång till rent vatten, toaletter
och hygien för världens mest marginaliserade
människor. WaterAid har funnits i Sverige
sedan 2009. Vi är övertygade om att för att
lyckas utrota extrem fattigdom måste alla
människor, överallt, få tillgång till rent vatten,
toaletter och kunskap i hygien. Tillsammans
kan vi nå dit till 2030, det år som världens
länder kommit överens om att FN:s hållbara
utvecklingsmål ska vara uppnådda.

människor lever utan en
toalett.

Runt 800 barn

dör varje dag av diarré
orsakad av smutsigt vatten
och brist på toaletter.

Varför?
Utan rent vatten och toaletter hamnar
människor i en ond cirkel av fattigdom och
sjukdom. Världen över tvingas människor
ägna miljontals timmar åt att hämta vatten
och barn dör av diarrésjukdomar som
enkelt hade kunnat undvikas. Liv förändras
när de timmar som tidigare ägnades åt att
hämta vatten istället kan läggas på arbete
eller utbildning. Tillgång till rent vatten och
toaletter tillsammans med kunskap i hygien
bidrar till att hålla människor friska, gör att
kvinnor och flickor inte behöver utsätta sig
för risker, och ger barn förutsättningar att gå
klart skolan.
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Framsida: Matta, 9 år,
leker med rent vatten
från byns nya pump i
Tombohuaun, Sierra
Leone.
WaterAid/Joey Lawrence

människor uträttar sina
behov utomhus.

Innehåll

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Cynthia, 6 år, dricker en
kopp rent vatten i sitt
hem i byn Mahavoky på
Madagaskar.

Hur?
Vi samarbetar med lokala partners och
samhällen för att säkerställa långsiktig
och hållbar tillgång till rent vatten,
toaletter och kunskap i hygien. Vi påverkar
beslutsfattare att öka prioriteringarna och
insatserna när det gäller dessa livsviktiga
frågor. Hela vår verksamhet bygger på alla
våra supportrars och samarbetspartners
enorma generositet och engagemang – från
individer till institutioner, företag och andra
organisationer.

Nästan 900 miljoner
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WaterAid Sverige

Nu måste takten öka!

– en del av en global
organisation

Styrelseordföranden och
generalsekreteraren har ordet
Under verksamhetsåret som gått, precis som
alla år de senaste decennierna, har fler och fler
människor i världen fått tillgång till rent vatten,
toaletter och hygien. Och precis som tidigare år
har WaterAid varit drivande i den utvecklingen,
både genom att borra brunnar och bygga
toaletter, men kanske framförallt genom den
påverkan vi har på länder och myndigheter.
Vårt viktigaste verktyg för att uppmuntra
regeringar att göra mer är FN:s globala mål för
hållbar utveckling som skrevs under 2015, och
särskilt mål 6 som innebär att alla människor
överallt ska ha rent vatten och toaletter senast
2030. Nu återstår bara 12 år tills det målet ska vara
uppnått. Trots de framsteg som görs varje år ser
vi tyvärr att världen ligger efter. I nuvarande takt
kommer alla människor ha rent vatten först 2039,
och alla ha toaletter 2066.

invånarna i slummen nyligen fått rent vatten och
nya toaletter i husen där de bor. 20-åriga Sharmila
visade stolt den toalett som familjen precis byggt,
en fin toalett med ett tvättrum i direkt anslutning
så att kvinnorna lätt kunde hantera sin mens på ett
hygieniskt sätt.

WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och
idag är organisationen världsledande i arbetet
för att alla människor överallt ska få tillgång till
rent vatten, toaletter och hygien. Sedan 2009
finns WaterAid i Sverige. WaterAid Sverige är
en del av den globala federationen WaterAid
international, som samordnar WaterAids
globala arbete. Via WaterAid international
samlar vi vår erfarenhet och kompetens och
samordnar vårt arbete globalt och i de 34
länder där vi finns på plats.

Sharmila berättade att toaletten och det rena
vattnet hade förändrat livet för dem och alla andra
i området. Barnen kan nu gå i skolan istället för att
bära vatten, människorna blir inte längre sjuka lika
ofta, och kvinnorna behöver inte oroa sig för att bli
överfallna när de letar efter undanskymda platser
att uträtta sina behov på.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att
bidra till WaterAids vision om en värld där
alla människor överallt har tillgång till rent
vatten, toaletter och hygien. Det gör vi genom
att samla in pengar till arbetet i WaterAids
verksamhetsländer, uppmärksamma
frågan i den svenska debatten, arbeta
tillsammans med företag och engagera
den svenska allmänheten. Vi arbetar även
för att Sveriges regering och riksdag ska
prioritera vatten, toaletter och hygien när
det gäller fattigdomsbekämpning och global
hälsa i utrikespolitiken och den svenska
utvecklingspolitiken.

Känslan i hela området var, trots fattigdomen, en
enorm tro på framtiden. Det fanns en stolthet över
att de varit med och förändrat sina villkor till det
bättre, och redan hade de stora planer för hur de
skulle kunna utveckla området ännu mer. Med rent
Mycket arbete återstår alltså, men trots det känner vatten och toaletter var allt plötsligt möjligt.
vi ändå hopp för framtiden. Det är omöjligt att göra
något annat när man träffar kvinnor som Sharmila Indien har långt kvar tills hela befolkningen
har rent vatten och toaletter, men de politiska
från Indien, som vi mötte i ett fattigt slumområde
prioriteringar som gjorts i landet, med satsningar
utanför Lucknow hösten 2017.
på sanitet och vatten, är en investering för
Med hjälp av WaterAid och den Indiska
utveckling och tillväxt. Forskning visar att varje
regeringens ”Clean India Campaign”, en nationell
krona som satsas på rent vatten och sanitet ger
sanitetskampanj med målet att alla i Indien ska ha fyra kronor tillbaka genom ökad produktivitet och
toalett senast 2019, hade Sharmila och de andra
bättre hälsa. Rent vatten och toaletter är alltså inte
bara mänskliga rättigheter som alla människor har
rätt till, det är också en bra investering.

Hur WaterAid
arbetar för att nå
våra mål beskrivs i
vår globala strategi
som finns på
wateraid.se
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Tobias Krantz
Cecilia ChatterjeeStyrelseordförande, Martinsen,
WaterAid Sverige
Generalsekreterare,
WaterAid Sverige

WaterAid/Mani Karmacharya

WaterAid

WaterAids vision om en värld där alla människor
har rent vatten och toaletter är fullt realistisk att nå,
och vår viktigaste uppgift är att driva på och hjälpa
länder och myndigheter att göra det möjligt. Den
historiska chansen att skapa en värld där alla har
rent vatten och toaletter får inte gå förlorad – det
kommer vi på WaterAid att fortsätta kämpa för.

Elever tvättar
händerna i skolans
handfat i byn
Kushadevi i Kavre,
Nepal.
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Här finns
WaterAid
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Australien
Nicaragua
Colombia
Sierra Leone
Liberia
Mali
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Burkina Faso
Ghana
Niger
Nigeria
Etiopien
Uganda
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Rwanda
Tanzania
Zambia
Malawi
Moçambique
Madagaskar
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Kanada
USA
Storbritannien
Sverige
Indien
Japan
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24
7

25

25 Swaziland
(eSwatini)
26 Pakistan
27 Nepal
28 Bangladesh
29 Myanmar

30 Kambodja
31 Östtimor
32 Papua Nya
Guinea
33 Senegal
34 Sydafrika
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1,44
miljoner

människor
med rent
vatten

1,42
miljoner

människor
med
toaletter

2,58
miljoner

människor
med hygien

Glimtar från
WaterAid
Sveriges arbete
Svenska regeringen satsar på
vatten, toaletter och hygien
En av WaterAids viktigaste uppgifter är att
genom påverkansarbete bidra till att regeringar
och myndigheter satsar mer på rent vatten,
toaletter och hygien.
Det är också ett arbete som genomförs i Sverige.
Därför blev vi mycket glada över att den svenska
regeringen i sitt regleringsbrev till Sida, som
innebär anvisningar för hur de ska genomföra
sitt uppdrag, under 2017 och 2018 tydligt lyfte
vikten av rent vatten, toaletter och hygien för
flera olika utvecklingsfrågor, exempelvis hälsa,
utbildning och jämställdhet.
Ett viktigt kvitto för WaterAid på att vårt
påverkansarbete gett effekt och att förståelsen
för våra frågor ökat bland svenska beslutsfattare.

WaterAid/Ernest
Randriarimalala

Under verksamhetsåret
Resultat från
2017/18 nådde vi:
WaterAids
verksamhet globalt

Rebecca, 13 år, och
Narindra, 14 år, står
framför sin nya skoltoalett
på Antakavana-skolan
i byn Antakavana på
Madagaskar.

“Simma för Livet” samlade in en miljon till Östafrika
3 285 samhällen

Vi har förbättrat tillgången
till vatten, sanitet och hygien
på 132 sjukvårdsinrättningar
som besöktes av 1,37 miljoner
patienter.

Vi har nått 3 285 samhällen med
rent vatten, toaletter och hygien.

151 000 elever

1,6 miljoner stadsbor

Vi har nått 151 000 skolbarn på 477
skolor med rent vatten, toaletter
eller hygienutbildning.

Vi har förbättrat tillgången till rent
vatten via offentliga byggnader
tillgängliga för 1,6 miljoner
människor som bor i städer.

84 landsbygdsområden

14 nationella policybeslut

Vi har förbättrat systemen för
vatten, toaletter och hygien i 84
landsbygdsområden – med en
total befolkning på 21,5 miljoner
människor.

Vi har påverkat och stöttat
förbättringar av 14 nationella
policy- och strategibeslut om
vatten, sanitet och hygien.
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Den 17 oktober 2017 engagerade sig tusentals människor i företaget Medleys välgörenhetssim till
förmån för WaterAid. Arrangemanget genomfördes i alla Medleys hallar i Sverige, och för varje simmad
meter skänkte sponsorer 10 öre till WaterAids arbete i Östafrika för att fler barn ska få rent vatten.
Nästan 1 miljon kronor simmades in, vilket kommer göra stor nytta för WaterAids arbete i Östafrika.
WaterAid/Behailu Shiferaw

1,37 miljoner patienter

En ny skoltoalett som
byggs på Edget Behibretförskolan i byn Burie i
Amhara, Etiopien.
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Programmet som satsar på
utbildning och hållbarhet
Rezaul Islam är chefsingenjör vid vattenmyndigheten i Khulna, som är Bangladesh
tredje största stad. Han har nyligen gått ett
Sida-finansierat internationellt träningsprogram
(ITP) som drivs av WaterAid i samarbete med
konsultbolaget Niras. Programmet utbildar
nyckelpersoner på olika nivåer, som under
programmet träffas och diskuterar vilka problem
de upplever och hur dessa kan lösas.

Det internationella träningsprogrammet är en
del av WaterAids arbete med att bygga långsiktig
och hållbar kapacitet på olika nivåer i samhällen.
WaterAids mål är att vi inte ska behövas på lång
sikt utan att samhällen, myndigheter och länder
själva ska kunna upprätthålla stabila system
för vatten, sanitet och hygien. För att nå dit
är program som ITP avgörande för att bygga
kapacitet och hållbarhet.
Shusmita Dhali, 18,
hämtar vatten från en
vattenautomat i Khulna,
Bangladesh.

Under programmet fick Rezaul ta fram en
problemanalys tillsammans med andra viktiga
aktörer, för att identifiera vilka grundläggande
problem som måste lösas för att fler människor
i Khulna ska få rent vatten. Med den analysen i
ryggen försökte Rezaul förändra hur myndigheten
arbetar för att lösa problemen.

Cecilia ChatterjeeMartinsen, Jan Eliasson,
Sofia Helin och Bethlehem
Mengistu i samtal under
“En livsviktig kväll för
vatten”.

WaterAid/Magnus Fröderberg

En livsviktig kväll för vatten

av den globala vattenkrisen. Bethlehem Mengistu
som är landschef för WaterAid Etiopien, talade
På Världsvattendagen den 22 mars bjöd
om hur bristen på rent vatten och toaletter
WaterAid in den vattenintresserade allmänheten, påverkar framförallt barn och kvinnor. Kvällen
givare och företagspartners till en livsviktig
gästades även av WaterAids beskyddare
kväll för rent vatten. I ett samtal, modererat av
Kronprinsessan Victoria. Evenemanget blev ett
WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee- utmärkt tillfälle att på ett fördjupat sätt berätta
Martinsen, gav våra ambassadörer Jan Eliasson
om vårt arbete och vad vi gör för att nå vårt mål
(FN:s före detta vice generalsekreterare) och
om att alla, överallt ska ha tillgång till rent vatten,
Sofia Helin (skådespelare) sina personliga bilder toaletter och kunskap om hygien.

Ett av grundproblemen som kom fram
var hållbarheten och brist på resurser.
Vattenmyndigheten startade därför ett projekt
som ska förbättra tillgången till vatten och
samtidigt bygga hållbara betalsätt för vattnet
som är anpassade efter befolkningens behov och
situation.

WaterAid/Jason Tanner

I slutet av augusti 2017 flydde hundratusentals
människor ur folkgruppen Rohingya från
Myanmar till Bangladesh och myndigheterna
hade svårt att hantera den akut
uppkomna situationen. WaterAid är ingen
katastroforganisation, men när det händer
katastrofer eller kriser i länder där vi finns
blir vi som i detta fallet ofta tillfrågade av
myndigheterna att assistera.

En resa med resultat
I januari besökte WaterAids ambassadör
skådespelerskan Sofia Helin Kambodja tillsammans
med WaterAid. Förutom att lära sig mer om hur
vi arbetar långsiktigt med att på ett hållbart sätt
stärka tillgången till vatten och toaletter på sjukhus
och i skolor, innebar besöket en möjlighet för våra
medarbetare på WaterAid Kambodja att inleda en
dialog med den svenska ambassaden i landet.
Sofia Helin tillsammans
med Sveriges
ambassadör i Kambodja
Maria Sargren på Sveriges
ambassad i Phnom Penh.

”I september förra året besökte jag flyktinglägret
och situationen för människorna var chockerande
dålig. Det fanns nästan inga faciliteter för vatten.
De flesta hämtade sitt dricksvatten från dammar
eller små vattensamlingar” berättar Faysal Abbas
från WaterAid Bangladesh.

WaterAid

”Jag har aldrig sett så engagerade kunder förut.
Om de inte får sin vattenräkning i tid ringer de
till mig och frågar var räkningen är, för de vill
verkligen betala” berättar han.
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Vår akutinsamling för flyktingar
räddade liv

WaterAid/Abir Abdullah

Enligt Rezaul har resultatet så här långt varit
över förväntan. De som köper vatten förstår att
de bidrar till att hålla systemet fungerande och
betalar därför vattenräkningen med stolthet.

Boende i flyktinglägret i
Cox’s Bazar i Bangladesh
fick via WaterAid bland
annat tillgång till
rörbrunnar med rent
vatten.

WaterAid Sverige sträckte ut vår hand och
bad människor att bidra så att våra kollegor i
Bangladesh skulle kunna hjälpa flyktingarna och
förbättra tillgången på vatten i lägren. Gensvaret
var stort. Tack vare generösa svenskar kunde
WaterAid förbättra situationen genom att borra
brunnar, bygga toaletter och installera enklare
reningsverk, och därmed rädda liv.
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Våra mål och vår
verksamhet

WaterAid/Mani Karmacharya

Sakunti Sada, 36 år, står
framför sin toalett i byn
Mirchaiya i Siraha, Nepal.
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Här har vi valt att lyfta fyra
exempel på hur vi under det
gångna verksamhetsåret har
arbetat för att ta viktiga steg mot
att nå våra mål.

WaterAid/Mani Karmacharya

För att nå målet att alla, överallt,
ska ha tillgång till rent vatten,
toaletter och kunskap om hygien,
krävs samordnade globala
insatser i kombination med lokala
lösningar som är långsiktigt
hållbara. Därför innehåller
WaterAids globala strategi för
åren 2015-2022 fyra strategiska
fokusområden;
• hållbara tjänster
• jämlikhet
• integration
• hygien

Swala Kumari Singh, 44
år, (till höger) håller en
hygienlektion vid Dhime
hälsocenter i Jajarkot,
Nepal.
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Mål: Hållbara tjänster

Mål: Jämlikhet

Vi kommer att stödja regeringar och tjänsteleverantörer
för att stärka de system och de resurser som krävs för att
tillhandahålla hållbara vatten-, sanitets- och hygientjänster.

Vi kommer att adressera och utmana de ojämlikheter som
hindrar de fattigaste och mest marginaliserade människorna
från att få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

För att nå WaterAids vision om att alla
människor överallt ska ha tillgång till rent
vatten, toaletter och hygien är det avgörande
att de insatser vi gör blir hållbara över tid.
Hållbarhet är nyckeln till att nå vår vision.
En nyckel som ser olika ut beroende på var i
världen vi arbetar.

Annie Msosa, som ansvarar för WaterAids
programarbete i Malawi, berättar att WaterAids
metod ger en heltäckande analys av de
bakomliggande orsakerna till att ett samhälle inte
lyckas ge sina invånare den grundläggande service
som de har rätt till. Ett av syftena med metoden är
även att komma bort från kortsiktiga lösningar.

I många av de länder där WaterAid arbetar
är de politiska systemen och tillhörande
samhällsinstitutioner svaga eller på sina håll ickeexisterande. WaterAids roll blir då att bidra med
kunskap och kapacitet för att stärka de system och
de resurser som krävs för att de allra fattigaste
människorna ska få tillgång till rent vatten, toaletter
och hygien.

”När du ser att någon tvingas leva utan vatten är
det mänskligt att vilja ge den personen en brunn
men det är tyvärr inget som säger att den lösningen
kommer vara hållbar. När brunnen gått sönder står
personen där igen utan vatten” förklarar Annie.

För att säkerställa att vårt arbete skapar långsiktig
förändring arbetar vi med de bakomliggande
orsakerna till varför människor saknar tillgång till
rent vatten, toaletter och hygien. Ofta visar sig
orsakerna till problemen vara andra än de man
skulle ha gissat vid första anblicken.

För att skapa långsiktiga lösningar arbetar WaterAid
därför med hela samhällen eller städer för att
genom analyser ta reda på varför exempelvis
myndigheterna inte lyckats leva upp till sina
åtaganden. Beroende på var i världen WaterAid
arbetar pekar analyserna på olika former av
insatser för att komma till rätta med problemen.

I Kambodja handlar det exempelvis om att
tillsammans med några av landets mest marginalAtt befolkningen inte har vatten beror sällan på att iserade grupper identifiera de hinder som finns för
de naturliga förutsättningarna för vattenförsörjning att de ska få tillgång till rent vatten, toaletter och
hygien. WaterAid i Etiopien arbetar med att stötta
saknas. Grundorsaken till problemen visar sig
regeringen i arbetet med att genomföra en ny
istället ofta bero på politiska prioriteringar, att
nationell plan för vatten, sanitet och hygien.
statliga medel inte fördelas jämnt över landet och
mellan olika befolkningsgrupper eller bristande
”Med hjälp av metoden identifierar vi inte bara de
kunskap om teknikens möjligheter.
behov som finns utan vi analyserar även hela det
system som ska säkerställa att människors behov
tillgodoses och att deras rättigheter respekteras”,
berättar Annie Msosa.

WaterAids arbete med hållbara tjänster handlar i
slutändan om att ge människor som av tradition
inte är vana att göra sina röster hörda en möjlighet
att faktiskt kräva sina mänskliga rättigheter till
rent vatten och en toalett. Men även att se till
att regeringar och myndigheter har kapaciteten
att förverkliga dessa rättigheter, både idag och i
morgon.

WaterAid/Basile Ouedraogo
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Moustapha arbetar som
volontär med att mäta
regnvattennivåerna i byn
Sablogo, som ligger i
Burkina Faso. Moustapha
och hans kollegor har
fått utbildning för att på
ett långsiktigt sätt kunna
använda regnvattnet till
byns odlingar.

De människor i världen som lever utan rent
vatten, toaletter och hygien är också de
fattigaste och mest marginaliserade, både i
länderna de bor i och globalt sett. Brist på rent
vatten, sanitet och hygien är både ett symtom
på fattigdom och utsatthet, och en orsak till det.
Människor som lever utan rent vatten, sanitet
och hygien fastnar i en cirkel av sjukdom,
fattigdom och utsatthet som måste brytas.

hittills är att 200 nya hushåll har kunnat anslutas till
vattensystemet, och tillgången till vatten har blivit
stabilare.

Metoden är på många sätt ganska okomplicerad;
se till så att människor har kunskap om sina
rättigheter, och stötta dem så att de gemensamt
kan kräva sina rättigheter av myndigheterna. Eller
som en kvinna boendes i Rasoolpura beskriver det:
”Om jag går ensam eller om vi går en och en och
WaterAid gör det genom förbättrad tillgång till
klagar så bryr sig inte myndigheterna. Men när vi
rent vatten, toaletter och hygien, men inte bara.
går tillsammans genom Basti Vikas Manch, då bryr
Genom våra program stöttar vi också utsatta och
de sig för de måste ta oss på allvar. Myndigheterna
marginaliserade grupper att mobilisera sig för att
svarar på våra anmälningar mycket snabbare nu
kräva sina rättigheter. Det leder till att de kan öka
när de vet att samhället är engagerat och känner till
sitt inflytande i samhället och får möjlighet att själva sina rättigheter.”
förbättra sina liv.
Det är framförallt världens fattigaste och mest
I den indiska miljonstaden Hyderabad driver
utsatta människor som saknar rent vatten och
WaterAid ett program som heter “Citizens First”.
toaletter. Om vi ska kunna nå en värld där alla
Programmet går ut på att hjälpa människor
människor överallt har rent vatten måste mer göras
att organisera sig genom sammanslutningen
för att nå just dessa människor. Därför prioriterar
Basti Vikas Manch. Basti Vikas Manch är lokala
WaterAid att stötta de mest utsatta samhällena i
grupper som samlar människor från Hyderabads
världen.
slumområden. Genom grupperna får invånarna
en gemensam plattform att samverka med
myndigheterna och kräva sina rättigheter till rent
vatten och fungerande sanitet. Idag finns Basti
Vikas Manch i nästan 100 av stadens slumområden,
vilket i sig visar hur framgångsrikt programmet
varit.
Ett av slumområdena där Basti Vikas Manch
har lyckats skapa förändring är Rasoolpura.
Invånarna levde tidigare med stora vatten- och
sanitetsproblem. Tillgången till vatten var otroligt
instabil, och avloppssystemen var så bristfälliga att
de nästan alltid svämmade över.
Men genom Basti Vikas Manch har situationen
förbättrats eftersom invånarna nu tillsammans kan
ställa krav på politiker och myndigheter. Resultatet
Kvinnor i Hyderabad
köar för att hämta
rent vatten från en
vattentank som kommit
på plats efter att en
Basti Vikas Manch-grupp
lyckats påverka sina
lokala myndigheter.
WaterAid/ Ronny Sen
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Mål: Integration

Mål: Hygien

Vi kommer att arbeta tillsammans med andra för att ta
fram planer och aktiviteter som driver förändring genom att
integrera vatten, sanitet och hygien i arbetet för en hållbar
utveckling.

Vi kommer att arbeta för att främja goda hygienvanor så att
människor till fullo ska kunna dra nytta av fördelarna med
tillgång till rent vatten och sanitet.

Ett av WaterAids fyra strategiska mål är att
vårt arbete och våra frågor ska integreras
med andra utvecklingsfrågor. Det innebär att
vi på olika nivåer samarbetar med experter,
organisationer och institutioner utanför vårt
eget expertområde, med målet att nå visionen
om att alla människor överallt ska ha tillgång till
rent vatten, toaletter och hygien.
Exempelvis kommer WaterAid aldrig att bli en
ledande expertorganisation inom hälsa och
sjukvård, men vi är experter på varför vatten,
sanitet och hygien är avgörande för hälsa och
sjukvård. Därför gör vi som störst nytta när vi
kan samarbeta med andra hälsoaktörer och
tillsammans maximera varandras insatser och
expertis.
Ett utmärkt exempel på hur WaterAid arbetar
integrerat med hälsoaktörer är hur vi använt
vaccinationsprogram i Nepal för att genomföra
hygienutbildningar.

Pramila är en av alla de mammor i Nepal som fått
hygienutbildning genom projektet, och hon menar
att det har hjälpt henne att skydda sitt barn från
sjukdomar.
”Bra hygien och sanitet har hjälpt mig att skydda
min bebis från undernäring och diarré, och det
känns väldigt bra” säger Pramila.
Pilotprojektet genomfördes från februari 2016
till juni 2017 i fyra av Nepals distrikt, och ska nu
skalas upp för att kunna genomföras i andra delar
av landet. Projektet kommer maximera nyttan av
vaccination och hygien, eftersom bra hygien och
tillgång till rent vatten och sanitet är avgörande för
att vaccineringar ska fungera på ett effektivt sätt.
En som uppskattar projektet är Swala som jobbar
som hygienutbildare genom WaterAid. Enligt henne
har projektet redan lett till att färre nyfödda dör av
diarrésjukdomar.
”Förut dog många barn här i diarrésjukdomar, men
förhållandena är numera helt annorlunda. Vi har
märkt av en stor förbättring, och mammorna lär sig
väldigt mycket genom utbildningen.”
Det är bara tillsammans med andra vi kan nå en
värld där alla människor har rent vatten, toaletter
och möjlighet till hygien. Därför är samarbeten
och integration prioriterade områden för hela
WaterAids arbete.

Pramila Sharma, 20,
med sin dotter Puja, 3
månader, i byn Matela,
Jajarkot, Nepal. Puja har
nu mycket större chans
att få växa upp frisk,
utan upprepade diarrér.
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Hygien är ett av WaterAids fyra övergripande
mål. Bakgrunden till att hygien har ett eget mål
är att det under många år sällan prioriterades
av regeringar, myndigheter och organisationer.
Ett faktum som förvånar när man tittar på
de goda effekter förbättrad hygien har på
människors hälsa. En förklaring till det kan vara
att hygien inte är lika konkret och visuellt som
att bygga toaletter och borra brunnar. Det gör
WaterAids fokus på hygien extra viktigt.
Möjligen kan den bristande uppmärksamheten
även ha att göra med att hygien handlar om
beteendeförändringar, något som ofta har ansetts
vara ett svårt ämne.
Celina Hortence Razakaniaina är 20 år och jobbar
som hygienutbildare i de två byarna Anivorano och
Ambohibary som ligger i Bongolavaregionen på
Madagaskar. Här har WaterAid tillsammans med
lokala partners arbetat med att förse byarna med
tillgång till rent vatten och toaletter. För att uppnå full
effekt av insatserna undervisar Celina nu människor i
byarna om hur de ska förändra sina vanor.
”När jag började jobba tyckte jag att människorna var
ganska envisa men när jag förklarade ordentligt vad
det handlade om, lyckades jag skapa starka relationer
till dem och de ändrade sig”.
Celina berättar att envägskommunikation inte
fungerar. Istället måste hon utgå från människornas
vardag och hämta exempel från verkligheten.
Eftersom hon själv har vuxit upp i en av byarna känner
hon väl till de normer och sociala mönster som gäller.
”Att visa kvinnor hur de ska tvätta sig när de har mens
var det svåraste men också det roligaste jag har gjort.
Det var svårt eftersom de flesta var äldre än jag och de
trodde inte att jag skulle kunna lära dem något nytt.
Men när jag visade hur de skulle göra fick jag mängder
av frågor och de blev intresserade.”

Celina Hortence
Razakaniaina, 20
år, arbetar som
hygienutbildare
i Anivorano och
Ambohibary, på
Madagaskar.

Tillgång till rent vatten och toaletter är de två
grundläggande förutsättningarna för att människor
ska kunna hålla en god hygien. Vatten och toaletter
kan sägas vara hygienens infrastruktur. Men utan
kunskap och motivation kommer människor inte att
förändra sina vanor, varken på kort eller lång sikt.
”Att göra hembesök är det bästa med mitt jobb,
berättar Celina. Då får jag möjlighet att träffa
människor öga mot öga. Det gör att de blir tryggare
och kan prata öppet om sina vanor, vad som hindrar
dem från att förändra sina beteenden och hur de
tänker kring de här frågorna.”
WaterAid arbetar därför på alla nivåer för att
hygienfrågan ska få den uppmärksamhet den
förtjänar. På lokal nivå får Celina sällskap av tusentals
andra hygienutbildare som genom innovativa
metoder baserade på evidens och forskning arbetar
för att befästa beteendeförändringar. Vi arbetar
också för att integrera handtvätt med tvål inom andra
utvecklingsområden så som hälso- och sjukvård och
inom skolan. På nationell nivå driver vi på för att
regeringar ska ta med beteendeförändringar kring
hygien i deras riktlinjer och se till att området får rätt
resurser.
För WaterAid är frågan om hygien, jämsides tillgång till
rent vatten och toaletter, en förutsättning för att vi på
ett långsiktigt sätt ska kunna förändra människors liv.
Därför fortsätter vi att arbeta tills möjligheten till god
hygien är en självklarhet för alla.
WaterAid/ Ernest Randriarimalala

WaterAid/Mani Karmacharya

I Nepal samarbetar vi med myndigheterna
genom att utbilda nyblivna mammor om hur de
kan skydda sina barn med bra hygien, samtidigt
som barnen vaccinerar sig. Vår forskning visar att
hygienutbildning tillsammans med vaccinationer
kan rädda fem gånger så många barns liv som
enbart vaccination. Integration räddar helt enkelt
liv.

Nyblivna mammor i Nepal tar med sitt barn till
vaccinationskliniken minst fem gånger under de
första nio månaderna av barnets liv. Det innebär
att klinikerna är en utmärkt plats att nå mammor
med hygienkunskap. Genom att integrera
hygienutbildning i Nepals redan existerande
vaccinationsprogram har projektet revolutionerat
hur organisationer och myndigheter kan samarbeta
för att maximera nyttan av olika insatser.
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Tack till er som
stöttat oss
under året

Utan det stöd som vi får från våra supportrar
skulle inget av det vi gör vara möjligt. Vi vill
härmed tacka alla er privatpersoner, företag,
stiftelser, skolor, idrottsklubbar och andra
organisationer som stödjer WaterAids arbete
genom att ge gåvor och bidrag till WaterAid
Sverige. Här lyfter vi några av våra största
samarbetspartners och supportrar under
verksamhetsåret. Tack!

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

7376 Simfröken AB
AB Ludvig Svensson
Abramssons Fastighets AB
ALcontrol AB
Alectas biståndsförening
Alexandersson Fastigheter i
Göteborg AB
ANR.BDBO Reklambyrå AB
Arken Hotel & Garden Spa,
Varbergs Stadshotell & Asia
Spa, Hotel Eggers
Bengt Dahlgren Brand &
Risk AB
Borås Runners IF
Bosch Thermoteknik AB
BRA Sverige AB
Byggadministration Harald
Olsson AB
Centrum För
Högpresterande System AB
Chps
Collectum AB
Didriksons Regnkläder AB
Dk-Dox AB
Dow Sverige AB

Årsberättelse 2017-2018

Dry-IT AB
Ekman & Co AB
Elmo Sweden AB
Elsa och Harry Gabrielssons
Stiftelse
Fartygskonstruktioner AB
Forsmarks Kraftgrupp AB
Gästrike Vatten AB
Hemlings
Missionsförsamling
Hemocue AB
Hultafors Group AB
Husbyggnadsvaror HBV
Förening
Hårologi of Sweden AB
Its Nordic AB
Kalmar Vatten AB
Kommunalförbundet
Norrvatten
Ledningssamordning i
Sthlm AB
Liljemark Consulting AB
LP Lastbilstvätt AB
Ludvigson Invest AB

Lärarförbundet Sävsjö
MalmbergGruppen AB
Malmsten i Åhus AB
Martin & Servera AB
Nordiska Va Teknik AB
Odd Molly International AB
Oras Sverige AB
Ozonetech Systems OTS AB
Paradinero AB
Pdb Datasystem AB
Primozone Production AB
Processus AB
Quality of Service
Ringhals AB
Rådasand AB
SAS Scandinavian Airlines
System Denmark -NorwaySweden
SCOR Sweden RE
Sinfra, Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur
Skara Sommarland
Small Improvements
Software GmbH

Smederna Sverige AB
Sollentuna Energi och
Miljö AB
Speakers&friends AB
Styrud Ingenjörsfirma AB
Swedish Space Corporation
Torstensson Art & Design
Sweden AB
Universitetsmedia Gruppen
Sverige AB
Valneva Sweden AB
Varbergs Sparbank AB
(publ)
WashTec Pamaco
Wassup Tyréns
Venue Retail Group AB
Veolia Water Technologies
AB-VA-Ingenjörerna
Victrix Svenska AB
Wilo Nordic AB
Vivab Vatten & Miljö i Väst
AB
VVS-Branschens
Yrkesnämnd

WaterAid/James Kiyimba

St Görans Sjukhus

Lilian, 10 år, går i
femman i Cardinal
Nsubuga Memorialskolan i Kampala,
Uganda, där man fått en
ny toalettbyggnad som
är hygienisk och säker.
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WaterAid Sveriges
styrelse
Tobias Krantz,
ordförande.

Tobias är chef för
utbildning, forskning
och innovation på
Svenskt Näringsliv.
Han har tidigare varit
Sveriges högskole- och
forskningsminister.

Christina Knight,
ledamot. Christina är

Creative Director, copywriter och författare.
Hon har arbetat med
marknadsföring för många svenska NGO:er, ofta
med fokus på jämställdhet. Hon anses idag vara
en av reklambranschens
mest respekterade.

Ulla Grönlund, vice
ordförande. Ulla har

Mikael Medelberg,
ledamot. Mikael driver

Torgny Holmgren,
ledamot. Torgny

Johan Kuylenstierna,
ledamot, avgick 2017.

varit prefekt på Luleå
tekniska universitet,
näringslivschef för Länsstyrelsen i Västerbotten,
VD för AB Trätek samt
haft chefsbefattningar
i Boliden AB. Hon har
utöver det haft flera
olika styrelseuppdrag.

är VD för Stockholm
International Water
Institute (SIWI). Tidigare
har Torgny arbetat
med utvecklingsfrågor
för Världsbanken,
Utrikesdepartementet
och FN.

På bilden syns Kronprinsessan på WaterAids
evenemang “En livsviktig kväll för vatten” flankerad
av WaterAids styrelseordförande Tobias Krantz och
styrelseledamot Christina Knight.

WaterAid/Magnus Fröderberg

Ekonomi – WaterAid globalt

Johan har varit VD för
Stockholm Environment
Institute (SEI) och han
har tidigare haft flera
positioner inom FN.

Lisa Sennerby Forsse,
ledamot, avgick 2018.

Pär Larshans,
ledamot. Lars är

Parul Sharma,
ledamot, valdes in

hållbarhetschef på
Ragn-Sells. Tidigare
har han varit
hållbarhetschef för
Max hamburgerrestauranger.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är beskyddare
av WaterAid Sverige. Kronprinsessan har
närvarat vid både evenemang med WaterAid i
Sverige och besökt verksamhet i Tanzania.

eget konsultföretag
inom miljö och
management. Han har
tidigare erfarenhet från
ledande positioner inom
vattenindustrin i Sverige
och internationellt.

Lars-Erik Liljelund,
ledamot. Lars-Erik är

tidigare generaldirektör
för Naturvårdsverket.
Han har också arbetat
på Naturskyddsföreningen och
Miljödepartementet.
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Beskyddare
av WaterAid

Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi.
Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2017/18. De insamlade medlen
går framförallt till verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt
påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2017/18
WaterAid Storbritannien 796,6 miljoner SEK
98,4 miljoner SEK
WaterAid Sverige1
96,2 miljoner SEK
WaterAid Amerika
68,1 miljoner SEK
WaterAid Australien
45,6 miljoner SEK
WaterAid Kanada
28,2 miljoner SEK
WaterAid Indien
1,3 miljoner SEK
WaterAid Japan
ca
1,134
miljarder SEK
Totalt

Lisa är aktiv i flera olika
styrelser med fokus på
forskning, klimat och
miljö. Tidigare har hon
arbetat på Formas,
Naturvårdsverket och
som rektor för SLU.

2018. Människorättsjurist som bl a varit ordförande för regeringens
Agenda 2030-delegation
samt rådgivare i
EU-kommissionen.
Arbetar som VD för the
Academy for Human
Rights in Business.

Globala konsoliderade utgifter 2017/18
Totalt

ca 1,063 miljarder SEK

Siffrorna är ungefärliga på grund av valutaomvandling och avrundning.
För att läsa de olika WaterAid-organisationernas respektive årsrapporter, gå till wateraid.org
1

Enligt K3 – Intäktsfört 85,3 Mkr. Erhållet 98,4 Mkr.
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Ekonomi – WaterAid Sverige

Under verksamhetsåret erhöll WaterAid Sverige de största finansiella stöden
från Sida, H&M Foundation och Svenska Postkodlotteriet.

Årlig utveckling av inbetalda
gåvor och bidrag (miljoner kronor) 4

Fördelning av inbetalda gåvor och
bidrag 2017/18 5

Mkr

98,4

100

60

Allmänheten 7%

65,8

80

Myndigheter 33%

80,1

83,7

WaterAid Sverige är medlem i FRII,
Frivilligorganisationernas Insamlings
råd. FRII arbetar för att insamling ska
bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid
Sverige följer FRIIs kvalitetskod, som är en
kravstandard som organisationer måste
följa för att vara medlemmar i FRII. En
extern revisor har granskat och intygat
att WaterAid Sverige följer kvalitetskoden.
WaterAid Sverige har ett 90-konto vilket
beviljas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll granskar
och kontrollerar att organisationer
med 90-konto följer de föreskrivna
regler som finns för hur insamlade
medel ska användas. Minst 75 % av de
insamlade medlen skall användas till
organisationens ändamål och högst
25 % får användas till insamlings- och
administrationskostnader. Svensk
Insamlingskontroll har beslutat att alla
90-organisationer från och med 1 januari
2014 skall lyda under ett nytt regelverk för
upprättande av årsredovisning. Detta gör
att från och med verksamhetsåret 2014/15
överensstämmer WaterAid Sveriges
redovisnings- och värderingsprinciper
med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1
(K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för
årsredovisning.2 WaterAid Sverige är också
godkänd av Givarguiden, som granskar
insamlingsorganisationers transparens och
ekonomi.

64,3

WaterAid Sveriges gåvor och bidrag
kommer framförallt från institutioner,
stiftelser och organisationer. WaterAid
får stöd från till exempel Sida, H&M
Foundation och Svenska Postkodlotteriet.
WaterAid arbetar också aktivt med
företagssamarbeten. Utöver detta får
WaterAid Sverige stöd från privatpersoner
som stöttar vårt arbete som månadsgivare
eller med engångsgåvor.

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2016/17 tagit emot gåvor
och bidrag på totalt 98,4 miljoner kronor.

40

Resultaträkning
Belopp i SEK
Totala verksamhetsintäkter
Totala verksamhetskostnader
Varav:
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

10/11

17,4

09/10

16,5

0

8,7

3,3

20

11/12

12/13

Företag 15%
13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Så här användes pengarna 2017/18 6

3

Årets totala verksamhetsintäkter på 85,3 miljoner7 användes enligt följande:

2017/18

2016/17

85 295 190

104 372 674

-80 342 520

-103 652 681

-70 023 374
-8 101 426
-2 217 720

-86 954 446
-14 522 240
-2 175 995

vårt ändamål (stöd till
82,1% till
program- och påverkansarbete)

12,1% till insamlings- och

administrationskostnader

5,8 % till eget kapital

WaterAid har brutet räkenskapsår.
Med år 2017/18 avses perioden 1 april 2017 till 31 mars 2018.
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2

Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation.
För information om K3, se sid VI.
3
Fullständig resultat- och balansräkning finns längre bak i denna publikation, på sid V.

4,5,6
7

Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation.
K3 – Intäktsfört 85,3 Mkr. Erhållet 98,4 Mkr

Stiftelser och övriga
organisationer 45%

II

I

Årsredovisning för
räkenskapsåret
2017-04-01 – 2018-03-31
Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid
Sverige, organisationsnummer 802426-1268, avlämnar härmed
årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017-04-01 – 2018-03-31.
Organisationens 9:e verksamhetsår.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

Förvaltningsberättelse
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige bildades
2009 och är registrerad
hos Länsstyrelsen i
Stockholms län. WaterAid
Sverige är medlem i den
internationella federationen WaterAid international. Styrelsens säte är i
Stockholm.

WaterAid internationals
styrelse. Generalsekreteraren för WaterAid
Sverige samt andra medarbetare inom WaterAid Sverige sitter i olika
internationella exekutiva
team inom federationen
som tar strategiska och
operativa beslut samt
utvecklar den globala
verksamheten inom olika
områden.

tydliggöra frågornas
centrala betydelse för
Agenda2030, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt att
påverka beslutsfattare
att prioritera frågan globalt, regionalt, nationellt
och lokalt.

1 133 miljoner kronor
(102 miljoner GBP).
WaterAid Sveriges del av
den globala omsättningen var 8,7 %.

Ändamål
Vi förändrar liv genom
rent vatten, toaletter och
hygien – Effekten av vår
verksamhet
ProgramverksamI dag saknar över 844
heten har som mål att
Vision
miljoner människor tillpåvisa och genomföra
WaterAids vision är en
gång till rent vatten och
kostnadseffektiva och
värld där alla har tillgång Tillsammans arbetar
2,3 miljarder människor
hållbara lösningar och
till rent vatten, toaletter
har inte grundläggande
angreppssätt för att
medlemmarna i federaoch hygien. Vårt upsanitet.9
tionen för att genomföra säkerställa tillgång till
pdrag är att förändra
rent vatten, toaletter och Utan rent vatten och
den gemensamma
liv i världens fattigaste
globala strategin genom hygien för de allra fatsanitet befinner sig mänsamhällen genom
tigaste. Den genomförs
programverksamhet,
niskor i en ond cirkel av
tillgång till rent vatten,
i nära samverkan med
opinionsbildning och
fattigdom och sjukdom.
grundläggande sanitet
påverkan nationellt,
nationella och lokala
Varje dag dör nästan 800
och hygien.
regionalt och globalt, för myndigheter, genom
barn av diarrésjukdomar
lokala partnerorganisaatt världens fattigaste
orsakade av smutsigt vatGlobal Kontext
samhällen ska få tillgång tioner och samhällen för ten, många kvinnor och
WaterAid Sverige är
att säkerställa ägarskap, flickor i fattiga samhällen
till rent vatten, toaletter
medlem av federationen och hygien. WaterAid glo- hållbarhet och att lokala ägnar större delen av sin
WaterAid international8
balt arbetar vid verksam- behov blir styrande.
dag åt att hämta vatten.
som är en oberoende in- hetsårets slut i 34 länder.
Diarré är den näst största
Medlemmarna i federaternationell organisation
dödsorsaken för barn
WaterAids opinionsbild- tionen WaterAid intermed säte i Storbritanunder fem år i världen.
nings- och påverkannational omsatte totalt
nien. WaterAid Sveriges
Rent vatten och toaletter
under räkenskapsåret
ordförande sitter i
sarbete verkar för att
förändrar liv – för alltid.
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8
Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars
2018 WaterAid America, WaterAid Australia, WaterAid Canada, WaterAid Japan, WaterAid India
och WaterAid UK. För mer info https://www.wateraid.org/how-were-run
9
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta

Barn överlever och
familjer kan hålla sig friska. Timmar som ägnas åt
vattenhämtning kan istället användas till annat.
Barn får tid och möjlighet
att gå i skolan. Vatten
och sanitet handlar om
överlevnad, hälsa, utbildning, självständighet,
jämställdhet, trygghet
och social och ekonomisk
utveckling för individer
liksom för samhällen och
nationer.
Vårt påverkansarbete
har aktivt medverkat till
att öka den politiska och
finansiella prioriteringen
av vatten och sanitet
inom nationella regeringar, biståndsgivare,
FN samt globala och
regionala institutioner.
På så sätt har WaterAid bidragit till att flera
miljoner människor fått
tillgång till vatten, sanitet
och kunskap i hygien.
Vi förändrar liv – fler
människor med tillgång
till rent vatten och toaletter
I 28 av de 34 länder
WaterAid är verksam
i bedriver vi förutom
opinions-, påverkans- och
insamlingsarbete även
direkt programverksamhet. Av årets verksamhetsintäkter på 85,3 miljoner
kronor, har 70 miljoner
kronor använts till program¬ och påverkan för
att säkerställa att fler
människor får tillgång
till rent vatten, toaletter
och kunskap i hygien.
På detta sätt bidrar vi till
bestående förändringar
och till människors möjlighet till ett bättre liv.
Vi påverkar och inspirerar andra att bidra
till förändring genom
påverkan, kunskap och
opinionsbildning
Vårt påverkansarbete har
som mål att medverka till

att öka den politiska och
finansiella prioriteringen
av vatten och sanitet
inom nationella regeringar, biståndsgivare, FN,
globala, regionala och
lokala processer, institutioner, företag samt
andra organisationer.

implementering följs så
att alla, särskilt de fattigaste, får tillgång till rent
vatten, grundläggande
sanitet och hygien.

Finansiellt resultat
WaterAid Sverige finansieras av frivilliga gåvor
och bidrag från allmänOpinionsbildningsarheten, företag, stiftelser
betet syftar till att öka
och andra institutioner
förståelsen, engagemsamt försäljning av
anget och insatserna
marknadsföringstjänster
för vatten-, sanitets- och och utbildning. Waterhygienfrågor bland
Aid Sverige har under
allmänheten, företag,
verksamhetsåret erhållit
media och andra intrtotalt 98,4 (80,1) milessentgrupper.
joner kronor. Detta är en
ökning från föregående
WaterAid Sveriges påver- år med 7 % som till stor
kansarbete har som mål del beror på ett utökat
att få till stånd en ökad
globalt stöd från SIDA på
prioritering av vatten
10 miljoner kronor samt
och sanitet i det svenska ett nytt samarbete med
utvecklingssamarbetet.
H&M AB som gav 3,5 milDetta inkluderar både
joner kronor.
hur resurser fördelas, samt den svenska
Under verksamhetsåret
regeringens positioner
erhöll WaterAid Sverige
och röst i relevanta
de största finansiella
internationella processtöden från H&M Founser inom Agenda2030,
dation (30 miljoner),
hållbar utveckling och
Sida (32,6 miljoner) och
bistånd. Påverkans- och Svenska Postkodlotteriet
opinionsbildningsarbetet (14,4 miljoner).
ska även bidra till ett ökat
engagemang, prioriterInsamlingsstiftelsens
ing och engagemang av kostnader under
frågorna hos allmänhet- verksamhetsåret uppgick
en, företag, organisation- till 80,3 miljoner. Under
er och olika institutioner. samma period uppgick
intäkterna, enligt K3 (se
Ändamål
not redovisningsprinciInsamlingsstiftelsen Wa- per), till 85,3 miljoner och
terAid Sveriges ändamål gav således ett finansiellt
är att genom insamling, resultat på 5,0 miljoner
opinionsbildning, påver- kronor. Intäkterna sjönk
kan och programinsatser med 18 % verksamhetverka för alla människors såret 2017/2018 jämfört
rätt till rent vatten, sani- med verksamhetsåret
tet och hygien. Våra pro- 2016/2017. Detta beror
graminsatser fokuseras
på att det inte spenderpå att säkerställa tillgån- ats lika mycket medel
gen till detta i världens
i stiftelsens projekt,
fattigaste samhällen och eftersom flera av dem är
bedrivs genom lokala
i start fasen. Föregående
samarbetspartners. Vi
år var flera projekt i
samarbetar även med
slutfasen, generellt
lokala och nationella
spenderas större delen
myndigheter för att
av medel i projektens
säkerställa att policys och slutfas. Det finansi-

ella resultatet är detta
år högre än normalt då
stiftelsen beslutat att öka
sitt egna kapital. Stiftelsens verksamhet och
organisation växer. Ett
ökat eget kapital krävs
för att klara åtaganden
och investeringar även
om intäktsflödet skulle
fluktuera.
Momspliktig verksamhet
WaterAid erbjuder företag och andra aktörer
tjänster vilka Skatteverket bedömer som momspliktiga tjänster. Dessa
tjänster är i dagsläget
marknadsföringstjänster
och utbildningstjänster
och redovisas som övriga
intäkter.
Placeringspolicy
WaterAid Sveriges placeringspolicy är att placera
kapital till låg risk och alla
medel är idag placerade
på bankkonto. Vidare
innebär policyn att om
WaterAid Sverige skulle
erhålla aktier eller andra
tillgångar som gåva skall
dessa säljas omgående,
eller placeras enligt fastställd policy.
WaterAid Sverige som
arbetsgivare
WaterAid Sverige är
medlem i IDEA, (Arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer). WaterAid
Sverige är inte kollektivavtalsanslutet. WaterAid
Sverige har sitt kontor i
Solna, i Stockholms län,
där det vid verksamhetsårets slut fanns 23
heltidsarbetande, samt
generalsekreteraren som
leder organisationen.
Antalet heltidsarbetande
har således ökat med
53 % under verksamhetsåret.
Framtida utveckling
WaterAid Sverige ser
ett växande intresse i
Sverige för vatten-, sani-
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• Medverkat i en rad högprofilerade seminarier
och tillställningar som
talare och medarrangör,

joner10 användes enligt
följande:

• Engagerat människor
för våra frågor genom
aktiviteter i våra sociala
mediekanaler.

• 82,1 % till ändamålet.
• 12,1 % till insamlingsoch administrationskostnader.
• 5,8 % till eget kapital.

Resultat och ställning
Fördelade verksamhetsintäkter
Årets totala verksamhetsintäkter på 85,3 mil-

Nyckeltal
			

2017/18* 2016/17* 2015/16* 2014/15* 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Inbetalda gåvor och bidrag (Mkr)

98,4

80,1

65,8

83,7

64,3

17,4

16,5

8,7

3,3

Intäkter (Mkr)

85,3

104,4

67,6

54,7

64,3

17,4

16,5

8,7

3,3

Eget kapital (Mkr)

11,95

7,78

7,73

8,97

8,87

1,73

1,20

0,07

0,00

Balansomslutning (Mkr)

61,91

56,04

52,47

39,01

9,62

2,43

1,52

0,55

1,02

Ändamålskostnad i % av intäkter

82,1 %

83,3 %

82,6 %

86,9 %

Antal anställda (exkl GS)

14

15

10

82,8 % 79,1 %

10

7

5

80,4 % 76,5 %
4

49,2 %

3

2

* enligt K3, de övriga åren är enligt tidigare redovisningsprincip och är inte omräknade, se not redovisningsprinciper.

Eget kapital
					

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Ingående balans 2017-04-01		

7 733 0099

51 805

7 784 904

Disposition av föregående års resultat

51 805

-51 805		

0

Årets resultat							

4 166 071		

4 166 071

Utgående balans 2018-03-31		

4 166 071

7 784 904		

Utveckling inbetalda gåvor och bidrag

60

Företag 15%

20

10

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

Allmänheten 7%

80,1

40

0

Myndigheter 33%

65,8

80

11 950 975

Fördelning inbetalda medel 2016/17

Mkr

98,4

100

83,7

• På Världsvattendagen
bjöd WaterAid in allmänheten till ”En livsviktig
kväll för vatten” på teater
Pero i Stockholm. WaterAids beskyddare Kronprinsessan Victoria satt i
publiken och lyssnade på
ett samtal mellan WaterAids generalsekreterare
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Jan Eliasson (före
detta biträdande generalsekreterare för FN och
nu global ambassadör
för WaterAid), skådespelerskan och WaterAid-ambassadören Sofia Helin
samt WaterAids landsrepresentant i Etiopien
Bethlehem Mengistu.
Samtalet fokuserade
på varför rent vatten,
toaletter och hygien är
grundläggande för hälsa,
överlevnad, ekonomisk
och social utveckling.

frågor rörande svenskt
bistånd, rent vatten, sanitet och hygien och dess
• Informerat och engag- grundläggande kopplinerat svenska beslutsfatgar till extrem fattigdom,
tare och allmänheten
global hälsa, mödra- och
genom att vara aktiva i
barnadödlighet, jämställsvensk media med bland dhet, klimat och miljö
samt mänskliga rätannat debattartiklar,
tigheter.
deltagande i nationell
TV (SVT, TV4) och radio i

64,3

• På Världsvattendagen den 22 mars 2018
lanserades WaterAids
globala årliga rapport
The State of the Worlds
Water i Sverige. Årets
tema The Water Gap
lyftes de länder vars
invånare har sämst
tillgång till rent vatten
och de länder där man
har gjort störst framsteg.
WaterAid lyfte även vad
vi begär av regeringar
och andra intressenter
för att säkerställa att fler
människor får tillgång till
rent vatten.

till exempel World Water
Week i Stockholm.

17,4

• Den 16:e november
arrangerade WaterAid
tillsammans med RFSU
ett seminarium i riksdagen om vårt gemensamma arbete i Tanzania
Övrig information
för att stärka kvinnors
WaterAid Sverige har
och flickors sexuella och
brutet räkenskapsår från • Deltagit aktivt i konsul- reproduktiva rättigheter
1 april till 31 mars.
tationer och remissutoch hälsa och förbättra
låtanden från utrikesde- förlossningsvården för
Svensk Insamlingskonpartementet angående
att fler mammor och
troll har beviljat kontroll- bland annat FN:s hållnyfödda ska överleva.
girokonto med plusbarhetsmål Agenda2030 Talare var WaterAids gengiro 900162-9, plusgiro
för att öka insatserna
eralsekreterare Cecilia
900381-5 och bankgiro
från svenskt bistånd till
Chatterjee-Martinsen,
900-1629.
rent vatten, sanitet och
RFSUs ordförande Hans
hygien som grundlägLinde samt WaterAids
WaterAid Sveriges hem- gande för att nå hållbar- landsrepresentant i Tansida www.wateraid.se
hetsmålen om utrotande zania Ibrahim Kabole.
av extrem fattigdom,
WaterAid Sverige är
global hälsa, miljö och kli- • På Världstoalettdagen
medlem av Frivilligormat, utbildning, hållbara den 19:e november
ganisationernas Insamstäder och jämställdhet. släppte WaterAid raplingsråd (FRII).
porten Out of Order
• Bidragit till arbetet
– State of the Worlds ToiFörvaltning
inom Concord Sveriges
lets 2017. Statistik runt
WaterAid Sveriges styAgenda2030 som
sanitetsfrågorna belystes
relse
ur kvinnors och flickors
samordnar det svenska
WaterAid Sverige leds av civilsamhällets arbete
synvinkel.
en styrelse som arbetar
inom processen med de
ideellt. Styrelsen har
globala hållbarhetsmålen • WaterAid arrangerade
sammanträtt fyra gånger samt ökade insatser för
den 20:e november
under verksamhetsåret, jämställdhet. Här har Wa- 2017 tillsammans med
samt haft en strategidag. terAid Sverige lyft tillgån- Stockholm Environment
gen till vatten och sanitet Institute (SEI) , StockI styrelsen sitter vid
holm International Water
som ett fundament för
tillfället för faststälInstitute (SIWI) och Sida
de allra fattigaste, och
landet av årsredovisframförallt kvinnor, att ta ett seminarium inför
ningen: Tobias Krantz
sig ur extrem fattigdom, Världstoalettdagen, den
(ordförande) Ulla Grönfå tillgång till utbildning, 19:e november, under
lund (vice ordförande),
bättre global hälsa, min- titeln Water, Sanitation
Christina Knight, Torgny skad barnadödlighet och and Hygiene for Health –
ökad mödrahälsa, minHolmgren, Lars-Erik
Expanding the view.
ska ojämlikheter samt
Liljelund, Lisa Sennerby
öka kvinnors möjlighet
Forsse, Mikael Medel• Under mars månad
att produktivt medverka i genomfördes för första
berg och Pär Larshans
samhället.
(ledamöter).
gången kampanjen
MarchforWater som
ska vara en återkom-

mande kampanj där
WaterAid på olika sätt
under mars månad ska
engagera Sverige kring
vattenfrågan. Ett sätt att
uppmärksamma frågan
var genom WaterAids blå
skosnören som bars av
våra ambassadörer och
partners.

16,5

Väsentliga händelser
under
räkenskapsåret
WaterAid Sverige har
under verksamhetsåret
bland annat arbetat med
följande insatser för
påverkan, informationsspridning samt insamling.

• Genom att hålla föreläsningar och seminarier,
aktivt mediaarbete
samt dialog med företagsledare i Sverige
aktivt arbetat med att
lyfta svenska företags
möjlighet och ansvar att
bidra till Agenda2030
genom insatser inom vatten, sanitet och hygien.

8,7

Revisor
För detta verksamhetsår
har BDO Mälardalen AB
i uppdrag att revidera
verksamheten, där ansvarig revisor är auktoriserad revisor Margaretha
Morén.

3,3

tets- och hygienfrågor
som grundläggande för
hållbar mänsklig, social
och ekonomisk tillväxt
och utveckling. Organisationen kommer att
fortsätta arbeta för att
öka engagemanget för
frågorna bland allmänheten, företagsledare
och beslutsfattare. På
detta sätt bidrar WaterAid Sverige till att alla
människor ska få tillgång
till rent vatten, grundläggande sanitet och
hygien.

14/15

15/16

K3 - Intäktsfört 85,3 Mkr. Erhållet 98,4 Mkr

16/17

17/18

Stiftelser och övriga
organisationer 45%

VI

V
		
Resultaträkning

Not

2017-04-01

2016-04-01

			

2018-03-31

2017-03-31

21 867 413
27 796 891
30 000 000
5 630 886
85 295 190

19 131 143
59 977 581
20 000 000
5 263 950
104 372 674

Ändamålskostnader		
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader		
Summa verksamhetskostnader		

-70 023 374
-8 101 426
-2 217 720
-80 342 520

-86 954 446
-14 522 240
-2 175 995
-103 652 681

Verksamhetsresultat		

4 952 670

719 993

Finansiella intäkter
6
Finansiella kostnader
7
Summa finansiella intäkter och kostnader		

2 011
-3 815
-1 804

46 228
-8 851
37 377

Resultat efter finansiella poster		

4 950 866

757 370

Skatt på årets resultat
8
Årets resultat		

-784 795
4 166 071

-705 565
51 805

2018-03-31

2017-03-31

Verksamhetsintäkter

2

Gåvor		
Bidrag		
Offentliga bidrag		
Övriga intäkter		
Summa verksamhetsintäkter		
Verksamhetskostnader

3,4,5

Finansiella intäkter och kostnader		

		
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror		

5 294

3 063

			

5 294

3 063

Kundfordringar		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9
			

1 896
68 588
35 547 370
35 617 854

504 429
30 180
21 014 123
21 548 732

Kassa och bank		

26 288 342

34 486 200

Summa omsättningstillgångar		

61 911 490

56 037 995

SUMMA TILLGÅNGAR		

61 911 490

56 037 995

Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat kapital		
Årets resultat		
			

7 784 904
4 166 071
11 950 975

7 733 099
51 805
7 784 904

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
10
Skatteskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
11
			

1 099 193
37 244 887
1 725 068
450 537
9 440 830
49 960 515

10 199
41 602 840
944 454
655 679
5 039 918
48 253 091

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

61 911 490

56 037 995

Kortfristiga skulder		
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Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och FRII:s
Styrande riktlinjer för
årsredovisning.

till exempel för administration redovisas som intäkt samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget
är avsett att täcka.

Redovisning av offentliga
bidrag
Ett offentligt bidrag som
inte är förenat med krav
på framtida prestation
ska redovisas som intäkt
när villkoren för att få
bidraget uppfyllts. Ett
I K3 har BFN samlat de
offentligt bidrag som
normer som ska tillämär förenat med krav på
pas när årsredovisning
framtida prestation ska
och koncernredovisning
redovisas som intäkt
upprättas. Normalt sett
när prestationen utförs.
är K3 endast till för större Har bidraget tagits emot
företag/organisationer.
innan villkoren för att reSvensk Insamlingskondovisa det som intäkt har
troll kräver dock att alla
uppfyllts, redovisas det
90-kontoinnehavare redo- som en skuld.
visar i enlighet med K3.
Ett bidrag som redovisas som en förutbetald
I årsredovisningen har
intäkt redovisas i resuläven vissa upplysningar
taträkningen fördelat på
lämnats som krävs av
ett systematiskt sätt över
Svensk Insamlingskontillgångens nyttjandepetroll.
riod.
Det offentliga bidrag som
Upplysningar om ändrad har redovisats i resuluppskattning och
taträkningen är 30 miljonbedömning
er kronor från Sida. Alla
Är en ändrad upvillkor är uppfyllda och det
pskattning eller bedömn- finns inga ansvarsförbining väsentlig ska updelser eller eventualtillplysning lämnas om
gångar som är förknipkaraktären på ändringen pade med bidraget.
och effekten på tillgångar,
skulder, intäkter och kost- Gåvor
nader det innevarande
Gåvor redovisas som
räkenskapsåret. Det finns huvudregel som intäkt
inga sådana upplysningar när de erhålls. Intäkter i
att lämna för räkenskapform av gåvor av kontanta
såret.
medel intäktsförs enligt
kontantprincipen i den period då gåvan inbetalats.
Resultaträkningen
I den mån det på balansVerksamhetsintäkter
dagen finns avtalade men
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villko- ej erhållna gåvor från
rade gåvor med återbetal- företag och organisationer intäktsförs dessa efter
ningsskyldighet till dess
individuell prövning.
att villkoren är uppfyllda
och ingår i begreppet
Övriga intäkter
bidrag. Bidrag redovisas
Övriga intäkter är intäkter
som intäkt när villkoren
som inte är gåvor och
för att erhålla bidraget
har uppfyllts. Erhållna bi- bidrag, dessa redovisas
drag redovisas som skuld enligt kontantprincipen.
till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader
delas in i ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader.
Gemensamma kostnader,
som exempelvis lokalkostnader, systemstöd och
allmänna kontorskostnader, fördelas mellan
ändamåls-, insamlingsoch administrationskostnader efter antal anställda
verksamma inom respektive område.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomAktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är
sådana kostnader som
kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. Hit räknas
kostnader för WaterAids
programarbete ute i våra
programländer, påverkans-, informations- och
opinionsbildningsarbete
samt löner och sociala
avgifter, utrustning och
andra kostnader direkt
hänförliga till ändamålet.
Kostnader för administration som uppstår som en
direkt följd av en aktivitet/
projekt inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till
medarbetare i form av
löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i
takt med att arbetet utförs. WaterAid Sverige betalar in ITP1 till Collectum
för samtliga anställda.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är
sådana kostnader vars
syfte är att generera externa intäkter. Här ingår
till exempel kostnader
för annonser, reklam och
tackbrev till givare men
också kostnader för löner
och sociala avgifter för
den personal som arbetar
med insamlingsverksamheten.
Administrationskostnader
Administrationskostnader
avser medel som använts
för att arbeta för och
säkerställa god kvalitet av
WaterAid Sveriges interna
kontroll och rapportering,
såväl externt som internt.
Leasing
Alla WaterAid Sveriges
leasingavtal redovisas
som operationella.

Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet
enligt de skattesatser och
skatteregler som gäller på
balansdagen.

Balansräkningen
Lager
Lager värderas med tillämpningen först-in-förstut-principen, till det lägsta
anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
Fordringar
Fordringar upptas till det
belopp som efter individuell prövning beräknas bli
betalt eller av de bidrag
som har utbetalats till
projekt men ännu inte har
spenderats.
Fordringar och skulder i
utländsk valuta
Monetära fordringar och
skulder i utländsk valuta
har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som
uppkommer vid reglering
eller omräkning av monetära poster redovisas
i resultaträkningen det
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en
rörelsepost eller som en
finansiell post utifrån den
underliggande affärshändelsen. På balansdagen
finns inga fordringar eller
skulder i utländsk valuta.
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Not
2 Verksamhetsintäkter
			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Insamlade medel
Allmänheten		
Företag		
Svenska Postkodlotteriet		
Övriga organisationer		

2017-04-01
2018-03-31

2016-04-01
2017-03-31

8 077 744
2 531 348
11 000 000
258 321

7 048 320
2 039 764
10 000 000
532 327

Summa		

21 867 413

19 131 143

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel		
Företag		
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt		
H&M Foundation		
Radiohjälpen		

7 322 316
2 110 209
18 302 276
62 060

456 062
5 189 667
53 172 966
1 158 886

Summa insamlade medel		

27 796 891

59 977 581

Offentliga bidrag
Sida		
Summa offentliga bidrag		

30 000 000
30 000 000

20 000 000
20 000 000

Övriga intäkter		
Summa övriga intäkter		

5 630 886
5 630 886

5 263 950
5 263 950

Summa		

63 427 777

85 241 531

Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen		
Bidrag som redovisats som intäkt		

21 867 413
27 796 891

19 131 143
59 977 581

Summa insamlade medel		

49 664 305

79 108 724

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

2016-04-01 – 2017-03-31
Medel
Varav män
15
3

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2018-03-31		
2017-03-31
Antal på
Varav		
Antal på
Varav
balansdagen
män
balansdagen
män
Styrelseledarmöter
8
5		
9
5
Generalsekreterare
1
-		
1
-

Årsberättelse 2017-2018

2017-04-01
2018-03-31

2016-04-01
2017-03-31

778 588
6 790 804

766 820
6 320 988

Totala löner och ersättningar		

7 569 392

7 087 808

Sociala kostnader		
- varav pensionskostnader		

2 588 135
364 925

2 437 962
355 746

Sociala kostnader generalsekreterare		
- varav pensionskostnader		

400 723
125 194

390 496
120 219

Totala sociala kostnader		

2 988 858

2 828 458

Totala personalkostnader		

10 558 250

9 916 266

		

Inget arvode har utgått till med generalsekreteraren
styrelsen under räkenskap- där gäller en ömsesidig
såret.
uppsägningstid om 4
månader. Styrelsen äger
Avtal om avgångsvederlag rätt att när som helst
WaterAid Sverige har
under uppsägningstiden
träffat ett 2-årigt avtal
befria generalsekreter-

Not 4 Leasing

			
Totala insamlade medel består av följande:			

Anställda		
2017-04-01 – 2018-03-31
Medel
Varav män
Anställda
14
3		

			
Löner,
andra ersättningar och sociala avgifter
			
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare		
Övriga anställda		

WaterAid Sverige leasar
kontorslokal, router samt
en skrivare. Avtalet om

aren från skyldigheten
att utföra arbete men har
fortfarande skyldighet att
under uppsägningstiden
betala lön. Om det skulle
ske har generalsekreteraren rätt att ta annan

anställning eller bedriva
egen verksamhet. Inkomst
från sådan anställning eller
verksamhet skall räknas
av från lön från WaterAid
Sverige

lokalhyra sträcker sig till
Kostnadsförda leasingav2018-09-30.
gifter uppgår till 801 tkr
Ett nytt avtal är ingått som (757 tkr).
sträcker sig till 2023-09-30.

			
Framtida
leasingavgifter förfaller enlig följande
			
Inom 1 år		
1-5 år		
Senare än 5 år		
Summa		

2017-04-01
2018-03-31
798 252
3 458 644
383 294
4 640 190

2016-04-01
2017-03-31
760 122
1 155 933
1 916 055

Not 5 Verksamhetskostnader
2017-04-01 – 2018-03-31		
Direkta ändamålskostnader
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader		
Totalt				

Ändamål
60 495 913		
2 975 720
6 551 741
70 023 374

Insamling Administration
-		
4 960 951
1 149 647
3 140 475
1 068 073
8 101 426
2 217 720

Not 6 Finansiella intäkter
									
Ränteintäkter
							
Valutakursvinster								
Övriga finansiella intäkter		
					
Totalt				
					

2018-03-31
2 011
2 011

Totalt
60 495 913
9 086 318
10 760 289
80 342 520

2017-03-31
44 570
1 613
45
46 228

X

IX
Not 7 Finansiella kostnader

									
Räntekostnader
								
Valutakursförluster								
Övriga finansiella kostnader		
					
Totalt				
						

2018-03-31
3 092
723
3 815

2017-03-31
8 429
362
60
8 851

Not 8 Skatter								

									
Resultat före skatt							

2017-04-01
2018-03-31
4 950 866

2016-04-01
2017-03-31
757 370

Skattepliktiga intäkter							
Avdragsgilla kostnader							
Skattepliktigt resultat							

5 630 850
-2 063 602
3 567 248

5 263 894
-2 056 779
3 207 115

Skatt enligt gällande skattesats, 22%					
Årets skattekostnad							

784 795
784 795

705 565
705 565

2018-03-31
185 202
35 179 192
182 976
35 547 370

2017-03-31
182 132
20 308 004
523 987
21 014 123

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

									
Förutbetalda hyror							
Upplupna ränteintäkter								
Förutbetalt för programstöd						
Övriga förutbetalda kostnader						
Totalt									

Not 10 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

									
H&M Foundation							
Svenska PostkodLotteriet							
Radiohjälpen									
H&M										
Totalt									

Not 11 Upplupna kostnader

									
Upplupna semesterlöner							
Upplupna sociala avgifter							
Upplupna revisionsarvoden						
Övriga upplupna kostnader						
Totalt									

Not 12 Väsentliga händelser efter verksamhetsåret slut
• Ett nytt avtal med Sida
för kärnstöd till WaterAids globala strategi är
under förhandling.
• Under april månad
lämnades en ny an-

Årsberättelse 2017-2018

sökan in om ett specialprojekt till Postkodlotteriet. Projektet ska
bidra till att öka hållbarheten i Lusaka, Zambia,
och är ett 2-årigt projekt
på 5 miljoner kronor.
Slutgiltigt besked ges
efter sommaren.

2018-03-31
32 400 694
4 844 193
37 244 887

2017-03-31
37 675 390
3 755 580
91 513
80 357
41 602 840

2018-03-31
306 786
96 392
120 000		
8 917 652
9 440 830

2017-03-31
246 989
77 604
87 500
4 627 825
5 039 918

• Radiohjälpen har i
maj månad beviljat en
ansökan till ett projekt
i Indien på 1,8 miljoner
kronor fördelat på 2 år.

regi startats upp. Detta
är ett pilotprojekt som
kommer att fortlöpa
under hela verksamhetsåret, och utvärderas i
januari/februari 2019
• Under april och maj
för eventuell fortsatt
månad har face2faceverksamhet under
verksamhet, värvning
verksamhetsåret 2019av månadsgivare, i egen 2020.

Vi som företräder WaterAid Sverige riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet.
Vi gör vårt yttersta för att använda WaterAid Sveriges resurser i enlighet med de syften som
gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska kunna se fram emot ett starkt stöd
från svenska folket för allas rätt till rent vatten, toaletter och hygien.
Stockholm 2018-08-22

Tobias Krantz
Ordförande

Ulla Grönlund
Vice ordförande

Mikael Medelberg

Torgny Holmgren

Christina Knight

Pär Larshans

Lars-Erik Liljelund

Lisa Sennerby Forsse

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-08-22
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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Esther Vololonirina,
29 år, har hämtat
vatten med sina två
barn utanför byn
Amberomena på
Madagaskar.

Insamlingsstiftelsen
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna
Telefon: 08-677 30 70
E-post: info@wateraid.se
www.wateraid.se

facebook.com/wateraidswe
twitter.com/wateraidsverige
instagram.com/wateraidsweden
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WaterAid/PATH/Ernest Randriarimalala

Organisationsnr: 802426-1268
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