
Vatten, 
sanitet och 
hygien (WASH)

– vad det 
handlar om

Rent vatten och sanitet är en mänsklig 
rättighet och en grundförutsättning för 
fattigdomsbekämpning, klimatanpassning, 
kvinnors rättigheter, barns utbildning, 
människors hälsa, ekonomi och 
samhällsutveckling.

Men 785 miljoner människor saknar 
tillgång till rent vatten. 2 miljarder 
människor saknar en toalett. 

Satsningar på vatten, sanitet och hygien 
behöver därför vara en prioriterad fråga 
i Sveriges utrikespolitik och inom det 
internationella utvecklingssamarbetet.  

Detta innebär stora och allvarliga hälsorisker. Ett av många 
exempel är att diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, 
dålig sanitet och bristande hygien är den näst vanligaste 
dödsorsaken i världen för barn under fem år.

Världens länder har enats kring de 17 globala målen för 
hållbar utveckling. Mål 6  innebär att alla människor överallt 
ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Men 
trots de framsteg som gjorts hittills, skulle takten behöva 
fyrdubblas för att nå målet i tid, enligt UN-Water.  

Tillgång till vatten, sanitet och hygien är dessutom 
en förutsättning för att flera av de andra globala 
hållbarhetsmålen ska kunna nås.



HÄLSA
Rent vatten, sanitet och god hygien är helt avgörande 
för att människor ska kunna hålla sig friska, för att 
sjukvård ska fungera och för att samhällen ska vara mer 
motståndskraftiga mot sjukdomar och  hälsohot som 
pandemier och antibiotikaresistenta bakterier. Enligt 
Världsbanken är insatser för förbättrad hygien bland de 
mest kostnadseffektiva åtgärderna för bättre hälsa.

Coronapandemin har visat på vikten av starka och 
fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Handhygien 
är den enskilt mest effektiva preventiva åtgärden för att 
minska smitta och förebygga sjukdomar. Därför är det 
allvarligt att vårdpersonal och patienter på nästan hälften 
av alla vårdinrättningar i världens låginkomstländer inte 
kan tvätta händerna, helt enkelt för att det inte finns 
vatten. 

Att se till att alla vårdinrättningar har rent vatten, toaletter 
och hygien måste vara en central komponent i världens 
gemensamma arbete för återhämtning efter covid-19 samt 
i planering för framtida pandemiberedskap.

WaterAids 
fokusområden är 
hälsa, klimat och 
jämställdhet

WaterAid vill se

• Vatten, sanitet och hygien som centralt för att bygga 
starka hälso- och sjukvårdssystem samt i bekämpandet av 
antibiotikaresistens

• Ökad prioritet för genomförandet av WHO:s resolution om 
att alla vårdinrättningar ska ha tillgång till vatten, sanitet 
och hygien 

• Sverige stödjer arbetet med framtagandet av en resolution 
om handhygien, för beslut på Världshälsoförsamlingen 
2022

Hälften (45 %) 
av sjukvårds-
inrättningarna 
i världens 
låginkomst-
länder saknar 
tillgång till 
rent vatten. 

45 %

Sjuksköterskan 
Peu Aranhya, 
30, tvättar 
händerna 
utanför Thmor 
Kol-sjukhuset, 
Battambang, 
Kambodja. 
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KLIMAT
Klimatförändringar är vattenförändringar. Med värre 
torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav 
hotas miljarder människors vattenförsörjning. Människor 
som lever utan tillgång till rent vatten och toaletter är extra 
sårbara för klimatförändringar. Ofta drabbas människor 
i fattiga och marginaliserade samhällen hårdast av 
klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till att 
orsaka dem. För många kan tillgång till rent vatten vara 
den viktigaste skillnaden mellan att kunna, eller inte kunna, 
anpassa sig till ett förändrat klimat. 

När människor har hållbar tillgång till rent vatten ökar deras 
motståndskraft mot klimatförändringarna. Med rent vatten 
även under torrperioder eller översvämningar kan människor 
hålla sig friska och överleva ett förändrat klimat.

Parisavtalet konstaterar att behovet av klimatanpassning 
i världen är stort. Satsningar på att öka tillgången till 
rent vatten behöver därför vara en nyckelstrategi för 
klimatanpassningar och för att skapa motståndskraftiga 
samhällen. 

Endast 1 procent av de 
internationella, offentliga 
klimatinvesteringarna går 
till att säkerställa tillgång 
till rent vatten i utsatta 
samhällen.

Det motsvarar 1 US-
dollar per person och 
år, i några av de länder 
som är mest sårbara för 
klimatförändringar.

WaterAid vill se

• Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien erkänns 
som en central del i åtgärder och finansiering för 
klimatanpassning 

• Internationella givare (däribland Sverige) finansierar 
klimatanpassningar på samma nivå som finansieringen av 
åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen

• Sverige säkerställer att finansieringen till 
klimatanpassningar når de människor som lever i fattiga 
och klimatutsatta samhällen
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Salim Said, 
71 år, med 
sin fru i deras 
förstörda hus 
i Mbgala, Dar 
es Salaam, 
Tanzania. 

“Jag heter Salim Said och jag bor i Mbgala, Dar es Salaam. Jag har bott 
här i ungefär 20 år. Jag har ett litet företag och har sju barn. 

Jag får dricksvatten från grannarnas grunda brunn eller så köper vi 
vatten. Det tar cirka 5 minuter att gå och hämta vatten och på en dag 
kan vi gå dit upp till 10 gånger.

När jag flyttade hit var det inga problem med regn, och här var rent. 
Men under årens lopp har jag sett förändringar i vädret, särskilt med 
översvämningar. De har orsakat stora problem. Vattnet har kommit 
in i och skadat delar av mitt hus, så nu måste vi sova ute. Folk här i 
samhället får fler sjukdomar, som feber.



JÄMSTÄLLDHET
Att tvingas leva utan rent vatten, toaletter och möjlighet till 
hygien skapar stora problem för alla människor, men oftast 
är det kvinnor och flickor som lever i fattigdom som drabbas 
värst. I de flesta fall ansvarar kvinnor för att hämta hem 
vatten, ett oavlönat arbete som tar mycket tid och energi i 
anspråk. Det leder till att flickor tvingas sluta skolan och att 
kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst. Brist på rent 
vatten betyder helt enkelt att kvinnor får sämre möjlighet till 
utbildning och arbete, och därmed mindre egenmakt och 
inflytande. 

Brist på rent vatten och toaletter är en hälsofara som i högre 
utsträckning drabbar kvinnor, eftersom det påverkar deras 

sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Sjukvård 
utan vatten, toaletter och hygien leder till ökade risker för 
kvinnor när de är gravida, föder barn eller söker hjälp för 
abort.  Det innebär också att flickor och kvinnor begränsas 
på olika sätt när de har mens.

Jämställdhet är en fråga som kräver integrerade åtgärder 
mellan flera sektorer och områden, som vatten, sanitet och 
hygien, utbildning, hälsa och arbetsliv. 

Det regnar mer nu. Värmen har också ökat och floden har blivit 
förorenad. 

Översvämningarna har förändrat min familjs liv – det är som att vi går 
bakåt. I stället för att utvecklas för det oss bakåt. Situationen är mycket 
svår.

För ett tag sedan byggde vi en bra toalett men översvämningarna 
spolade bort den och förstörde den. Just nu har jag inga pengar att 
bygga en ny, bra toalett. Så jag har gjort en liten tillfällig toalett på 
baksidan av mitt hus. När toaletten är full täcker jag över gropen och 
gräver en ny.

Översvämningarna påverkar också om vi kan få rent vatten från de 
grunda brunnarna, de kan förstöras. Vi måste samla in pengar för att 
kunna bygga en ny, under tiden behöver vi köpa vatten.”

På landsbygden i Bihar i Indien arbetar Rubi Singh med att informera 
och utbilda om vikten av hygien. Hennes drivkraft är den synliga 
förändring hennes arbete bidrar till. Hon är övertrygad om att 
yrkesarbete stärker kvinnor, och gör dem ekonomiskt självständiga.

”Jag ser att kvinnor som har tillgång till vatten och ordentliga toaletter 
får bättre självförtroende och att de ser på sig själva på ett mer positivt 
sätt. Hela samhället får en större respekt för dem om de har ett arbete 
och kan bidra till familjen och byn, och det ger dem förtroendet att leva 
som jämlikar.”

Elever i nian 
undervisas av 
fältarbetaren 
Rubi Singh, 
Kasturba 
Middle and 
High school 
i Dulhapur, 
Bihar, Indien.
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WaterAid är en internationell organisation som arbetar för 
att öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien (WASH) i 
världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala 
partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar 
beslutsfattare nationellt och globalt att öka insatserna för dessa 
grundläggande behov. WaterAid finns i 34 länder och sedan 
starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent 
vatten och sanitet som ett resultat av vårt arbete. 

Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige och har idag 
30 medarbetare. Vår huvudfinansiär är Sida. Kronprinsessan 
Viktoria är vår beskyddare och Jan Eliasson, som var med och 
grundade WaterAid i Sverige, är vår globala ambassadör. 

WaterAid deltar i många dialoger såväl på EU-nivå som på 
global nivå, främst kring klimatanpassning, global hälsa och 
jämställdhet. I Sverige deltar vi i regeringens referensgrupper 
för Gröna Klimatfonden respektive global hälsa. Vi är också 
aktiva inom Concord Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030, 
miljö- och klimaträttvisa samt jämställdhet.

Vill du veta mer?
www.wateraid.se
www.washmatters.wateraid.org 

Om  WaterAid
Nästan 700 
miljoner elever  
går i en skola 
utan toalett. 
Det innebär att 
flickor får svårt 
att hantera sin 
mens under 
skoldagen och 
i vissa fall inte 
ens går dit.

700 miljoner

WaterAid vill se

• Samtliga satsningar på vatten, hygien och sanitet 
har jämställdhetsfokus och är en prioriterad del av 
Sveriges feministiska utrikespolitik och internationella 
utvecklingssamarbete. 

• Policyer, finansiering och riktlinjer inom SRHR inkluderar 
satsningar på rent vatten, sanitet och hygien 

• Insatser för att öka tillgången till sexuell och reproduktiv 
hälsa inkluderar menshälsa


