
 
 
 
 
Plan för programmet Rent vatten från kvinna till kvinna med 
Solvatten 
 
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 rymmer 5,5 l vatten. På 

två till tre timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar. Det är då både 

varmt och 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. 

 

Vision: 

• Ge familjer en bättre livskvalitet i länder där orent vatten är ett problem genom att förse 

familjer med Solvatten. 

• Stärka kvinnors och flickors ställning i de utvalda länderna genom Solvatten. 

• Spara miljön genom att familjer använder Solvatten istället för att koka vatten över öppen 

eld. 

 

 

 



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 

huvudsakligen Afrika och kan utvidgas till nya länder efter en mycket genomgripande analys 

av möjligheterna att lyckas. 

 

Arbetsgrupp och referensgrupp 

Det finns en arbetsgrupp på sju personer som har verkat sedan 2012. 

En referensgrupp på 5 personer, med en person placerad i de tidigare 5 regionerna. 

Programgruppens uppgifter 

• Ha den ekonomiska kontrollen över insamlade medel som oavkortat går till inköp och 

leverans av Solvatten. 

• Upprätta budget för administrativa kostnader som kan ligga till grund för utbetalning 

via Sverigeunionens allmänna medel. 

• Identifiera och ta beslut om projekt och fördelning av inkomna medel enligt följande 

kriterier. 

• Tydlig projektplan som motsvarar programmets vision.    

• Pålitlig samarbetspartner som har sådana ingångar i de länder de arbetar i att vi har 

garantier, (så långt det är möjligt) att Solvatten når fram till mottagarna, tex 

Soroptimistklubbar.  

• Att förutsättningar finns för utbildning och uppföljning med kvalitet. 

• Att få ut så mycket som möjligt av insamlade medel, båt istället för flyg, samordnade 

transporter, begränsa införselavgifter, inga ”dolda kostnader” – kontrollera/använda 

erfarenhet . 

• Få och större, långsiktiga projekt.  

• Skriva avtal när beslut om ett projekt tagits; där skall framgå målgrupp, ansvarig 

projektledare på plats, utbildning av mottagande kvinnor, samt uppföljning. 

▪ Köpa in Solvatten från Solvatten AB. 
▪ Tillsammans med Solvatten AB vidta alla administrativa åtgärder vad gäller; transport, 

tull, införselavgifter, etc. 
▪ Säkra erfarenheter och överföring av kunskap. 
▪ Fortlöpande ha kontakt med vår Referensgrupp, Unionsstyrelse samt Programledare 

o Via minnesanteckningar från Programgruppsmöte 
o Utnyttja digitala möjligheter till kontakt  

▪ Hålla information om Solvatten aktuell på Sverigeunionens Hemsida 
▪ Delta i Unionens Nyhetsbrev 
▪ Tillhandahålla informationsmaterial om Solvattenprogrammet på svenska och 

engelska.  
▪ Aktivt använda alla tillfällen att sprida kunskap om Solvattenprogrammet, 

tex.  Unionsmötet, Internationella Soroptimistkongresser, FN-dagar, sociala möten 
och andra NGO-organisationer. 

 
Referensgruppens uppgifter 

:•Ta del av arbetsgruppens protokoll och annan information. 

•Ansvara för att kunskap om verksamheten förs ut till alla klubbar. 



•Inspirera och entusiasmera klubbar att arbeta för projektet. 

•Föra en dialog med arbetsgruppen så att idéer och synpunkter från klubbarna tas tillvara 

och gör verksamheten än mer framgångsrikt. 


