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Plan för programmet Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten
Unionsprojektet Rent vatten från kvinna för en bättre hälsa, bättre ekonomi och bättre miljö
kallat Solvattenprojektet övergår från ett tidsbegränsat projekt till ett program inom
Sverigeunionen.
Bakgrund till Soroptimisternas engagemang:
Vatten är en förutsättning för allt liv. Ändå saknar mer än en miljard människor tillgång till
rent vatten. Bristen på rent vatten orsakar en av de allvarliga kriserna i världen som för med
sig både sjukdomar och död. Enligt beräkningar dör varje år 3,4 miljoner människor av
sjukdomar som går att koppla till vattenbrist eller förorenat vatten. I Afrika saknar nästan 40
% av befolkningen tillgång till rent vatten. Av den totala barnadödligheten i världen kan över
hälften relateras till undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden.
I många av utvecklingsländerna i Afrika och Asien är vattensituationen svår. Det är familjens
kvinnor och flickor som har ansvaret för vattenförsörjningen. För att hämta vatten får de ofta
gå långa och riskfyllda sträckor. Hanteringen av vatten tar mycket tid och hindrar flickornas
skolgång och kvinnornas möjligheter att arbeta för familjens försörjning.
För att rena vattnet är det vanligt att familjerna kokar det över öppen eld. Man använder ofta
ved från den närbelägna skogen. Eldningen ger CO2 utsläpp och skogen utarmas och eroderas
i takt med att träden försvinner, vilket är ett stort miljöproblem i utvecklingsländerna.
Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och
värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5,5 l vatten.
På två till tre timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar. Det är då
drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering visar att en familj som
har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner
minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning.
Mål:
 Att ge familjer en bättre livskvalitet i länder där problem med orent vatten råder
genom att förse familjer med Solvatten.
 Att stärka kvinnors och flickors ställning i de utvalda länderna genom Solvatten.
 Att spara miljön genom att familjer använder Solvatten istället för att koka vatten över
öppen eld.
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Arbetsgrupp och referensgrupp
Det finns en arbetsgrupp på sex personer f.n. stationerad i Stockholm och en referensgrupp
med en person från varje region sammanlagt fem personer.
Handlingsplan
 Arbetsgruppen ska identifiera och diskutera möjliga projekt och tar beslut om nya
projekt efter noggrann utvärdering av möjligheten att få fram solvattendunkarna till
mottagarna i respektive länder
 Arbetsgruppen ska samverka med av gruppen kända samarbetspartner som har sådana
ingångar i de länder de arbetar i att vi har garantier (så långt det är möjligt) att
solvattendunkarna når fram och levereras till kvinnor som motsvarar programmets
målgrupp
 Utdelade solvattendunkar ska följas upp genom rapporter om mottagare och deras
berättelser. Rapporterna lämnas via våra samverkanspartners på respektive plats
 Hemsidan ska hållas aktuell och kontinuerligt informera om verksamheten
Arbetsgruppen ansvarar för:
 Att informera klubbar via hemsidan och vid önskemål besök på plats
 Att ha kontakt med referensgruppen fortlöpande
 Att ha en webbansvarig inom gruppen som kontinuerligt uppdaterar hemsidan
 Att ha den ekonomiska kontrollen över insamlade medel som oavkortat går till inköp
och leverans av solvattendunkarna, samt att upprätta budget för administrativa
kostnader som kan ligga till grund för utbetalning via Sverigeunionens allmänna
medel
 Att tillhandahålla broschyrer med information om projektet. Broschyrer finns på både
svenska, engelska och franska
 Att vidta alla administrativa åtgärder vad gäller transport, tull, ansvarig projektledare
på plats och utbildning av mottagande kvinnor när ett projekt har etablerats
Referensgruppens uppgifter:
 Att ta del av arbetsgruppens protokoll och annan information
 Att ansvara för att kunskap om verksamheten förs ut till alla klubbar i respektive
region
 Att inspirera och entusiasmera respektive regions klubbar att arbeta för projektet
 Att föra en dialog med arbetsgruppen så att idéer och synpunkter från klubbarna tas
tillvara och gör verksamheten än mer framgångsrikt
Insamlade medel
Verksamheten betecknas som ett program inom SI Sweden och insamlingen sker kontinuerligt
genom gåvor från klubbarna och enskilda. Pengarna finns på ett separat plusgirokonto skilt
från Sverigeunionens övriga bankkonton. Verksamheten finns f.n. i följande länder: Kenya,
Tanzania, Malawi, Angola och Senegal och ska inte utvidgas till nya länder utan en mycket
genomgripande analys av möjligheterna att lyckas.

