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 Tid för medmänsklighet

Vad lägger grunden för en trygg tillvaro i en 
turbulent omvärld? När år 2020 inleddes 
lades flera tilltänkta satsningar på välfärd, 
miljö och klimat på hyllan till följd av en 
pandemi som inte minst drabbade de redan 
mest sårbara världsmedborgarna. Bistånd 
drogs in och medel omfördelades för att ta 
oss genom krisen. Samtidigt som skolor och 
andra samhällsbärande institutioner 
stängde ner i land efter land, drabbades 
vissa områden av torka, bränder och 
jorderosion medan andra drabbades av 
översvämningar. Skördar uteblev, hem 
förstördes och människor tvingades på 
flykt. Idag ser vi även hur kriget i Ukraina, 
till råga på allt, leder till förödande 
konsekvenser för världens energipriser, 
matförsörjning och säkerhetspolitik.  

Mitt i denna tragedi vill vi på Solvatten lyfta 
den solidaritet och medmänsklighet som ni 
är med och bidrar till genom vårt 
samarbete. På Kenyas landsbygd finner vi 
samhällen och familjer som, redan innan 
dessa händelser inträffade, levt under 
ytterst knappa förhållanden där varken 
mat, vatten eller hållbara energikällor varit 

självklarheter. Över 41% av landets 
befolkning saknar tillgång till rent vatten, 
vilket orsakar magsjukdomar som kolera 
och tyfoid, och även hudinfektioner och 
ögonsjukdomar som trachoma. Den kritiska 
vattenbristen leder dessutom till instabil 
hushållsekonomi och ojämställdhet för 
kvinnor och barn. Det skapar även 
ohållbara beteendemönster i form av ett 
hårt nyttjande av biomassa, för att rena 
och värma upp vatten i hemmet. De 
människor som står inför dessa utmaningar 
är redan drabbade av effekterna av 
klimatförändringar och påverkas även av 
att de ekologiska system som de förlitar sig 
på sätts ur balans. 

Dessa förhållanden skapar varken en 
trygghet eller den grund som krävs för att 
bygga hållbara och resilienta samhällen. Ert 
engagemang med Solvatten gör skillnad 
inom alla dessa områden genom att 
bekämpa de främsta och mest primära 
grundproblemen. Stort tack för det! 

Hälsningar, 
Petra Wadström

Mamma med barn i Tharaka, Kenya.



 

Solvattens funktion och nytta 
 
Allt vi människor gör har på något vis en inverkan på miljön. 
Om alla skulle leva och konsumera som vi i Sverige gör 
skulle det krävas 4 jordklot för att bemöta behovet av 
naturresurser. Samtidigt lever 2 miljarder människor i 
andra delar av världen utan tillgång till rent vatten i 
hemmet, och 2,8 miljarder är beroende av ved, 
biomassa och träkol för att laga mat, värma och rena 
vatten. Den ohållbara och orättvisa fördelningen av 
resurser skapar enorma problem, och för att vända 
riktningen krävs resurseffektivisering som inte riskerar att 
konkurrera med mänskliga rättigheter. 

Under en tid då Petra Wadström levde i Australien slogs hon av 
överflödet och intensiteten av solljuset. Hon var övertygad om att solens kraft skulle 
kunna nyttjas mer och att den kraften skulle kunna förbättra livet för många människor. 
Utifrån denna vision utvecklade hon Solvatten - en kombinationslösning för att rena och 
värma vatten med hjälp av endast solenergi. Efter 2-4 timmar i solen ger en behållare 10 
liter vatten som kan användas till dryck, matlagning, hygien, städning och disk. På så vis 
minskar risken att vatten- och hygienrelaterade sjukdomar sprids, samtidigt som 
vardagen blir enklare och familjer kan spara både tid och pengar.  

Faktum är att Solvatten minskar den dagliga användningen av ved och kol med upp till 
40-50%. Varje gång den används minskar behovet att elda ca 4 kg ved. Under ett års 
användning kan 7-10 träd bevaras, vilket motsvarar en utsläppsreduktion på 1 ton CO2. 
Med en livslängd på ca 7 år, kan varje Solvatten skapa reella förutsättningar för träd att 
stå kvar och binda ännu mer koldioxid, ge skugga, motverka jorderosion och bevara 
habitat för biologisk mångfald, samtidigt som familjers hälsa, jämställdhet och ekonomi 
förbättras markant.



Vårt gemensamma engagemang i Kenya 
 
Vi når ut till de mest behövande familjerna i världen tillsammans med våra fantastiska 
partners! Tack vare stödet från er som vill vara med och bidra finansiellt kan våra 
förlängda armar - alltså organisationerna som arbetar på plats i våra projektländer - 
nå byarna i de områden där behovet av Solvatten är som absolut störst.  

De organisationer som vi arbetar med på plats är experter inom sina områden, både 
geografiskt och demografiskt. Tillsammans med lokala myndigheter, sjukvårdskliniker, 
skolor och andra sakkunniga har de koll på kvalitén i befintliga vattenkällor, de vet vilka 
sjukdomar som håller barnen borta från skolan, de vet var träden är som mest 
exploaterade och vilka effekter detta skapar ur ett socio-ekologiskt perspektiv.

Er donation ger:

Antal Solvatten 72

Människor som fått tillgång 
till rent och varmt vatten

325

Minskning av antal sjukdagar 22 700

Träd som får fortsätta växa 3 600

Vatten som kan renas och 
värmas med solenergi

3 miljoner liter

CO2 som inte släpps ut 504 ton

Världens ledare är överens om att vi 
behöver få fram hållbara lösningar 
som kan minimera utsläppen av 
koldioxid. På COP27 i november 
kommer multilaterala lösningar och 
resiliens stå i särskilt fokus. Solvatten 
är ett konkret bidrag till just detta, och 
när ni koldioxidkompenserar genom 
våra projekt bidrar ni till en mer 
hållbar utveckling både globalt och 
lokalt. Med ert stöd och våra partner-
organisationers lokala kännedom 
skapas förändring i alla led, på riktigt.  

Partnerorganisationer i Kenya 

International Aid Service (IAS) har sedan många år tillbaka varit en partner för vårt 
klimatprojekt i Kenya. Framförallt fokuserar IAS på att nå familjer i Tharaka-Nithi, Wajir, Tana 
River, Kajiado och Kilifi. Sedan början på 2021 samarbetar vi även med Barnfonden och 
ChildFund Kenya i Samburu och Marsabit. Samtliga områden tillhör bland de soligaste i Kenya. 
Detta innebär dels att de är oerhört utsatta för torka och har ett stort behov av 
trädbevaring, men också att Solvatten funkar väldigt effektivt här. Projekten 
vittnar om en hög användarfrekvens och positiv påverkan på familjers 
levnadsvillkor.  

Nyligen har vi även initierat ett samarbete med 
civilsamhälleorganisationen CANCO - Community Action for  
Nature and Conservation - som arbetar för biologisk mångfald, 
lokala kustekosystem och naturresursförvaltning längs med Kenyas 
södra kustremsa. Projektet kommer framförallt riktas till kvinnor som 
försörjer sig på småskaligt fiske.



 

 
 

Det är nog svårt att 
föreställa sig hur det 

känns att behöva 
hugga ner växtlighet 
som man vet behöver 

stå kvar, för att 
mätta sina barns 

magar, om man själv 
inte varit i en sån 

situation. Det är en 
lättnad att kunna 

nyttja solen för att ta 
hand om både 

familjen och vår miljö. 
 

- Zipporah 

Solskenshistorier 

Väster om Mount Kenyas södra sluttning ligger 
byn Kanyange. Här bor Zipporah med sin dotter 
Sarah och två barnbarn. Familjen är en av 
några få i byn som har el hemma. Dock leder 
den svaga tillförseln ofta till strömavbrott och 
under de stunder som det fungerar räcker det 
bara för att hålla några enstaka lampor tända. 

För att laga mat är familjen beroende av ved 
som de själva hugger i ett jordbruksområde 
någon kilometer utanför byn. I takt med att 
träden börjat sina har många invånare lagt 
märke till att jordkvalitén och vatten-
regleringen påverkas, och därmed skördarna. 
Därför finns en överenskommelse att inte 
hugga mer än vad som är absolut nödvändigt.  

Eftersom de knappa resurserna inte räckte för 
att koka dricksvatten rent, eller värma vatten 
för tvätt och hygien, så drabbades familjen av 
återkommande vatten- och hygienrelaterade 
sjukdomar. Hösten 2020 blev flera familjer i 
Kanyange tilldelade en Solvatten för att skydda 
familjerna från att bli sjuka, och de viktiga 
träden från att huggas ner. Sedan dess märks 
en skillnad på både hushålls- och samhällsnivå. 

“



Solvatten är en så stor tillgång för vår 
familj. Varje månad spar vi mellan 300 
till 500 kronor eftersom vi inte längre 

råkar ut för magsjukdomar som kräver 
dyra sjukhusbesök och mediciner, och 
dessutom hindrar oss från att arbeta. 

- Jane “

Vi använder det mesta av vattnet som 
dricksvatten men mina barn är även glada 

att ha varmvatten tillgängligt för att tvätta 
sig innan och efter skolan. Att dem är 

friskare nu är nog tack vare kombinationen 
av rent dricksvatten och varmvatten. 

- Julia 

“

“

Jag är uppvuxen med att hämta 
vatten i brunnen 2 kilometer bort. När 
jag fick egen familj så fortsatte denna 
tunga uppgift varje morgon och kväll, 
men först då insåg jag hur mycket tid 

det faktiskt tog av min dag.  

- Mercy 



FÖLJ OSS 

På vår hemsida kan du enkelt 
prenumerera på vårt nyhetsbrev för fler 

uppdateringar.  

Ni hittar oss också på Facebook, 
Instagram och LinkedIn.  

För frågor och funderingar är ni 
välkomna att höra av er till oss på 

info@solvatten.se 

Tack för att ni är med och gör Solvatten till en 
verklighet på platser där behovet är så stort, både 
ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det gör 

skillnad på riktigt.  

I år når vi en betydelsefull milstolpe, och kan stolt 
säga att vi nu har över 500 000 användare i världen! 
Detta hade inte varit möjligt utan de partnerskap vi 
har med givare, klimatkunder och de organisationer 

vi arbetar med på plats. Vi värnar om detta, och 
uppskattar ert engagemang för vatten, miljö och 

klimat i kombination. 

Nu siktar vi mot 1 miljon användare år 2030! 

mailto:info@solvatten.se

