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Generalsekreteraren
har ordet
Vilket år det har varit. Jag började som
generalsekreterare på WaterAid i oktober
2020 och tog över efter Cecilia ChatterjeeMartinsen som lett organisationen under hela
nio års tid. Stora skor att fylla, men jag hade
förmånen att ta över en väldigt välfungerande
och stark organisation. En ära och ett otroligt
inspirerande uppdrag!
Mitt första år på WaterAid präglades såklart starkt
av pandemin. Jag tog över som generalsekreterare
när hela organisationen arbetade på distans
hemifrån och har i skrivande stund fortfarande
inte träffat all personal.
Covid-19 har berört oss alla i grunden. Många
har förlorat familjemedlemmar, varit sjuka, blivit
av med jobbet eller på andra sätt påverkats av
pandemin. Det gäller även oss på WaterAid, både
i vårt arbete och privat. Samtidigt har WaterAids
arbete varit viktigare än någonsin.
Under pandemin har WaterAid sett till att
miljoner människor har nåtts av hygienbudskap,
hundratusentals människor har fått tillgång
till rent vatten och tusentals sjukhus och
vårdcentraler har fått livsviktig tillgång till rent
vatten, toaletter och tvål. WaterAid Sverige har
varit starkt bidragande till att vi globalt har kunnat
fortsätta rädda liv under pandemin, både genom
direkta akutinsatser i extremt drabbade länder och
genom långsiktiga och hållbara insatser över hela
världen.
Under pandemin har WaterAid Sverige lyckats öka
våra insamlade medel från både privatpersoner
och företag. Det tyder på ett stort och troget
engagemang för våra frågor och för WaterAid.
WaterAid behövs mer än någonsin. Det visar
både pandemin och den ständigt eskalerande
klimatkrisen. Sommaren 2021 släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport som sammanställde det
globala kunskapsläget om klimatförändringarna.
Rapporten är tydlig. Klimatkrisen är redan här och
skapar enorm förödelse. I framtiden kommer det
bli mycket värre.
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Rapporten visar också det som vi har vetat länge.
Klimatförändringar är vattenförändringar. Det är
framförallt genom översvämningar, stigande hav
och värre torrperioder som vi människor drabbas.
Hållbar tillgång till rent vatten är en nyckelfaktor
för att vi ska kunna anpassa våra samhällen så
att de kan stå emot klimatförändringarna. Så
länge som var tionde människa på jorden saknar
hållbar tillgång till rent vatten kommer hundratals
miljoner människor tvingas på flykt av bland
annat torka och översvämningar orsakade av
klimatförändringarna.
En hållbar värld där alla människor har rent vatten
är möjlig att nå. Sedan år 2000 har miljarder
människor fått säker tillgång till rent vatten. Det
går framåt. Men det går för långsamt. Enligt
FN behöver takten fyrdubblas om vi ska nå det
globala målet där alla har tillgång till rent vatten till
2030.
Vi är oändligt stolta över alla människor, företag,
stiftelser och givare som möjliggör vårt arbete och
aktivt bidrar till att skapa en mer hållbar värld. Ni
är viktigare än någonsin. Men fler måste engagera
sig för rent vatten – det är tydligt.
Vill du, ditt företag eller din organisation
samarbeta med WaterAid? I den här
årsberättelsen får du reda på varför det behövs,
vilken skillnad ni kan vara med och skapa, och hur
ni kan engagera er.
Tack. Just nu behövs du som allra mest!

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare, WaterAid Sverige

WaterAid/Keoma Zec

Vatten- och sanitetskrisen
i siffror*
771 miljoner människor i
världen saknar tillgång till
rent vatten.
1,7 miljarder människor
lever utan en toalett.
800 barn dör varje dag av
diarré orsakad av smutsigt
vatten och brist på toaletter.
494 miljoner människor
uträttar sina behov
utomhus.
2,3 miljarder människor i
världen saknar möjlighet till
god hygien hemma.
Runt 74 % av alla naturkatastrofer mellan 2001 och
2018 var vattenrelaterade.

Leticia Jesayu måste gå långt för att hitta
vatten i Puloichon, Colombia.
*För fullständig statistik och källor, se wateraid.se.
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Det här är
WaterAid
WaterAid bildades i Storbritannien 1981 och
idag finns vi i 34 länder. WaterAids vision är en
värld där alla människor överallt har tillgång
till rent vatten, toaletter och hygien.
WaterAid arbetar för att nå den visionen genom
samarbeten, direkta insatser, påverkansarbete,
utbildning och stöd för att förbättra
myndigheters, institutioners och lokalsamhällens
kapacitet.
I vårt direkta arbete i världens fattigaste och mest
marginaliserade samhällen borrar vi brunnar,
installerar vattensystem, bygger toaletter och
utbildar om hygien. Genom det arbetet når vi
miljoner människor varje år med rent vatten,
sanitet och möjlighet till hygien i samhällen, på
skolor och på sjukvårdsanläggningar.
Globalt, nationellt och lokalt arbetar WaterAid
även med påverkan och för att stärka länders,
myndigheters och samhällens kapacitet och
möjlighet att se till så att människor har rent
vatten, sanitet och hygien. WaterAid samarbetar
med lokala partners för hållbara och långsiktiga
lösningar och påverkar beslutsfattare att lokalt,
nationellt och globalt öka insatserna för att
människor ska få tillgång till rent vatten, sanitet
och hygien.
Genom våra samarbeten, vår expertis och
vårt påverkansarbete förändrar vi strukturer,
påverkar nationella policybeslut och lagar,
förbättrar metoder, stöttar myndigheter och
stärker lokalsamhällen. Allt för att så många
människor som möjligt ska få hållbar tillgång till
rent vatten, toaletter och hygien.
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WaterAid Sverige
WaterAid Sverige bildades 2009 och är en del av
den globala federationen WaterAid. WaterAid
Sverige arbetar brett för att uppnå vår vision om
en värld där alla människor överallt har tillgång
till rent vatten, toaletter och hygien.
Vi gör det genom att samarbeta med andra
organisationer, samla in pengar till WaterAids
arbete i världens fattigaste samhällen, bilda
opinion för våra frågor, arbeta tillsammans med
företag samt engagera privatpersoner. Vi arbetar
även för att vatten, sanitet och hygien ska vara
prioriterade frågor i Sveriges bistånds- och
utrikespolitik samt i arbetet med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling.

WaterAid/Nelson Owoicho

Varför?
Rent vatten, toaletter och hygien är
grundläggande för fattigdomsbekämpning,
hälsa, utbildning, kvinnors rättigheter,
ekonomisk utveckling och samhällens möjlighet
till klimatanpassning. Trots det saknar idag
771 miljoner människor i världen tillgång till
rent vatten, 1,7 miljarder saknar tillgång till en
fungerande toalett och 2,3 miljarder har ingen
möjlighet att tvätta händerna med tvål och
vatten. Tillgång till rent vatten och toaletter är
grundläggande mänskliga rättigheter, och också
helt avgörande för att uppnå de globala målen för
hållbar utveckling.

En man kör vattendunkar genom byn
Guzapei Nigeria.

Sedan år 2000 har fler än 2 miljarder människor
i världen fått tillgång till rent vatten. En otrolig
utveckling som räddat miljoner människors liv.
Tyvärr går utvecklingen alldeles för långsamt och
om inte mer görs kommer de globala målen inte
att uppnås till 2030. WaterAids arbete är därför
viktigare än någonsin och vi kommer fortsätta
att samarbeta med lokala partners, påverka
regeringar, hjälpa samhällen och stötta myndigheter tills alla människor överallt har hållbar
tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Här finns
WaterAid
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De globala
målen

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

De globala målen för hållbar utveckling är vårt viktigaste verktyg för
att uppnå WaterAids vision om en värld där alla människor överallt har
tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det är nu sex år sedan världens
ledare antog de globala målen, och nio år kvar tills dess att de ska vara
förverkligade (2030).
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WaterAid arbetar framförallt för att mål 6 (rent vatten och sanitet) ska
uppnås. Men alla hållbarhetsmål hänger ihop, och om inte mål 6 uppnås
kommer flera av de andra målen också misslyckas. Tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien är helt avgörande för till exempel minskad fattigdom,
hälsa och sjukvård, utbildning, jämställdhet och hållbara samhällen.
Vi arbetar för att uppnå de globala målen genom vårt direkta arbete
för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien. Men viktigast är vårt påverkansarbete. Vi arbetar utifrån devisen
”do some, influence the rest” som innebär att vi genom påverkan och
kapacitetsstärkande insatser ser till att vårt arbete får ringar på vattnet.
Genom den metoden trycker vi på och hjälper stater och myndigheter att
kunna ta sitt ansvar att se till att alla invånare har hållbar tillgång till rent
vatten, sanitet och hygien, och vi hjälper även företag att bidra till en mer
hållbar värld.
Att investera i rent vatten, sanitet och hygien är inte bara ett ansvar utan
också en bra affär för stater, myndigheter och andra aktörer. Att investera
i säker tillgång till rent vatten, toaletter och hygien skapar upp till 21
gånger mer värde än det kostar.
Trots de framsteg som gjorts hittills går utvecklingen emellertid
för långsamt. För att nå mål 6 i tid skulle utvecklingstakten behöva
fyrdubblas. Därför är WaterAids arbete viktigare än någonsin.
Allt börjar med vatten.

Illustration av globala målens samband från UNESCO.

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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WaterAids strategi
och resultat
WaterAids arbete är alltid anpassat efter de lokala förutsättningar som finns i de länder, samhällen och
regioner där vi genomför våra insatser. Men allt vårt arbete utgår från en gemensam global strategi där
vi definierar vilka fokusområden och strategiska mål WaterAid ska satsa på och hur vi tillsammans som
en organisation kan bidra till att uppnå dem. WaterAids nuvarande globala strategi sträcker sig från 20152022, och i den definieras fyra strategiska fokusområden. Under det gångna året har vi påbörjat arbetet
med att ta fram en ny strategi för den globala organisationen och utifrån den även en ny svensk strategi.

Hållbara tjänster

Integration

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
genomför blir hållbara över tid.

Vatten, sanitet och hygien är
grundläggande förutsättningar för all utveckling. För
att fattigdom ska minska,
sjukvård förbättras, fler
barn kunna gå i skolan, samhällen kunna stå
emot klimatförändringar och jämställdhet
förverkligas, krävs att fler människor får
rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid
samarbetar därför med aktörer utanför vårt
eget område för att maximera insatserna.

Därför har WaterAid som strategiskt
mål att stödja regeringar, myndigheter
och tjänsteleverantörer för att stärka de
system och de resurser som krävs för att
tillhandahålla hållbara vatten-, sanitets- och
hygientjänster.

WaterAid har som strategiskt mål 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 hållbar utveckling.

Jämlikhet

Hygien

De människor i världen
som lever utan rent vatten,
toaletter och hygien är också
de mest marginaliserade
och och de som lever i störst
fattigdom.

Hygien är grundläggande för
människors hälsa, fungerande
sjukvård och minskad
smittspridning. Trots det är
hygien sällan prioriterat av
regeringar, myndigheter och organisationer.

WaterAid har därför som strategiskt mål
att bemöta och utmana de ojämlikheter
som hindrar de mest marginaliserade
människorna och de som lever i störst
fattigdom från att få tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien.

WaterAid har därför som strategiskt mål att
arbeta för att främja goda hygienvanor så
att människor till fullo ska kunna dra nytta av
fördelarna med rent vatten och sanitet.
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Resultat från WaterAids globala
arbete under verksamhetsåret
2020-2021
WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och regeringar för att
så många människor som möjligt ska få långsiktig tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Men vi
arbetar också genom direkta insatser i vårt projekt- och programarbete genom att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.
Under året har vi nått följande antal människor med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien:

Rent vatten:
306 000 personer i

hem och samhällen

143 000 skolelever
795 000 personer

Toaletter:
531 000 personer i

på sjukvårdsanläggningar

hem och samhällen

Hygien:
2 553 000 personer i
hem och samhällen

1 140 000 skolelever
10 003 000 personer

på sjukvårdsanläggningar

Korta exempel
på andra resultat
från året:
21 nationella policybeslut
Vi har runt om i världen påverkat
och stöttat förbättringar av
21 politiska policybeslut som
kommer ge förutsättningar för
bättre tillgång till vatten, sanitet
och hygien.

131 000 skolelever
852 000 personer
på sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hem/samhällen och skolor
avser personer som använder dem dagligen.
Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser
antal patientbesök samt personal.
Hygienstatistiken avser personer som
nåtts med faciliteter eller återkommande
hygienutbildning/-budskap.

225 partners
Vi har samarbetat med 225 partnerorganisationer i
256 projekt, inklusive 81 myndigheter och 92 ideella
organisationer, från lokal till global nivå.

Exempel på förändrade politiska policybeslut som
WaterAid haft påverkan på är:
• Prioritering att minska ojämlikheten i tillgång till
vatten, sanitet och hygien i Zambia.
• Vatten, sanitet och hygien integreras i strategier för
klimatanpassning i Burkina Faso.
• Ökade anslag i budgetar till vattensektorn i Indien.
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Coronapandemin

En man tvättar
händerna i en
kontaktfri handtvättstation som
WaterAid installerat
vid templet Bouhda
Stupa i Kathmandu,
Nepal.

Verksamhetsåret 2020-2021 präglades av coronapandemin som hade stor inverkan både på
WaterAid Sveriges arbete och för verksamheten i våra landsprogram.
Idag saknar 2,3 miljarder människor möjlighet att tvätta händerna med vatten och tvål. I världens
låginkomstländer saknar 45 procent av sjukvårdsanläggningarna tillgång till rent vatten. Omkring
800 miljoner skolelever kan inte tvätta händerna i skolan. Sjukvårdsanläggningar, skolor och
samhällen utan tillgång till rent vatten och möjligheten till god hygien riskerar att bli epicentrum för
smittspridning av virus och sjukdomar.
Med pandemin har det blivit tydligare än någonsin att tillgång till rent vatten och möjlighet till god
hygien är grundläggande för att människor ska kunna hålla sig friska. Både parallellt och integrerat
med vårt ordinarie utvecklingsarbete har WaterAid därför under 2020 och 2021 genomfört storskaliga
akutinsatser för att förbättra möjligheten till god hygien i samhällen och på sjukvårdsinrättningar.
Våra insatser har fokuserat på att:
• Genomföra nya och utöka pågående informationskampanjer om handhygien, så att alla
människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken för smittspridning.
• Renovera, konstruera och installera faciliteter för rent vatten och god handhygien på platser där
behoven är som mest akuta, exempelvis på sjukvårdsinrättningar, skolor, marknader, buss- och
tågstationer och i tätbefolkade slumområden.
• Arbeta med regeringar och myndigheter för att med vår expertis bidra till att deras insatser
kompletterar lokala och regionala insatser samt blir effektiva i bekämpningen av virusspridningen.
Under förra verksamhetsåret lanserade och genomförde WaterAid 59 projekt som direkt svar
på pandemin. Vi installerade över 4 100 nya faciliteter för handhygien, varav mer än 60 procent
är permanenta och kommer kunna fortsätta användas på lång sikt. Totalt har vi nått omkring
200 miljoner människor och distribuerat över 1,9 miljoner hygienprodukter som exempelvis tvål.

Ritik Chavariya
tar hand om
medicinskt avfall
på den vårdcentral
i Madhya Pradesh,
Indien, där han
arbetar.
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Nepal är ett av de länder i Asien som har drabbats värst av
covid-19. WaterAid har under 2020 och 2021 genomfört storskaliga
insatser i landet för att fler människor ska ha möjlighet att tvätta
händerna med tvål och rent vatten. Vi har särskilt fokuserat på att
sjukhus och vårdcentraler ska få rent vatten och hygienmöjligheter,
något som är viktigt för minskad smittspridning och fungerande
sjukvård. Under året nådde vi 11 miljoner människor i Nepal med
hygienbudskap genom engagerande kampanjer som spreds via
TV, radio, sociala medier och högtalare.
I Nepal, precis som i många andra av våra landsprogram, har
WaterAid under lång tid arbetat med hygienkampanjer. Det
innebar att vi kunde agera snabbt när pandemin bröt ut genom att
använda vårt redan producerade utbildningsmaterial om hygien,
nå ut i samhällen på landsbygden via befintliga partnerskap med
lokala organisationer samt samarbeta med regeringen genom
redan etablerade relationer.
WaterAid/Mani Karmacharya

WaterAids direkta insatser i Nepal resulterade i att över
780 000 människor fick bättre möjlighet till handhygien genom
över 300 kontaktlösa handtvättsstationer som installerades på
sjukhus och vårdcentraler i distrikten Dolakha, Bardiya, Kavre,
Siraha, Kathmandu och Lalitpur. Varje dag använde ytterligare
40 000 människor de handtvättsstationer som vi installerade på
140 offentliga platser i landet.

WaterAid/X

Nationellt har WaterAid arbetat hårt för att påverka och
stödja regeringar att prioritera och finansiera satsningar på
vatten, sanitet och hygien, både för att bekämpa covid-19 och
för långsiktig utveckling och fattigdomsbekämpning. I den
nigerianska staten Bauchi investerade regeringen nästan 36
miljoner kronor i vatten, sanitet och hygien för att stimulera den
ekonomiska återhämtningen. Arbetet pågår och redan har 800
borrhål rehabiliterats och 700 nya borrhål byggts - vilket ger rent
vatten till 450 000 människor på landsbygden i Bauchi.

WaterAid/Ronny Sen

Det är avgörande att vikten av god hygien inte glöms bort när
världen ska återhämta sig och återuppbyggas efter pandemin.
Hygien har i årtionden varit underfinansierat, trots att det är en av
de mest kostnadseffektiva insatser som kan göras för att förbättra
folkhälsan och minska barnadödligheten. Så länge miljarder
människor i världen saknar möjlighet till god hygien är ingen av
oss säkra från nya mutationer och framtida pandemier.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Utöver våra direkta insatser under pandemin har WaterAid
också arbetat globalt och nationellt för att lyfta hygienfrågan
högt på den politiska agendan. Globalt bidrog vi till att
Världshälsoförsamlingens (WHO:s beslutande organ) resolution
om covid-19 tydligt inkluderade rätten till vatten, sanitet och
hygien, och vi är huvudpartner till WHO:s och UNICEF:s Hand
Hygiene for All Global Initiative.

En pojke nyttjar en av de kontaktfria
handtvättstationerna vid ett
undersökningscenter i Manjakandriana,
Madagaskar.

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Ett axplock från årets
arbete
Insamling, engagemang och opinionsbildning
En viktig del av WaterAids arbete är att engagera människor runt om i Sverige. Genom gåvor, engagemang och ökat intresse för vattenfrågan kan vi på WaterAid se till att fler människor får rent vatten.
Här är några av de aktiviteter och kampanjer som vi har genomfört i Sverige under året.

Våra givare är det viktigaste vi har
Vi vill rikta ett stort tack till alla månadsgivare och
andra givare som skänkte gåvor under förra året.
Med era gåvor har WaterAid kunnat genomföra både
akutinsatser under coronapandemin, och lyckats
fortsätta vårt långsiktiga och hållbara arbete för att
fler människor ska få rent vatten. Med er hjälp kunde
Tsehaynesh och hundratusentals andra människor få
rent vatten under 2020.
Tsehaynesh är 15 år och bor i byn Derekwa i Etiopien.
Tidigare brukade hon varje morgon hämta vatten
till familjen från en vattenkälla en bit bort från byn.
Vandringen dit tog 30 minuter och eftersom alla i byn
använde samma vattenkälla tvingades Tsehaynesh
ofta vänta i över en timme innan hon kunde fylla sin
vattendunk.
”Jag hämtade vatten varje dag tidigt på morgonen,
och det tog så mycket tid att jag ofta missade första
lektionen i skolan” berättar Tsehaynesh.
Men med hjälp av gåvor från våra engagerade givare
kunde WaterAid under förra året förändra livet för
Tsehaynesh och alla de andra invånarna i Derekwa. I
byn har vi installerat tre vattenposter med sex kranar i varje, vilket betyder att byborna både har rent vatten att
dricka, och slipper lägga timmar varje dag på att hämta det.
”När vi fick det rena vatten blev vi så glada att vi sjöng och dansade. Det rena vattnet har gjort att jag är friskare
och inte längre missar lektioner i skolan.”
Tack för att du var med oss under förra året. Utan givare – inget rent vatten.

WaterAid engagerade besökare under Stockholms
Filmfestival

Under filmfestivalen deltog även vår generalsekreterare Anna Nilsdotter i ett panelsamtal
om klimat och vatten före visningen av filmen Greta som följer Greta Thunbergs otroliga
resa.
”Det är väldigt roligt att kunna presentera WaterAid som officiell partner. Vi kunde
inte samarbeta med en mer aktuell partner, och är glada över att kunna bidra med att
sprida ordet om vikten av rent vatten”, sade Git Scheynius, festivalchef på Stockholms
internationella filmfestival, när samarbetet lanserades.
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Olav Holten

2020 var WaterAid partner till Stockholms internationella filmfestival som arrangerades
mellan 11–22 november. Partnerskapet innebär bland annat att WaterAid fick möjlighet att
visa en kort film om vårt arbete före varje filmvisning och att filmfestivalen hade information
om oss i salongerna, på hemsidan och i nyhetsbrev.

WaterAid

Konstnären Cleo Kinnaman
skapade personligt konstverk till
WaterAids julkampanj
Till WaterAids julkampanj ”Ringar på vattnet”
skapade konstnären Cleo Kinnaman ett exklusivt
och personligt konstverk som kunde beställas som
litografi eller gåvokort.
Idén till konstverket fick Cleo under en resa till
Etiopien tillsammans med WaterAid. Där följde hon
med WaterAid till ett smutsigt vattenhål i området
Bureya, ett vattenhål som försåg tusentals människor
med dricksvatten.
WaterAid/Joey Lawrence

”Hålet där de hämtade sitt vatten var 15 meter djupt
och väldigt instabilt. Bara att få tag i vattnet var
väldigt slitsamt och farligt. Vi fick höra berättelser
om människor som ramlat ner och dött. De la ner
sådan extrem möda på att få tag i vatten, vatten
som dessutom var smutsigt och i sig självt direkt
livsfarligt”, berättar Cleo Kinnaman.
Cleo Kinnaman har själv en stark koppling till Etiopien
eftersom hennes mamma kommer från landet. Konstverket har därför en mycket personlig
betydelse för henne.
”Min mamma kommer från Etiopien. Kvinnan på bilden kunde varit hon. Men egentligen
spelar det ingen roll. Ingen människa på hela jorden ska behöva leva utan rent vatten. Så jag
kände att jag måste göra något för att förbättra situationen för alla de människor som idag
tvingas leva utan rent vatten”, säger Cleo Kinnaman.

Cleo Kinnamans
litografi som
hon skapade
till WaterAids
julkampanj.

Högstadieelever samlade in
tusentals kronor genom kreativt
projekt

Tsehaynesh från
byn Derekwa i
Etiopien, har nu
tid att gå i skolan
sedan WaterAid
installerade
vattenposter i byn.
Som en del av samarbetet visade
filmfestivalen material från WaterAid på
en storbildsskärm vid Norrmalmstorg.

Det finns många olika sätt att hjälpa. Årskurs 8 på
Skapaskolan i Huddinge kände att de ville bidra till en
bättre värld och samtidigt göra något som de tyckte
om. Svaret blev Jeans4Africa. Under 2020 och 2021
samlade eleverna in begagnade jeans som de sedan
lagade och sålde.
Totalt lyckades eleverna genom projektet samla in
17 000 kronor till WaterAids arbete. Ett fantastiskt
initiativ som visar hur personliga intressen och globalt
engagemang kan gå hand i hand.

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Succé för March for Water
I mars 2021 genomförde WaterAid kampanjen March for Water där
engagerade personer gick för rent vatten genom att registrera sina steg
i WaterAids stegräknare. Målet var att gå 65 miljoner steg, från Sverige
till Papua Nya Guinea. Det målet nådde vi redan efter en vecka. Totalt
under mars registrerades över 550 miljoner steg, mer än 10 varv runt
jorden och längre än från jorden till månen.
WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter vill tacka alla som
engagerade sig och uppmärksammade vattenfrågan i mars.

Totalt engagerade sig 4 978 personer i March for Water 2021. Många
gick tillsammans med sitt företag eller sin förening som valt att bli
partner till March for Water. Huvudpartner till kampanjen var
WW ViktVäktarna, och deras medlemmar registrerade under mars över
265 miljoner steg. WW ViktVäktarna skänkte även 100 000 kronor till
WaterAids arbete för att fler människor ska få rent vatten. Andra viktiga
partners var Getinge, Fitvia, GANT och Pollex.

Instagraminlägget som @hemetknarkarna
lade upp för att starta sin insamling
i samband med WaterAids kampanj
March for Water. Detta var ett av alla
de engagemang som under mars 2021
gjorde kampanjen till en succé.

Kungliga Hovstaterna

Möte med vår
beskyddare
Kronprinsessan Victoria

Under March for Water engagerade sig även Per Johansson, som
driver det omåttligt populära instagramkontot @hemnetknarkarna, för
WaterAid. Genom den insamling som han startade samlade Per och hans
följare in 151 763 kronor, en insats som kan se till att omkring
750 personer får tillgång till rent vatten. Fantastiskt!

I januari hade vår generalsekreterare Anna Nilsdotter och
WaterAids styrerelseordförande
Tobias Krantz ett möte
med WaterAids beskyddare
Kronprinsessan Victoria.
Under mötet fick vi möjlighet
att uppdatera Kronprinsessan
om situationen i världen när det
kommer till vatten och sanitet. Vi
berättade också om hur WaterAid
har arbetat under pandemin för att
nå människor med rent vatten och
hygienbudskap.
Vi vill tacka Kronprinsessan för
hennes engagemang och ser fram
emot att tillsammans fortsätta
arbetet för att nå en värld där alla
människor har rent vatten.
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Kronprinsessan Victoria i ett digitalt möte
med WaterAids generalsekreterare Anna
Nilsdotter och styrelseordförande Tobias
Krantz. Kronprinsessan har varit WaterAid
Sveriges beskyddare sedan 2011.

WaterAid

”March for Water blev en helt fantastisk kampanj. Vi siktade på
Papua Nya Guinea men nådde månen. Tack till alla som kämpade
tillsammans med oss. Ni är vatten värda!”

Jan Eliasson önskade sig rent vatten när han
fyllde 80 år
Den 17 september 2020 fyllde Jan Eliasson, WaterAid Sveriges grundare
och första ordförande samt nuvarande ambassadör för WaterAid,
80 år. I samband med födelsedagen samlade Jan in pengar till WaterAids
livsviktiga arbete. Totalt inbringade insamlingen över 44 000 kronor.
Så här sa Jan Eliasson själv om insamlingen:
”Jag kan inte tänka mig någon bättre present än att använda min
födelsedag till att fler människor ska få rent vatten. Det är en grundläggande fråga för alla, och en fråga som har följt mig genom mina olika
uppdrag för utveckling, mänskliga rättigheter och fred. Att ge en gåva till
rent vatten är att ge en gåva till en fredligare och mer hållbar värld.”
Jan Eliasson efter
att ha mottagit
de födelsedagshälsningar som
lämnades i
samband med
insamlingen.

Företag och andra samarbeten
WaterAid samarbetar med företag för att tillsammans bidra till att fler människor får rent vatten,
sanitet och hygien. Genom samarbeten stöttar vi företag att bidra till en mer hållbar värld och arbetar
tillsammans med dem för att världen ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Här är
några exempel på vad vi har uppnått under året genom våra samarbeten med företag.

Grundfos Foundation en avgörande
partner i Moçambique
Tack Grundfos Foundation för att ni såg till att vi kunde
bekämpa spridningen av covid-19 i Moçambique!
Grundfos Foundation är partner till WaterAid, och när
nöden var som störst under 2020 valde de att stötta
WaterAid Moçambiques kamp mot coronaviruset.
I Moçambique saknar mer än var tredje invånare
grundläggande tillgång till rent vatten, och de allra
flesta har ingen möjlighet att tvätta händerna med
tvål och vatten. Brist på vatten och hygienmöjligheter
skapar stora hälsorisker. Extra allvarlig är brist på
hygienmöjligheter på sjukhus och marknader där
smittspridning ofta tar fart.
WaterAid/Signus/Edson Artur

Under 2020 agerade WaterAid snabbt och kraftfullt
för att förbättra människors möjlighet till handhygien
i Moçambique. Tack vare stödet från Grundfos
Foundation installerade WaterAid
390 faciliteter för handtvätt med
En av användarna
tvål och rent vatten på marknader
vid WaterAids
och sjukvårdsinrättningar, och
mobila handtvättnådde 890 000 människor med
stationer i Maputo,
hygienbudskap.
Moçambique.

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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WaterAid och H&M stöttar kvinnliga
vatteningenjörer i Kambodja
I Kambodja saknar över fyra miljoner människor rent
vatten. Dubbelt så många, åtta miljoner, har ingen
toalett.
En av huvudanledningarna är att landet har en enorm
brist på personer med utbildning och kompetens
inom vatten och sanitet. Världsbanken har beräknat
att Kambodja behöver minst 12 000 specialister inom
vatten och sanitet. Idag är antalet 775 personer.
Extremt få av dem är kvinnor, särskilt på ledande
positioner.
Bristen på kvinnor inom vatten- och sanitetssektorn
gör att få insatser för förbättrad tillgång till rent vatten
och sanitet fokuserar på, eller ens uppmärksammar, kvinnors behov. Kambodja behöver helt
enkelt fler utbildade personer som arbetar med vatten och sanitet och särskilt kvinnor.
För att bemöta dessa utmaningar finansierar H&M, genom initiativet One Bag Habit, ett
projekt som WaterAid driver i Kambodja. Projektet går ut på att stötta unga kvinnor som vill
utbilda sig inom vatten och sanitet, samt att genomföra en studie om vilka barriärer som
hindrar kvinnor från att ta sig in i sektorn.
I ett första steg i projektet har ett antal unga kvinnor fått stipendier för att studera till
vatteningenjörer vid Institute of Technology of Cambodia. Kvinnorna får mentorer inom
sektorn som stöttar dem under utbildningen och som senare hjälper dem att få jobb.
Studenterna erbjuds också praktikplatser hos WaterAid Cambodias partnerorganisationer.
En av de unga kvinnor som har fått ett stipendium med hjälp av projektet är Khoeun Romduol
som studerar till vatteningenjör. Khoeun vet av egen erfarenhet hur viktigt rent vatten är för
människors hälsa och liv.
”Att arbeta för att fler människor ska få rent vatten har varit min dröm sedan jag var ett litet
barn, eftersom byn som jag växte upp i inte hade rent vatten. Jag är väldigt glad över att jag
fick det här stipendiet. Det har på många sätt förändrat mitt liv”, sade Khoeun Romduol.
H&M har sedan 2002 på olika sätt stöttat WaterAids arbete och totalt bidragit med över
47 miljoner kronor. H&M:s stöd har haft stor betydelse för WaterAids arbete för att fler
människor ska få rent vatten, toaletter och hygien.

Lindex

Lindex succékampanj för WaterAid
I slutet av 2020 släppte Lindex en unik nattkollektion i samarbete
med designern Emma von Brömssen. 10 procent av försäljningen
gick till WaterAid. Genom kampanjen kunde Lindex skänka omkring
500 000 kronor till WaterAid.
”Jag fastnade för Lindex inkluderande kvinnosyn och arbetet de gör för
kvinnor i Sverige men också globalt. Som fristående designer, kan jag
genom detta samarbete använda mig av Lindex storlek för att vara med
och göra skillnad för utsatta kvinnor i länder som saknar tillgång till rent
vatten” sade Emma von Brömssen.
Exempel på Emma
von Brömssens
kollektion för
Lindex där
10 procent av
försäljningen gick
till WaterAid.
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Lindex samarbete med WaterAid är en del av
modeföretagets hållbarhetslöfte – att göra skillnad
för framtida generationer – där både kvinnor och
vatten är i fokus. Lindex har under många år stöttat
WaterAid och har bland annat finansierat projekt
i Bangladesh och Myanmar som har sett till att
tusentals människor i fattiga slumområden har fått
tillgång till rent vatten och toaletter.

Operakällaren
Foundation

WaterAid/Ivan da Silva

Khoeun Romduol i
Kambodja studerar
till vatteningenjör.

I oktober 2020 arrangerades
den årliga insamlingsgalan
tillsammans med Operakällaren
Foundation. Under kvällen
meddelades att över tre miljoner
kronor samlats in till WaterAids
arbete.
WaterAid

Dagen för galan började
traditionsenligt med ett
frukostseminarium. Seminariet
leddes av Steffo Törnquist och
Jenny Strömstedt och handlade
om varför rent vatten, sanitet och hygien är så grundläggande för hälsa
och sjukvård samt världens möjligheter att bekämpa coronapandemin.
Gäster var bland andra Anders Tegnell, Kjell A. Nordström, Jan Eliasson
och WaterAids hälsoexpert Leah Richardson.

Anders Tegnell
och Leah
Richardson vid
frukostseminariet.

Nya samarbeten

WaterAid/Guilhem Alandry

Det senaste året har många nya företag fått upp
ögonen för WaterAid och vattenfrågan. Vi är oerhört
tacksamma för att så många företag har valt att
samarbeta med oss, särskilt under ett så svårt år för
människor och näringsliv.
Vi är glada över att företag som GANT, Getinge,
Comfydence, Kronans Apotek, Fitvia, WW
ViktVäktarna, Amisa, Vagabond, Husqvarna och Vakin
har valt att tillsammans med oss engagera sig för en
värld där alla människor har rent vatten. Tack – och
välkomna till WaterAid!

Program

WaterAid Sveriges programavdelning hanterar bidrag och stöd från myndigheter, givare och stiftelser
som Sida, Svenska Postkodlotteriet och Radiohjälpen, samt från våra företagspartners. Här är några av
de insatser som har gjorts möjliga under förra verksamhetsåret med stöd från myndigheter, givare och
stiftelser:
WaterAid

Sida stöttade WaterAids insats i Bangladesh mot covid-19
med fem miljoner kronor
I Bangladesh saknar 65 procent av befolkningen möjlighet att tvätta händerna med tvål och
vatten, och miljoner av landets invånare bor i tätbefolkade slumområden utan rinnande
vatten.
Under 2020 genomförde WaterAid akutinsatser i Bangladesh med målet att fler människor
skulle få tillgång till rent vatten och möjlighet till god hygien för att bättre kunna skydda sig
mot smittsamma sjukdomar.
Sida i Bangladesh gick under våren 2020 in med extra stöd på fem miljoner kronor till
WaterAids arbete i landet. Genom det extra stödet kunde WaterAid Bangladesh se till att
500 000 invånare i 157 slumområden fick hygienmöjligheter. I alla dessa områden
installerades mobila stationer för handtvätt med tvål och vatten på strategiska platser.
En kraftfull insats för människors hälsa och för minskad smittspridning.
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Sida och Danida stöttade WaterAids coronainsats i
Burkina Faso med 14 miljoner kronor
I Burkina Faso saknar idag omkring fem miljoner människor tillgång till
rent vatten och över 17 miljoner har inte möjlighet att tvätta händerna med
vatten och tvål. Det gör landet väldigt sårbart för smittsamma sjukdomar och
pandemier.
Som stöd till WaterAids insats mot covid-19 i Burkina Faso gick Sida och
Danida (som ansvarar för Danmarks utvecklingsbistånd) under 2020 in med
13,9 miljoner kronor i särskild finansiering (Sidas extra stöd uppgick till 8
miljoner kronor och Danidas till 5,9 miljoner kronor). Det extra stödet från
Sida och Danida syftade till att öka kunskapen om hygien med fokus på att nå
särskilt sårbara och diskriminerade grupper som kvinnor, personer som lever
med funktionsnedsättning samt etniska minoriteter. Genom finansieringen
har WaterAid även kunnat förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och
hygien på sjukhus, skolor och fängelser genom att bygga och reparera
vattensystem samt distribuera tvål och andra hygienprodukter.
Utöver de direkta insatserna användes stödet från Sida och Danida även till att förbättra lokala
myndigheters kapacitet och möjlighet att långsiktigt öka tillgången till rent vatten, sanitet och
hygien. Finansieringen från Sida och Danida syftade därmed inte bara till att tillfälligt stötta
samhällen att skydda sig mot covid-19 utan bidrar även till hållbar utveckling, bättre hälsa och
minskad fattigdom på lång sikt.

Mia Rimby och
Steen Sonne
Andersen vid
ceremonin för
signeringen av
avtalet i Burkina
Faso.

Avtalet om det nya stödet skrevs på och presenterades av Mia Rimby, Chargé d’affaires på
Sveriges ambassad i Burkina Faso, och Steen Sonne Andersen, Danmarks ambassadör i Burkina
Faso, under ett event i huvudstaden Ouagadougou i juni 2020.

Mind the Gap – Radiohjälpen finansierar projekt på Madagaskar
WaterAid har alltid ett särskilt fokus på att stötta de mest utsatta människorna och grupperna. Mest utsatta av alla
är ofta människor som lever med funktionsnedsättning. Idag lever omkring en miljard människor i världen med
någon form av funktionsnedsättning och 80 procent av dem bor i låg- och medelinkomstländer. Människor som
lever med funktionsnedsättning har ofta extra stort behov av rent vatten och fungerande toaletter, samtidigt som
de generellt har sämre tillgång. Det beror på att de ofta diskrimineras från beslutsfattande och att faciliteter som
vattenkranar och toaletter inte är anpassade för att kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
I Madagaskar finansierar Radiohjälpen projektet Mind the Gap som helt fokuserar på att förbättra tillgången till
rent vatten, sanitet och hygien för människor som lever med funktionsnedsättning. I projektet samarbetar vi med
funktionshinderorganisationer och stöttar dem att kräva sin rätt till rent vatten, sanitet och hygien. Vi utbildar
också myndigheter och tjänstemän om vilket ansvar de har, och vad som krävs av dem för att de ska kunna
försäkra att människor som lever med funktionsnedsättning har säker tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

WaterAid/Aurel Clyde Rabehanta

Projektet fokuserar särskilt på kvinnor och flickor och under året har flera informationskampanjer och
utbildningar om hygien och menstruell hälsa genomförts för att öka kunskapen och stärka egenmakten hos
flickor och kvinnor som lever med funktionsnedsättning.
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Stödet från Radiohjälpen har gett WaterAid möjlighet
att stötta några av de mest marginaliserade
människorna i samhället. Genom projektet bygger
vi upp viktiga lärdomar kring hur vi i framtiden ska
fortsätta samarbeta med funktionshinderorganisationer. Samtidigt som myndigheter, politiker och
tjänstemän bättre kan ta sitt ansvar och leverera rent
vatten, sanitet och hygien till alla.
Utbildningar
och workshops
är en central del
av projektet på
Madagaskar.

Postkodlotteriets livsviktiga stöd

”Stödet från Svenska Postkodlotteriet är helt avgörande för att vi
varje år ska kunna nå så många människor med rent vatten. Tack till
Svenska Postkodlotteriet och till alla er som har en lott”, sade WaterAids
generalsekreterare Anna Nilsdotter i samband med utdelningen.
Stödet från Svenska Postkodlotteriet är inte öronmärkt, vilket betyder
att WaterAid kan använda det för att satsa där det behövs som allra
mest. Basstödet från Svenska Postkodlotteriet är helt avgörande för att
WaterAid ska kunna agera snabbt och kraftfullt, menar Anna Nilsdotter.
”Basstödet är enormt viktigt eftersom det gör att
vi kan vara flexibla och agera snabbt. Under 2020
användes basstödet exempelvis till att genomföra
snabba och viktiga insatser i några av världens
fattigaste samhällen för att förbättra möjligheten till
hygien. Något som var helt avgörande för att minska
spridningen av covid-19 och andra sjukdomar.”

Generalsekreterare
Anna Nilsdotter
drar checken
på fantastiska
11 miljoner kronor
från Svenska
Postkodlotteriet.

WaterAid

WaterAid/ Basile Ouedraogo

Den 19 mars, under den årliga Förmånstagarfesten, meddelade
Svenska Postkodlotteriet att de under 2021 bidrar med 11 miljoner
kronor till WaterAids arbete.

Politik och påverkan

Idag är vatten, sanitet och hygien långtifrån tillräckligt prioriterat av länder, regeringar, myndigheter
och biståndsgivare. För att världen ska nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 måste antalet
människor som varje år nås med rent vatten fyrdubblas.
En av de absolut viktigaste delarna av WaterAids uppdrag är att verka för global förändring genom
opinionsbildning och påverkansarbete. I Sverige fokuserar WaterAid särskilt på tre områden inom
utvecklingssamarbetet och utrikespolitiken: klimatförändringar, hälsa samt jämställdhet och
inkludering. Under året har vi särskilt lyft vikten av vatten, sanitet och hygien inom:
den feministiska utrikespolitiken, i arbetet med klimatanpassning i de värst utsatta länderna, samt för
global hälsa, bättre sjukvård och starkare smittskydd. Här är några av våra framgångar och aktiviteter
under året:

Biståndsministern i Bangladesh

Per Olsson Fridh
Två elever i Dhaka som biståndsminsitern
träffade under sitt besök. Bland annat
visade de upp skolans nya toaletter som
gör det möjligt för flickorna att byta
mensskydd under skoltid.

”Idag besökte jag ett av Dhakas slumområden. Där jobbar WaterAid för
att öka tillgången till fungerande toaletter och möjligheten att tvätta
sig i rent vatten. För många är det tabu att ens prata om mens, men
tack vare insatser som dessa får unga bättre kunskaper om mens och
hur de ska sköta sin hygien. De elever jag träffade idag berättade att
de nu kan fortsätta gå i skolan. För dem har en toalett man kan stänga,
med rinnande vatten och en tvål, gett dem en chans att fortsätta sin
utbildning. Ibland behöver det inte vara svårare än så.”
Det skrev Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete Per
Olsson Fridh på Instagram efter att han i mars 2021 hade besökt ett av
WaterAids projekt i Bangladesh huvudstad Dhaka.
WaterAid har under året tryckt på för att vatten, sanitet och hygien ska
prioriteras högre i det svenska utvecklingssamarbetet, därför var det
mycket glädjande att biståndsministern besökte WaterAids arbete.

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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62 världsledare i gemensamt upprop för vatten och hygien i
kampen mot covid-19
Den 15 maj 2020 lanserades ett globalt upprop där 62 världsledare och organisationer, bland
dem WaterAid och Sveriges dåvarande biståndsminister Peter Eriksson, uppmanade till att
vatten, sanitet och hygien måste prioriteras i insatserna för att bekämpa spridningen av
coronaviruset.

Mary James Gill
tog emot priset
av Sveriges
ambassadör i
Pakistan, Henrik
Persson.

Uppropet ”World leaders’ Call to Action on COVID-19”, framtaget på initiativ av Sanitation
and Water for All, uppmanade till att alla planer och insatser för att bekämpa spridningen av
coronaviruset måste prioritera vatten, sanitet och hygien.
WaterAid Sveriges dåvarande generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen
kommenterade:
“Vi välkomnar att Sverige ställer sig bakom uppropet. Vi hoppas att Sverige och alla andra
som skrivit under nu också agerar och ser till att vatten och hygien till de allra fattigaste
verkligen blir prioriterat”, sade Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Vatten tydligt med i handlingsplan för den feministiska
utrikespolitiken
Den 19 februari 2021 lanserades Utrikesförvaltningens handlingsplan för den feministiska
utrikespolitiken. I planen för 2021 har vatten, sanitet och hygien fått en tydligare och mer
framträdande roll i Sveriges arbete för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
WaterAid har länge argumenterat för att vatten, sanitet och hygien måste få en tydligare
plats i den feministiska utrikespolitiken, något som alltså förverkligades i handlingsplanen
för 2021.
WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter kommenterade den nya handlingsplanen så
här:
”Vi har sett att regeringen de senaste åren tagit viktiga steg framåt vad gäller att integrera
vatten, sanitet och hygien inom arbetet för jämställdhet och hälsa.

WaterAid/Keoma Zec

Med handlingsplanen stakar regeringen ut riktningen för att möta flera av de stora
utmaningar som världen står inför idag. Vi kan inte nog understryka vikten av att regeringen
ger den mänskliga rättigheten till
rent vatten, sanitet och hygien en
central roll i detta arbete.
WaterAid ser att Sverige med
detta visar ledarskap globalt och
fortsätter att ligga i framkant
när det gäller jämställdhet som
ett övergripande perspektiv i
utrikespolitiken. Vi ser fram emot
fortsatt utbyte och dialog om hur
vi kan bidra till detta arbete.”
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WaterAid/ Drik/Suman Paul

Sathi, 15 år, från Shyamnagar i
Bangladesh är en av miljontals flickor och
kvinnor som idag lever utan rent vatten,
toaletter och hygienmöjligheter. Något
som omöjliggör jämställdhet.

Privat

Anna Lindh-priset
Den 18 november 2020 tilldelades Mary James Gill årets Anna Lindh-priset,
efter att ha nominerats av WaterAid. Mary är människorättsjurist från
Pakistan och hon har länge arbetat för sanitetsarbetares rättigheter, till
viss del i samarbete med WaterAid Pakistan.
Vid prisutdelningen deltog vår generalsekreterare Anna Nilsdotter i ett
panelsamtal tillsammans med utrikesminister Ann Linde och tidigare
LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Under samtalet lyfte Ann
Linde Sveriges engagemang för rent vatten och toaletter, särskilt som
jämställdhetsfråga:
“Sverige stöder arbetet för att alla överallt ska få tillgång till rent vatten
och sanitet, i synnerhet flickor och kvinnor”
I januari 2021 hade Ann Linde och Anna Nilsdotter ett separat möte där
utrikesministern återigen lyfte att vatten, sanitet och hygien är en viktig
fråga i Sveriges arbete för internationell utveckling.

WaterAid starkt bidragande till rapport om klimat och jämställdhet
Klimatsatsningar måste ha ett jämställdhetsperspektiv, eftersom klimatförändringarna drabbar kvinnor värre
än män. För att förstå kopplingen mellan jämställdhet och klimat, är ett så kallat intersektionellt perspektiv
avgörande.
Kvinnor och flickor som lever i fattigdom och utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är till exempel
särskilt drabbade och deras möjligheter att delta och ha inflytande över beslut är begränsade. Tyvärr är detta
något som saknas i både svenska och internationella lagar och ramverk. Det visar en rapport Som WaterAid
tillsammans med 17 andra organisationer tagit fram genom den biståndspolitiska plattformen Concord.
I rapporten kräver vi bland annat att kvinnors lika tillgång till rent vatten, toaletter och hygien måste vara en
central del i Sveriges klimatpolitik och i den feministiska utrikespolitiken.
Vår rapport ger exempel på att:
• Kvinnor och män drabbas olika av klimatförändringar.
• Kvinnor och män påverkar miljön olika – utifrån de olika roller de har i
familj och på samhällsnivå.
• Kvinnor och män har olika möjligheter att vara delaktiga i beslut som
påverkar klimatet och tillgång till naturresurser som vatten.
Leticia Jesayu,
55 år, går över
uttorkad mark nära
hennes hem i La
Sabana, Colombia.

Rapporten var en viktig del i att visa på kopplingarna
mellan klimat och jämställdhet, och driva på för
att detta perspektiv ska vara ledande i Sveriges
klimatarbete.

Vill du vara med?
En värld där alla människor har rent vatten är möjlig att nå. Men vi måste alla engagera oss. Vill du
hjälpa till?
Gåvor och månadsgivande
Det är lätt att ge en gåva till WaterAid. Swisha din
gåva till 900 16 29. 200 kronor kan räcka för att en
person ska få rent vatten.
Vill du bli månadsgivare och varje månad bidra till
att människor får rent vatten? Bli månadsgivare på
manadsgivare.wateraid.se

Företag
Vill ditt företag stötta WaterAid, samarbeta med oss
eller bara veta mer om hur ni kan bidra till en mer
hållbar värld? Mejla till infocorporate@wateraid.se
så berättar vi mer.
Skolor och föreningar
Vill din skola eller din förening samarbeta med
WaterAid? Mejla till info@wateraid.se så berättar vi
mer.
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Tack till alla
som stöttat
oss under året

Under verksamhetsåret 2020-2021 nådde WaterAid miljoner
människor med rent vatten, toaletter och hygien. Det hade
inte varit möjligt utan allt det stöd vi fått från privatpersoner,
företag, stiftelser, skolor och andra organisationer. Tack för era
gåvor och bidrag, ni hjälper oss att rädda liv!
Här är några av våra största samarbetspartners:

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

St Görans Sjukhus

Värmevärden AB
WW ViktVäktarna
Vrångebäck Lantbruk AB
Veolia Water Technologies AB VA-Ingenjörerna
VattenProjekt i Sverige AB
Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB
Wassup Tyréns
Uniwater AB
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Structor Vatten & Miljö Uppsala AB
SPP Pension & Försäkring AB
Sofidel Sweden AB
SAS Scandinavian Airlines System -Denmark
-Norway -Sweden
Returpack-Burk Svenska AB
Pse Förvaltning AB
Prowash Sverige AB
Processus AB
Presto Brandsäkerhet AB
Poco Loco Svenska AB
Nöjdhs Elektronik AB
Npb Automation AB
Novi Real Estate AB
Novare Human Capital AB
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Munin AB
Midvatten AB
Meter Television AB
Mathem i Sverige AB
Marla Miljödialog AB
Ludvig Svensson, AB
Lk Systems AB
Leelou Produktion AB
Kronans Droghandel Apotek AB
KPMG AB
Kinchard AB
Kaplans Auktioner AB
K von K AB
Järfälla VA- & Byggentreprenad AB
Innovation Properties Sverige AB
Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB
Ilmonte, AB
IKEA of Sweden AB
Husqvarna AB
Holistic Sweden AB
Hallvarsson & Halvarsson AB
Göteborgs friidrottsförbund
Geoserve AB
Fopha Invest AB

Fng Invest AB
Faluna Automation AB
F. Holmström Fastigheter AB
Excelor AB
Erik Adielsson Catchdriving AB
Elmo Sweden AB
ELE Engineering AB
Ek o Lek Barnomsorg AB
Eden Springs Scandinavia AB
Dsj Media AB
Dry-It AB
Dormy Golf & Fashion AB
Diya Consulting AB
Dina Försäkring AB
Didriksons Regnkläder AB
ComplyiT AB
Christian Berner Tech Trade AB
Calmarsunds Vvs AB
Byggadministration Harald Olsson AB
Borås Energi och Miljö AB
Björkman Water Engineering AB
Aqudox AB
Amanzia Consulting AB
Alminia AB

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
– WaterAids beskyddare
Kronprinsessan
Victoria vid Brunnsviken där hon
demonstrerade hur
människor världen
över hämtar och
bär vatten.

WaterAid/Kaffegruppen

Sedan 2011 är Kronprinsessan
Victoria beskyddare av
WaterAid Sverige. I den rollen
bidrar Kronprinsessan med
ett mycket stort engagemang
för att tillsammans med
WaterAid lyfta varför rent
vatten, toaletter och hygien
är så avgörande för global
utveckling.

WaterAids
ambassadörer
WaterAid/Magnus Fröderberg

WaterAid/Jason Tanner

WaterAid Sverige har även ambassadörer som på olika sätt engagerar sig för att fler människor ska
få rent vatten. Ambassadörer för WaterAid är skådespelerskan Sofia Helin och FN:s tidigare vice
generalsekreterare Jan Eliasson. Tack för ert engagemang!
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WaterAid Sveriges
styrelse
Tobias Krantz, ordförande. Tobias har varit
Sveriges högskole- och forskningsminister, och chef
för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt
Näringsliv. Han är nu särskild utredare i statens
utredning om organisation, styrning och finansiering
av forskningsinfrastruktur, samt senior rådgivare public
affairs åt företagsledningen på Apoteket AB.
Viktoria Bergman, vice
ordförande. Viktoria har lång erfarenhet av globala hållbarhetsfrågor,
kommunikation, marknadsföring
och affärsutveckling i internationella
företag. Hon arbetar idag som styrelseledamot, bland annat i Vattenfall AB.

Pär Dalhielm, ledamot. Pär är
VD på Svenskt Vatten. Han har lång
erfarenhet från olika former av
samhälls- och miljöfrågor i ledande
befattning, exempelvis som ledamot
i Generalförsamlingen för europeiska
vattenorganisationerna EurEau.

Mikael Medelberg, ledamot.
Mikael driver eget konsultföretag
inom miljö och management. Han
har tidigare erfarenhet från ledande
positioner inom vattenindustrin i
Sverige och internationellt.

Hayaat Ibrahim, ledamot, tillträdde
2021. Hayaat är jurist och ekonom.
Idag är hon generalsekreterare för
Institutet Mot Mutor, tidigare har hon
arbetat på advokatbyrån Vinge med
antikorruption, samt på Somaliland
Human Rights Commission.

Anna-Jeanette Larnelius Löw,
ledamot. Anna-Jeanette är
civilingenjör med lång chefsoch styrelseerfarenhet liksom
ledning av globala vatten- och
hållbarhetsprojekt. Hon är idag vice
VD på Norconsult.

David Nilsson, ledamot, tillträdde
2021. David är ingenjör och historiker.
Han har arbetat med vattenfrågor och
hållbar utveckling i över 25 år, bland
annat på Sida, i Kenya och Zimbabwe.
David är docent och forskare vid KTH
där han leder KTH Vattencentrum.

Staffan Hansén, ledamot. Staffan
är nationalekonom och har arbetat i
finansbranschen de senaste
25 åren. Sedan 2015 är han VD för
SPP Pension & Försäkring AB.

Sofia Graflund, ledamot, tillträdde
2021. Sofia är chefsjurist på Northvolt
och tidigare advokat på Vinge. Hon
har bred erfarenhet från policyarbete
och investeringar, exempelvis i Afrika
för svenska statens DFI Swedfund
International AB.

Cecilia Hermansson, ledamot.

Parul Sharma, ledamot, avgick 2020.
Parul är människorättsjurist som varit
ordförande i regeringens Agenda
2030-delegation. Hon är VD för the
Academy for Human Rights in Business.

Sara Haasmark, ledamot. Sara
är hållbarhetsansvarig på ICA
Fastigheter och har en bakgrund
som VD på Samhällsbyggarna och
hållbarhetschef på Fastighetsägarna
Stockholm.

Suad Ali, ledamot, avgick 2020.
Suad är statsvetare som de senaste sju
åren arbetat med migrationsfrågor.
Hon har tidigare jobbat på
Utrikesdepartementet och UNHCR.

Cecilia är ekonom och forskare
inom fastighet och finans på KTH.
Tidigare har hon varit chefsekonom
på Swedbank och arbetat inom
Finansdepartementet och Sida.
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Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas
gemensamma globala intäkter och utgifter för 2020-2021. De insamlade medlen går framförallt till
verksamhet i programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2020-2021

Globala konsoliderade utgifter 2020-2021

WaterAid Storbritannien 937,9 miljoner SEK
WaterAid Amerika
127,6 miljoner SEK
1
WaterAid Sverige
102,7 miljoner SEK
WaterAid Australien
97,0 miljoner SEK
WaterAid Indien
26,6 miljoner SEK
WaterAid Kanada
25,3 miljoner SEK
WaterAid Japan
12,0 miljoner SEK
Totalt
ca 1,329 miljarder SEK

Totalt

ca 1,199 miljarder SEK

Siffrorna är ungefärliga på grund av
valutaomvandling och avrundning.
För att läsa de olika WaterAid-medlemmarnas
respektive årsberättelser, gå till
www.wateraid.org/our-annual-reports

Yuranis, 14 år, tvättar kläder och ser efter
lilla Yuleimar i byn Tomarrazon, Colombia.
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Ekonomi – WaterAid Sverige
WaterAid Sveriges insamlade medel kommer
framförallt från gåvor och stöd från institutioner,
stiftelser och organisationer. WaterAid stöttas
bland andra av Sida, H&M Foundation och
Svenska Postkodlotteriet. Utöver det har
WaterAid flera aktiva företagssamarbeten och
stöttas av privatpersoner genom månadsgivande
eller gåvor.
WaterAid Sverige är medlem i
insamlingsorganistionernas branschorganisation
Giva Sverige som bland annat arbetar för att
insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.
WaterAid följer Giva Sveriges kvalitetskod, som
är en kravstandard organisationer måste följa
för att få vara medlemmar. En extern revisor
har granskat och intygat att WaterAid Sverige
uppfyller kvalitetskoden.

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

WaterAid Sverige har 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. Bland annat regeln att
minst 75 procent av insamlade medel måste
användas till organisationens ändamål och att
högst 25 procent får användas till insamlingsoch administrationskostnader.
Svensk Insamlingskontroll har beslutat att
alla organisationer med 90-konto från och
med 1 januari 2014 skall lyda under ett
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 Giva Sveriges styrande riktlinjer för
årsredovisning.1

2

2020-2021

2019-2020

109 010 400

112 288 356

-109 993 078

-110 460 763

-87 007 775
-18 848 836
-4 136 467

-91 985 361
-14 065 847
-4 409 555

WaterAid har brutet räkenskapsår.
Med år 2020-2021 avses perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021.
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1 För information om K3, se sid VII.

2 Fullständig resultaträkning med noter finns längre bak i denna publikation, på sid VI.

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret
2020-2021 tagit emot gåvor och bidrag på
totalt 102,7 miljoner kronor.3
Årlig utveckling av inbetalda gåvor och
bidrag (miljoner kronor) 4

Fördelning av inbetalda gåvor och bidrag
5
2020-2021 (exklusive statliga bidrag)

120

Övriga
organisationer 32 %

60

65,8

64,3

80

Allmänheten 17 %

80,1

83,7

98,4

100

109,1

115,4

Mkr

40

0

Företag 24 %

17,4

16,5

8,7

3,3

20

Svenska
Postkodlotteriet 27 %

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Så här användes pengarna 2020-20216

Årets totala verksamhetsintäkter på109,0 miljoner7 användes enligt följande:

79,8% till vårt ändamål (stöd till program- och
påverkansarbete)

21,1%

till insamlings- och administrationskostnader

-0,9 % från eget kapital 8

3,7 K3 – Intäktsfört 109,0 Mkr. Erhållet 102,7 Mkr

4,5,6 Fullständig årsredovisning med noter finns i denna publikation, från sid I.
8 Läs

mer om eget kapital på sid II under rubriken Resultat och ställning.
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Årsredovisning för räkenskapsåret
2020-04-01 – 2021-03-31
Innehåll
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige,
organisationsnummer 802426–1268,
avlämnar härmed årsredovisning
avseende räkenskapsåret 2020-04-01–
2021-03-31, vilket är organisationens
tolfte verksamhetsår.
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.
Allmänt om verksamheten
Vision
WaterAids vision är en värld där alla
har tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien.
Global kontext
WaterAid Sverige är medlem
av federationen WaterAid
international1 som är en oberoende
internationell organisation med säte
i Storbritannien. WaterAid Sveriges
ordförande är även vice ordförande
i WaterAid internationals styrelse.
Generalsekreterare och medarbetare
representerar WaterAid Sverige i olika
internationella exekutiva team inom
federationen. Dessa team tar både
strategiska och operativa beslut samt
utvecklar den globala verksamheten
inom olika områden.
Tillsammans arbetar medlemmarna
i federationen för att genomföra den
1

Sida
I
VI
VII
VII

Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i svenska kronor.

gemensamma globala strategin genom
programverksamhet, opinionsbildning
och påverkan nationellt, regionalt
och globalt. Federationen hade vid
verksamhetsårets slut verksamhet i 34
länder.

implementeringen fungerar väl så att
alla, särskilt de mest marginaliserade
grupperna, får tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien.
Effekten av verksamheten

Varför är WaterAids verksamhet så
viktig?
I dag saknar över 771 miljoner
människor grundläggande tillgång till
rent vatten och 1,7 miljarder saknar
grundläggande tillgång till sanitet2. Var
tredje människa i världen har ingen
möjlighet att tvätta händerna med
tvål och rent vatten. Konsekvenserna
Den globala programverksamheten
har som mål att påvisa och genomföra av brist på rent vatten, sanitet och
hygien är ödesdigra. Varje dag dör över
kostnadseffektiva och hållbara
lösningar för att säkerställa tillgång till 800 barn i diarrésjukdomar orsakade
av brist på rent vatten och toaletter.
rent vatten, sanitet och hygien för de
Kunskap om hygien och möjlighet att
allra fattigaste.
tvätta händerna med rent vatten och
Medlemmarna i federationen WaterAid tvål är avgörande för att förbättringar
inom vatten, sanitet, hälsa och sjukvård
international omsatte totalt under
ska vara hållbara. I samhällen där
räkenskapsåret 1 329 miljoner kronor
(114,4 miljoner GBP). WaterAid Sveriges hygienen brister sprids sjukdomar
snabbt mellan människor. En så enkel
del av den globala omsättningen var
sak som att tvätta händerna med tvål
7,7 %.
och vatten kan därför rädda många liv.
Ändamål
Rent vatten, sanitet och hygien är
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges helt avgörande för att de globala
hållbarhetsmålen ska kunna nås. Med
ändamål är att genom insamling,
opinionsbildning och påverkansarbete rent vatten, sanitet och hygien kan
hundratusentals liv räddas varje år,
verka för alla människors rätt till
folkhälsan och sjukvården förbättras
rent vatten, sanitet och hygien.
över hela världen, antalet barn som går
Vår finansiering till den globala
i skolan öka, undernäringen bekämpas
organisationens programinsatser
fokuseras på att säkerställa tillgången och hållbara samhällen byggas.
Hållbar tillgång till rent vatten och
till vatten, sanitet och hygien för
sanitet är dessutom helt avgörande
människor som lever i fattigdom. Vi
arbetar med lokala samarbetspartners för att uppnå jämställdhet, och för
att människor, samhällen och länder
samt lokala, regionala och
ska kunna anpassa sig och överleva
nationella myndigheter för att
klimatförändringarna.
säkerställa att policyer efterlevs och
Målet för WaterAids globala opinionsoch påverkansarbete är att tydliggöra
hur tillgång till vatten, sanitet och
hygien är central för att nå målen i
Agenda 2030, samt att i denna kontext
påverka beslutsfattares prioriteringar
på global, nationell och regional nivå.

Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2021 WaterAid America, WaterAid Australia,
WaterAid Canada, WaterAid Japan, WaterAid India och WaterAid UK. För mer info https://www.wateraid.org/how-were-run
2
https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta
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Klimatförändringarna är
vattenförändringar som genom
värre torrperioder, kraftigare
översvämningar och stigande
hav hotar miljarder människors
vattenförsörjning. Värst drabbas redan
fattiga och marginaliserade människor
och samhällen. WaterAid arbetar för att
fler människor ska få hållbar tillgång
till rent vatten. Med klimatsäker
tillgång till rent vatten och sanitet
ökar hela länders motståndskraft
mot klimatförändringarna. Tillgång
till vatten och sanitet handlar om
överlevnad, hälsa, utbildning,
självständighet, jämställdhet, trygghet
och social och ekonomisk utveckling
för individer liksom för samhällen och
nationer.

I Sverige bestämde vi oss för att agera
snabbt och ta vara på de möjligheter
som skapades under pandemin. Vi
med rent vatten:
ökade investeringen i insamling med
• 306 000 personer i hushåll
door-to-door medan många andra
• 143 000 skolelever
organisationer gjorde tvärtom. Vi
• 795 000 personer på
utnyttjade det faktum att hygien blev
sjukvårdsanläggningar
ett ännu mer relevant ämne och vi
fokuserade på hygienbudskapet i våra
med toaletter:
kampanjer. Vi ökade också dialogerna
• 531 000 personer i hushåll
med våra befintliga givare för att få
• 131 000 skolelever
dem att känna sig informerade och
• 852 000 personer på
trygga med att fortsätta med sina
sjukvårdsanläggningar
donationer och pågående projekt. Som
många andra arbetsgivare så ställde
och med hygien:
vi om arbetet från att personalen till
• 2 553 000 personer i hushåll
större del arbetade från kontoret, till
• 1 410 000 skolelever
att övergå till arbete från hemmet i
• 10 003 000 personer på
enlighet med Folkhälsomyndighetens
sjukvårdsanläggningar
rekommendationer. WaterAid Sverige
WaterAid når varje år miljoner
har under verksamhetsåret även ställt
WaterAids påverkansarbete i praktiken in alla planerade resor, både inom
människor med rent vatten, sanitet
Vårt påverkansarbete har som mål
och hygien. Länder, myndigheter och
Sverige samt internationellt.
att medverka till att öka den politiska
organisationer måste dock tydligare
och finansiella prioriteringen av
prioritera vatten, sanitet och hygien
Vidare har WaterAid Sverige under
vatten och sanitet hos internationella
för att skapa en mer hållbar värld.
verksamhetsåret bland annat arbetat
organisationer, nationella och lokala
Statistik från FN visar att antalet
med följande insatser för påverkan,
myndigheter, offentliga och privata
människor som varje år nås med rent
insamling och varumärkesbyggande:
biståndsgivare, institutioner och
vatten måste fyrdubblas om världen
ska nå de globala hållbarhetsmålen till företag. Opinionsarbetet syftar till att
• Genom extra stöd från Svenska
2030. WaterAids arbete är viktigare än öka förståelsen, engagemanget och
Postkodlotteriet kunde vi förstärka vårt
insatserna för vatten-, sanitets- och
någonsin.
arbete med att bekämpa spridningen
hygienfrågor bland allmänhet, företag, av coronaviruset i våra landsprogram.
media och andra intressentgrupper.
Effekten av WaterAids
programverksamhet
• I februari 2021 meddelade Svenska
WaterAid Sveriges påverkansarbete
I 28 av de 34 länder WaterAid är
Postkodlotteriet sina förmånstagare
har som mål att få till stånd en ökad
verksam i bedrivs förutom opinions-,
att en förändring kommer att ske i
prioritering av vatten och sanitet i
påverkans- och insamlingsarbete
beräkningen av basstödet. Istället
det svenska utvecklingssamarbetet.
även direkt programverksamhet. Mer
för en årlig beräkning kommer
Detta inkluderar både hur resurser
finns att läsa om detta i WaterAid
beräkningen att äga rum vart femte
fördelas och den svenska regeringens år. Detta betyder att WaterAid kommer
Sveriges årsberättelse, https://www.
positioner och röst i relevanta
wateraid.org/se/arsredovisning-ochatt erhålla ett stöd om 11 miljoner
internationella processer inom Agenda kronor per år från år 2021 fram till
rapportering.
2030, hållbar utveckling och bistånd.
år 2025. Beräkningsprincipen är
Opinions- och påverkansarbetet ska
I flera av de länder där WaterAid
dock densamma som tidigare där
även bidra till ett ökat engagemang
arbetar har effekterna av pandemin
medelvärdet beräknas för de tre
försvårat arbetet. I flera av de program och prioritering av frågorna hos
senaste åren avseende insamlade
allmänheten, företag, organisationer
som finansieras av WaterAid Sveriges
medel och totala verksamhetsintäkter.
och relevanta institutioner.
givare har arbetet under perioder
avstannat helt eller delvis och har
• Vi ingick avtal med Världens Barn
Väsentliga händelser under
därför försenats.
om stöd till vårt arbete med att stärka
räkenskapsåret
tillgången till rent vatten, toaletter och
Av WaterAid Sveriges
hygien i skolor i Mali.
verksamhetsintäkter under 2020/2021 På grund av pandemin så inleddes
verksamhetsåret 2020/2021 med stor
har 87 miljoner kronor använts till
• Det befintliga avtalet med Lindex
osäkerhet om vilka makroekonomiska avseende stöd till WaterAids arbete
ändamålet för att säkerställa att fler
effekter som skulle påverka oss som
människor får tillgång till rent vatten,
i slumområdet Mirpur i Bangladesh
en insamlingsorganisation i Sverige
toaletter och kunskap i hygien. På
huvudstad Dhaka förlängdes.
såväl som en internationell federation
detta sätt bidrar vi till bestående
som arbetar globalt och i redan utsatta • I oktober anordnade vi tillsammans
förändringar och till människors
samhällen.
möjlighet till ett bättre liv.
med Sida ett välbesökt digitalt
seminarium där vi lanserade rapporten
Under verksamhetsåret 2020/2021
nådde WaterAid globalt3

3
Statistiken för hushåll och skolor avser personer som använder dem dagligen. Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser befolkningsantal som anläggningen
tillhandahåller service åt. Statistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/budskap.
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Beyond Catch Words. Rapporten
samlar lärdomar från vårt arbete,
finansierat av H&M Foundation,
kring hållbara lösningar för ökad
tillgång till rent vatten och toaletter
i hela samhällen, hem, skolor och
sjukvårdsinrättningar.
• Under året har WaterAids
påverkansarbete koncentrerats
till våra tre tematiska områden:
klimat, hälsa och jämställdhet.
Vi har stärkt våra relationer med
utrikesdepartementet genom det
möte vår generalsekreterare hade
med utrikesminister Ann Linde samt
genom biståndsminister Per Olsson
Fridhs resa till Bangladesh där han
besökte WaterAids arbete. Ett konkret
resultat av kontakterna var att
vatten, sanitet och hygien har fått en
tydligare och mer framträdande roll i
utrikesdepartementets handlingsplan
2021 för den feministiska
utrikespolitiken.
• Vi har även sett framgångar inom
vårt arbete kring jämställdhet
genom bland annat ett väl mottaget
seminarium, One Billion Reasons
to Build Back Better, som vi
arrangerade tillsammans med en rad
internationella organisationer från
funktionshinderrörelsen, Världsbanken,
Sida och UNICEF.
• Inom klimatområdet har vi
deltagit i den svenska regeringens
referensgrupp för arbetet med den
gröna klimatfonden.
• Vi har bidragit med
rekommendationer till Sida om hur
WASH-insatser kan stödja Sidas arbete
mot covid. WaterAid ingår nu även i
utrikesdepartementets referensgrupp
kring covid-respons.
• I januari hade WaterAids
styrelseordförande och
generalsekreterare ett digitalt
möte med WaterAids beskyddare
Kronprinsessan Victoria. På mötet
uppdaterade WaterAid kronprinsessan
om hur vårt arbete påverkats av
pandemin och hur våra planer framåt
ser ut.
• Under året har vår externa
kommunikation fokuserat på

4

hygienbudskap kopplade till covid
för att successivt övergå till att
kommunicera i linje med WaterAids
globala klimatkampanj.

• Trots pandemin genomförde
Operakällaren Foundation med
framgång sitt insamlingsevent till
förmån för WaterAid.

• WaterAid har informerat
och engagerat beslutsfattare,
företagsledare och allmänhet
genom synlighet i dagstidningar,
radio och tv. På internationella
handtvättardagen medverkade
WaterAids generalsekreterare i TV4:s
Nyhetsmorgon liksom när vi på
internationella världsvattendagen
presenterade Turn the tide: The state
of the world’s water 2021.

Resultat och ställning

• Vi har publicerat debattartiklar
i Omvärlden, Dagens Medicin
och Aftonbladet kring hygien
kopplat till covid, kampen mot
antibiotikaresistens, klimat och
jämställdhet. Vi har även sett att
WaterAid i allt högre utsträckning
hänvisas till som källa när andra
medier skriver om frågor som rör
vatten, sanitet och hygien. Detta såg vi
även kring internationella mensdagen,
då många medier publicerade fakta om
mens och refererade till WaterAid.
• För fjärde året i rad genomförde vi
kampanjen March for Water. Årets
kampanj blev en framgång sett till
det engagemang den skapade bland
våra givare och följare samt ett stort
intresse från företagspartners.

WaterAid Sverige finansieras av gåvor
och bidrag4 från allmänheten, företag,
stiftelser, institutioner och andra
organisationer samt försäljning av
produkter, marknadsföringstjänster
och utbildningstjänster.
WaterAid Sverige har under
verksamhetsåret erhållit totalt 102,7
(109,1) miljoner kronor. Minskningen
beror till stor del på att öronmärkta
medel (bidrag) från Postkodlotteriet
uteblivit, s.k. Drömprojekt, till skillnad
från föregående år. Däremot har det
skett en ökning av erhållna medel från
både företag och allmänheten jämfört
med 2019/2020.
Under verksamhetsåret erhöll
WaterAid Sverige de största finansiella
stöden från Sida (40 miljoner), Svenska
Postkodlotteriet (12,1 miljoner) och
H&M Foundation (14,9 miljoner).
Intäkterna enligt K3 (se not 1) minskade
med 3 % under 2020/2021 jämfört
med 2019/2020, från 112,3 miljoner
kronor till 109,0 miljoner kronor.
Gåvorna från allmänheten ökade dock
med 53 % jämfört med föregående
verksamhetsår. Även övriga intäkter
samt bidrag från företag, bidrag och
gåvor från Postkodlotteriet samt bidrag
från Radiohjälpen ökade jämfört med
föregående verksamhetsår.

• Under året har vårt insamlingsarbete
gentemot allmänheten och företag
ökat kraftigt i jämförelse med tidigare
års resultat. Vi har inte låtit pandemins
effekter hindra vårt arbete utan har
Bidragen från H&M Foundation
istället utnyttjat de möjligheter som
det nya intresset för betydelsen av god minskade jämfört med 2019/2020,
likaså minskade gåvor från företag.
hygien har skapat.
Minskningen av bidrag från H&M
Foundation beror på att det femåriga
• Vi har under året med framgång
projektet Suswash går mot sitt
rekryterat nya månadsgivare via
door-to-door och vi har lanserat en ny slut och är inne på sitt sista år. På
grund av att event ställts in, eller
gåvoshop på vår webbplats.
genomförts i mindre skala, till följd av
de restriktioner som tillkommit under
• Vi har även bedrivit framgångsrika
pandemin, minskade även gåvor från
kampanjer genom annonsering i
företag. Dessa siffror återges i not 3.
kollektivtrafiken i Stockholm liksom
genom vår ”always on”-annonsering
Insamlingsstiftelsens kostnader under
i sociala medier. Det här är viktiga
verksamhetsåret uppgick till 110
insatser för att stärka vårt varumärke
miljoner kronor varav 87 miljoner var
och nå ut till nya målgrupper.
ändamålskostnader.

En transaktion i vilken en stiftelse tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva om den inte
uppfyller kraven för att vara ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
stiftelsen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Se även not 1.
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Sammanfattningsvis: Enligt K3 (se
not 1), uppgick intäkterna till 109,0
miljoner kronor och kostnaderna till
110 miljoner kronor. Detta genererade
således ett finansiellt resultat på
-1,0 miljoner kronor. Det negativa
finansiella resultatet var i enlighet med
budget.

WaterAid Sverige har en fortsatt
god nivå av eget kapital som väl kan
möta organisationens åtaganden och
framtida verksamhet samt möjliggöra
för eventuella investeringar även om
intäktsflödet skulle fluktuera.

Nyckeltal
Årets totala verksamhetsintäkter på 109,0 miljoner5 användes enligt följande:
• 79,8 % till ändamålet.
• 21,1 % till insamlings- och administrationskostnader.
• -0,9 % till eget kapital
2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

Erhållna medel (Mkr)

102,7

109,1

115,4

98,4

80,1

65,8

Intäkter (Mkr)

109,0

112,3

114,6

85,3

104,4

67,6

Eget kapital (Mkr)

15,25

16,91

15,36

11,95

7,78

7,73

Balansomslutning (Mkr)

50,73

57,14

65,69

61,91

56,04

52,47

Ändamålskostnader i % av intäkter

79,8 %

81,9 %

84,4 %

82,1 %

83,3 %

82,6 %

Soliditet

30,1 %

29,1 %

23,4 %

19,3 %

13,9 %

14,7 %

34

34

31

14

15

10

Antal anställda (i snitt exkl GS)

Utveckling inbetalda gåvor och bidrag (Mkr)

60

Allmänheten 17%

102,7

65,8

64,3

80

Övriga
organisationer 32%

80,1

83,7

98,4

100

109,1

Mkr

115,4

120

Fördelning inbetalda medel 2020/21 enligt Giva Sveriges
fördelning (exklusive statliga bidrag)

Företag 24%

Svenska
Postkodlotteriet 27%

40

0

5

17,4

16,5

8,7

3,3

20

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

K3 - Intäktsfört 109,0 Mkr. Erhållet 102,7 Mkr
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Användning av finansiella instrument genom federationens gemensamma
utbud av seminarier och kurser.
WaterAid Sverige har under
verksamhetsåret inte innehaft några
Waterid Sverige som arbetsgivare
finansiella instrument.
WaterAid Sverige är medlem i
Arbetsgivarförbundet Fremia.
Hållbarhetsupplysningar
WaterAid Sverige är via Fremia
kollektivavtalsanslutet till
Miljöfrågor
Unionens/Akademikerförbundets
WaterAid Sverige arbetar löpande
Tjänstemannaavtal. Unionen har en
med att digitalisera arbetet inom
lokal fackklubb som samverkar med
organisationen samt med att utveckla ledningen.
den digitala kommunikationen med
våra givare. I vårt interna arbete är
WaterAid Sverige har sitt kontor
det framför allt resor som har stor
i Solna, i Stockholms län, där det
miljöpåverkan. Ambitionen är att
vid verksamhetsårets slut fanns
bara resa när det finns vägande
32 heltidsarbetande (varav 4
skäl och andra alternativ inte kan
tjänstlediga), 3 deltidsarbetande
väljas. Pandemin har inneburit att
samt generalsekreteraren som leder
organisationen, liksom många andra,
organisationen. Antalet anställda
tagit stora steg framåt vad gäller att
(exklusive generalsekreteraren) var i
utveckla digitala mötesformer. Under
genomsnitt 34 stycken, samma antal
det kommande året ska det interna
som föregående år.
hållbarhetsarbetet ses över för att
utvecklas ytterligare.
Sjukfrånvaron var under
verksamhetsåret 3,15 %.
Arbetsmiljö
Personalomsättningen var 20 % för
Arbetsmiljöarbetet sker
både avgångar och nyanställningar
löpande i dialog mellan ledning,
arbetsmiljöombud och fackliga
Oegentligheter och anmälan
företrädare. Fokus under året har
WaterAid Sverige arbetar aktivt med
legat på att anpassa organisationen till att förhindra att oegentligheter,
distansarbete och stödja personalen
allvarlig försummelse, mutor,
både med fysiska och psykosociala
korruption eller någon form av
arbetsmiljöaspekter. Flera vakanta
bedrägeri mot organisationen sker.
chefstjänster har tillsatts och ett arbete Inom organisationen finns det både
med att anpassa organisationen till
globala standarder och lokala policyer
en större storlek, i enlighet med de
samt en uppförandekod som är
senaste årens tillväxt på personalsidan, utformade för att ge alla medarbetare
har inletts. Generalsekreteraren har det och samarbetspartners kunskap om
övergripande arbetsmiljöansvaret.
hur oegentligheter motverkas. Det
finns även tydliga instruktioner om hur
Medarbetarundersökningar
eventuella oegentligheter kan anmälas,
Organisationen utför en global
internt såväl som externt.
medarbetarundersökning vartannat
år. Under oktober och november 2020 Etisk policy
utfördes medarbetarundersökningen
WaterAid Sverige följer de globala
”Your Voice”. Resultatet från
etiska standarder och policyer som
undersökningen visar ett högt
reglerar alla relationer med individer
medarbetarengagemang på 85 %.
eller organisationer som stödjer
Utvecklingsområden är bland andra
vårt arbete genom partnerskap
ledarskap, styrning, ersättningar och
eller ekonomiska relationer och
förmåner. Detta är områden som vi
transaktioner.
kommer arbeta vidare med under
kommande verksamhetsår.
Förväntad framtida utveckling

Kompetensutveckling
Alla medarbetare har individuella mål
som är länkade till organisationens
verksamhet och mål. De
individuella målen innefattar även
kompetensutveckling. En stor del
kompetensutveckling erbjuds också
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Frågorna har blivit än mer relevanta
och de har en tydlig koppling till
Agenda 2030 och FN:s globala mål.
Mål 6 är dedikerat till vatten och
sanitet, och innebär att alla människor
överallt ska ha tillgång till rent vatten
och sanitet till 2030. Mål 6 är dock inte
bara ett eget mål i sig självt utan också
avgörande för att uppnå flera av de
andra globala målen.
WaterAid Sverige kommer fortsätta
att arbeta med att öka engagemanget
och stödet (både finansiellt och
opinionsmässigt) för vatten-, sanitetsoch hygienfrågor bland allmänhet,
företagsledare och beslutsfattare
i Sverige och i Norden. Operativt
innebär detta att vi hoppas se fler
månadsgivare, utökat engagemang
hos existerande företagspartners
samt fler nya företagspartners och
institutionella givare som tillsammans
med organisationen gör skillnad
genom rent vatten, toaletter och
hygien i världens fattigaste samhällen.
WaterAid Sverige kommer även att
intensifiera arbetet med att anpassa
organisationen till den tillväxt som
vi sett de senaste åren och utveckla
arbetet med HR, kultur, strategi
och effektiva processer för fortsatt
framgång.
Övrig information
WaterAid Sverige har brutet
räkenskapsår från 1 april till 31 mars.
Svensk Insamlingskontroll har beviljat
kontrollgirokonto med plusgiro
900162-9, plusgiro 900381-5 och
bankgiro 900-1629.
WaterAid Sveriges hemsida är www.
wateraid.se.
WaterAid Sverige är medlem av
branschorganisationen Giva Sverige.
Momspliktig verksamhet

WaterAid Sverige erbjuder företag
och andra aktörer tjänster som
Skatteverket bedömer som
momspliktiga tjänster. Dessa tjänster
är i dagsläget marknadsföringstjänster
och utbildningstjänster och redovisas
WaterAid Sverige ser ett växande
som övriga intäkter. WaterAid Sverige
intresse i Sverige för vatten-, sanitetshar även möjlighet att sälja produkter
och hygienfrågor. I och med pandemin via sin gåvoshop samt olika typer av
har detta intresse ökat ytterligare,
biljetter till evenemang som stiftelsen
då allt fler ser att tillgången till rent
anordnar i egen regi eller i samverkan
vatten, sanitet och god hygien är
med annan organisation. Även detta är
grundläggande för hållbar mänsklig,
momspliktig verksamhet.
social och ekonomisk utveckling.

WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse
som arbetar ideellt. Styrelsen har
sammanträtt sju gånger under
verksamhetsåret. I styrelsen sitter
vid tillfället för fastställandet av
årsredovisningen: Tobias Krantz
(ordförande), Viktoria Bergman
(vice ordförande), Pär Dalhielm,
Sofia Graflund Tronsson, Sara
Haasmark, Staffan Hansén, Cecilia
Hermansson, Hayaat Ibrahim,
Anna-Jeanette Larnelius Löw, Mikael
Medelberg samt David Nilsson

(ledamöter). Under verksamhetsåret
har Suad Ali samt Parul Sharma
avgått. Styrelseledamöternas
närvaro vid styrelsemötena har
under verksamhetsåret varit 96 %.
Parul Sharma och Suad Ali har varit
frånvarande vid ett tillfälle vardera.
Revisor
För detta verksamhetsår har Grant
Thornton Sweden AB i uppdrag att
revidera verksamheten där ansvarig
revisor är auktoriserad revisor Pernilla
Zetterström Varverud.

Resultaträkning
Not
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

2

3,4,5

Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella intäkter och kostnader

6
7

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

2020-04-01

2019-04-01

2021-03-31

2020-03-31

29 244 705
69 395 599
10 370 096
109 010 400

27 506 413
75 167 747
9 614 196
112 288 356

-87 007 775
-18 848 836
-4 136 467
-109 993 078

-91 985 361
-14 065 847
-4 409 555
-110 460 763

-982 678

1 827 593

7 278
-1 234
6 044

33 938
-4 099
29 839

-976 634

1 857 432

-687 446
-1 664 080

-308 602
1 548 830
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Balansräkning
2021-03-31

2020-03-31

9 309
9 309

10 046
10 046

1 445 617
1 735 727
25 182 559
28 363 903

331 379
1 661 276
31 332 837
33 325 492

Kassa och bank

22 354 767

24 820 034

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

50 727 979
50 727 979

58 155 572
58 155 572

16 911 481
-1 664 080
15 247 401

15 362 651
1 548 830
16 911 481

1 529 261
1 391 205
29 088 915
1 842 125
1 629 072
35 480 578
50 727 979

2 741 838
1 050 541
35 082 427
1 029 359
1 339 926
41 244 091
58 155 572

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående balans 2020-04-01
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Utgående balans 2021-03-31

Noter

Balanserat resultat
15 362 651
1 548 830
16 911 481

I K3 har BFN samlat de normer som
ska tillämpas när årsredovisning
och koncernredovisning upprättas.
Normalt sett är K3 endast till för
större företag/organisationer. Svensk
Insamlingskontroll kräver dock att alla
90-kontoinnehavare redovisar i enlighet
med K3.

Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges
redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med
Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer I årsredovisningen har även vissa
för årsredovisning.
upplysningar lämnats som krävs av
Svensk Insamlingskontroll.
Principerna är oförändrade jämfört med
föregående räkenskapsår.
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Årets resultat
1 548 830
-1 548 830
-1 664 080
-1 664 080

Totalt eget kapital
16 911 481
0
-1 664 080
15 247 401

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Gåvor redovisas i enlighet med
huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en
kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor
redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till
verkligt värde. I de fall organisationen
lämnat en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor
med återbetalningsskyldighet till dess
att villkoren är uppfyllda och ingår i
begreppet bidrag. Bidrag redovisas
som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som har erhållits för att täcka
vissa kostnader, till exempel för
administration, redovisas som intäkt
samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet
av den tillgång som organisationen fått
eller kommer att få.

för administration som uppstår
som en direkt följd av en aktivitet/
projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader.
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 är sådana
som behövs för att administrera och
driva organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet
och för givaren. Om en kostnad varken
avser ändamål eller insamling hänförs
den till administration.

Balansräkningen
Finansiella tillgångar och skulder
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.
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.

Lager av handelsvaror
Lager värderas med tillämpningen
först-in-först-ut-principen, till det
Övriga intäkter
Leasing
lägsta anskaffningsvärdet och
Övriga intäkter är intäkter som inte är
Samtliga WaterAid Sveriges leasingavtal nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
gåvor och bidrag, dessa redovisas enligt redovisas som operationella
kontantprincipen.
och kostnadsförs löpande över
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
leasingperioden.
När WaterAid Sverige erhållit bidrag
Verksamhetskostnader
men ännu inte uppfyllt villkoren
Verksamhetskostnader delas
Ersättning till anställda
redovisas en skuld.
in i ändamåls-, insamlings- och
Löpande ersättningar till anställda
administrationskostnader.
i form av löner, sociala avgifter och
Rättelse av fel
Gemensamma kostnader, som
liknande kostnadsförs i takt med
Vid upprättandet av årsredovisningen
exempelvis lokalkostnader, systemstöd att arbetet utförs. WaterAid Sverige
upptäcktes ett redovisningstekniskt fel
och allmänna kontorskostnader,
betalar in ITP1 till Collectum för
som har justerats i balansräkningen
fördelas mellan ändamåls-, insamlings- samtliga anställda. Eftersom alla
avseende verksamhetsåret 2019/2020.
och administrationskostnader efter
pensionsförpliktelser klassificerats
I balansräkningen för 2019/2020
antal anställda verksamma inom
som avgiftsbestämda redovisas en
har Övriga fordringar, 640 757 kr
respektive område.
pensionskostnad det år pensionen
korrigerats till 1 661 271 kr samt
tjänas in.
Övriga skulder, 8 840 kr har korrigerats
Ändamålskostnader
till 1 029 359 kr. Felet bestod av att
Ändamålskostnader är sådana
Inkomstskatt
kortfristiga avgifter till Skatteverket
kostnader som kan hänföras till
Aktuell skatt är inkomstskatt för
hade nettoredovisas mot fordringar till
organisationens uppdrag enligt
innevarande räkenskapsår som avser
Skatteverket. Upplysningen om denna
stadgarna. Hit räknas kostnader
årets skattepliktiga resultat och den del rättelse av fel är i enlighet med K3
för WaterAids programarbete ute
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt regelverk.
i våra programländer, påverkans-,
som ännu inte har redovisats.
informations- och opinionsarbete
Aktuell skatt värderas till det sannolika
samt löner och sociala avgifter,
beloppet enligt de skattesatser och
utrustning och andra kostnader direkt
skatteregler som gäller på balansdagen.
hänförliga till ändamålet. Kostnader
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Not 2 Verksamhetsintäkter
2019-04-01

2019-04-01

2020-03-31

2020-03-31

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Svenska Postkodlotteriet
Andra organisationer
Summa

7 862 149
8 492 042
11 002 380
149 842
27 506 413

7 862 149
8 492 042
11 002 380
149 842
27 506 413

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Allmänheten
Företag
Svenska Postkodlotteriet
H&M Foundation
Radiohjälpen
Andra organisationer
Summa insamlade medel

40 250
4 895 667
6 237 745
15 560 956
2 226 461
434 520
29 395 599

2 741 695
5 532 563
25 423 322
1 470 168
35 167 748

Offentliga bidrag
Sida
Summa offentliga bidrag

40 000 000
40 000 000

40 000 000
40 000 000

Övriga intäkter
Summa övriga intäkter
Summa

10 370 096
10 370 096
79 765 695

9 614 196
9 614 196
84 781 944

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

29 244 705
29 395 599
58 640 304

27 506 413
35 167 748
62 674 161

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantal anställda
2020-04-01 – 2021-03-31
Anställda

Medel
34

Kvinnor
28

Män
6

2019-04-01 – 2020-03-31
Medel
34

Kvinnor
28

Män
6

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2021-03-31

Styrelseledamöter
Generalsekreterare
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Antal på
balansdagen
10
1

Kvinnor
6
1

2020-03-31
Män
4
0

Antal på
balansdagen
10
1

Kvinnor
6
1

Män
4
0

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
- varav pensionskostnader
Sociala kostnader generalsekreterare
- varav pensionskostnader
Totala sociala kostnader
Summa

Inget arvode har utgått till styrelsen
under räkenskapsåret.
Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat ett 4-årigt
avtal med generalsekreteraren där
en ömsesidig uppsägningstid om 4

Not 4 Leasing

WaterAid Sverige leasar kontorslokal,
server, router, sekretesskärl samt en
skrivare.

månader gäller. Det finns inget avtal om
avgångsvederlag. Styrelsen äger rätt att
när som helst under uppsägningstiden
befria generalsekreteraren från
skyldigheten att utföra arbete men
har fortfarande skyldighet att under
uppsägningstiden betala lön. Om det

2020-04-01

2019-04-01

2021-03-31

2020-03-31

961 179
13 820 507
14 781 987

841 876
12 470 958
13 312 834

4 763 536
866 588
477 079
149 878
5 240 615

4 474 135
732 526
435 640
140 285
4 909 775

20 022 602

18 222 609

skulle ske har generalsekreteraren rätt
att ta annan anställning eller bedriva
egen verksamhet.
Inkomst från sådan anställning eller
verksamhet ska räknas av från lön från
WaterAid Sverige.

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till
2023-09-30.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till
1 021 tkr (1 005 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2020-04-01

2019-04-01

2021-03-31
22 270
2 554 472
2 576 742

2020-03-31
24 854
3 264 696
3 289 550

Not 5 Verksamhetskostnader
2020-04-01 – 2021-03-31
Direkta ändamålskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Totalt

Ändamål

Insamling

Administration

Totalt

71 529 932
3 459 582
12 018 261
87 007 775

12 436 168
6 412 668
18 848 836

2 025 587
2 110 880
4 136 467

71 529 932
17 921 337
20 541 809
109 993 078

2021-03-31
7 278
7 278

2020-03-31
33 938
33 938

2021-03-31
263
971
1 234

2020-03-31
2 687
1 413
4 099

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Övriga finansiella intäkter
Totalt

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader
Valutakursförluster
Övriga finansiella kostnader
Totalt
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Not 8 Skatt på årets resultat
2020-04-01

2019-04-01

Resultat före skatt

2021-03-31
-976 634

2020-03-31
1 857 432

Skattepliktiga intäkter
Avdragsgilla kostnader
Skattepliktigt resultat

9 004 958
-5 792 591
3 212 367

8 012 535
-6 611 628
1 400 907

687 446
-

299 794
8 808

687 446

308 602

2021-03-31
255 971
24 675 131
251 457
25 182 559

2020-03-31
224 943
30 536 514
571 380
31 332 837

2021-03-31
19 099 345
4 358 556
5 631 014
29 088 915

2020-03-31
19 751 302
10 475 117
4 856 008
35 082 427

2021-03-31
1 059 917
340 943
78 037
150 175
1 629 072

2020-03-31
741 494
226 884
239 700
131 848
1 339 926

Skatt enligt gällande skattesats
Korrigerad skatt föregående år*
Årets skattekostnad
19/20 års skatt är korrigerad p.g.a. en ej reglerad skattefordran.

*

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
Totalt

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader
Totalt

Not 12 Väsentliga händelser efter
verksamhetsåret slut

Vid upprättandet av
årsredovisningen för 2020/2021 har
• Den 1 juni 2021 beviljades WaterAid inga andra väsentliga händelser
Sverige ett bidrag från Musikhjälpen skett som är av finansiell karaktär
avseende projektet ”WASH in
för WaterAid Sverige, eller som på
health care facilities and vulnerable något sätt har väsentliga effekter på
communities” i Etiopien. Storleken
verksamheten.
på bidraget var 3 999 902 kr och ska
löpa under två år. Utbetalning av
stödet sker i juni 2021.
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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 2021-08-18

Tobias Krantz
Ordförande

Viktoria Bergman
Vice ordförande

Pär Dalhielm

Sofia Graflund Tronsson

Sara Haasmark

Staffan Hansén

Cecilia Hermansson

Hayaat Ibrahim

Anna-Jeanette Larnelius Löw

Mikael Medelberg

Davin Nilsson

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-08-18
Grant Thornton Sweden AB
Pernilla Varverud Zetterström
Auktoriserad revisor

På grund av coronapandemin skrevs årsredovisningen 2020/2021 under
digitalt. För att se dokumentationen av detta, se den digitala versionen av
årsredovisningen på wateraid.se
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
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Insamlingsstiftelsen
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Deilimar, 5 år,
leker i med sin
syster Yoleidis,
13 år, i byn
Tomarrazon,
Colombia.

WaterAid/Keoma Zec

08-677 30 70
info@wateraid.se
www.wateraid.se
Organisationsnr:
802426-1268
BG:
900-1629
PG:
90 01 62-9 ,
90 03 81-5 (OCR)
Swish: 900 16 29

facebook.com/wateraidswe
twitter.com/wateraidsverige
instagram.com/wateraidsweden
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Denna årsberättelse har också funktionen av
effektrapport enligt Giva Sveriges kvalitetskod.

