
 

 

 

 

 

Instruktioner för att starta en egen insamling i samband med  
March for Water  
 

1. Starta din/er insamling på https://insamling.wateraid.se/projects/mfw2022  

Du skapar din samling genom att klicka på den blå knappen till höger som heter   
”Starta en insamling”. Oavsett om du är ett företag, en förening, en skolklass eller en privatperson kan du 
hjälpa till att sprida information om kampanjen March for Water och stötta WaterAid att nå fler kvinnor och 
flickor med rent vatten. 

Fyll i alla fält. Om du sätter upp ett mål blir det lättare att få med dina vänner och bekanta på din idé och 
gemensamt peppa er att jobba vidare. När insamlingen har skapats kan du/ni enkelt dela den vidare. 
 

2. Regga dina steg i March for Water-appen samtidigt som du samlar in pengar via din insamling 

Det viktigaste är att du tar initiativet till att gå och regga dina steg i appen under mars månad. Appen laddar 
du ner i appstore om du har en Iphone eller Google Play om du har en Android. Där söker du på ”WaterAid” 
eller ”March for Water”. Det är ditt nätverk som kommer att stödja dig – exempelvis familj, vänner, kunder 
eller det lokala näringslivet. Ett enkelt sätt att sprida information om din insamling är att nå ut via sociala 
medier. Bjud in alla du känner att vara med. Skapa ett event på Facebook och be dina vänner att sprida 
informationen. Känner du någon som bloggar som kan hjälpa till att dela din insamling? Kontakta gärna din 
lokaltidning och lokalradio och fråga om de vill berätta om din insamling.  
 

3. Behöver ni hjälp med er insamling? 

Skulle du stöta på problem eller behöver guidning i hur och varför du ska starta en insamling? Kontakta oss 
på WaterAid – vi hjälper gärna till! Maila till info@wateraid.se  
 

4. Din insamling gör skillnad! 

Varje dag går miljoner kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. De går 
för att de inte har något annat val. Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är 
det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk 
varje dag.  

Endast 200 kronor kan se till att en kvinna får tillgång till rent vatten. Tillsammans kan vi ta oss längre. 

Glöm inte att tagga WaterAid Sverige i sociala medier. Vi heter WaterAid Sverige på Facebook och 
LinkedIn, och har användarnamn @WaterAidSverige på Twitter och @wateraidsweden på Instagram.   

Att ha roligt är viktigt! Om du gör något du brinner för och tycker är kul blir resultatet garanterat bättre. Det 
är bara din fantasi som sätter gränserna hur långt du kommer att nå.  

Lycka till och tack för att du engagerar dig! Med din hjälp kan vi se till att fler människor får rent vatten. Med 
ditt stöd får kvinnor nya möjligheter i livet! 

https://insamling.wateraid.se/projects/mfw2022
mailto:info@wateraid.se

