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Stora problem i många
delar av ’vattensystemet’

Tupiza, Bolivia

Behov av integrerad planering
av vatten & sanitet och
vattenresurser [SDG 6]

6.5 Integrerad förvaltning
av vattenresurser

6.1 Säkert dricksvatten för alla

6.2 Säkra tillgången till sanitet,
hygien och toaletter för alla

6.4 Effektivisera
vattenanvändning och säker
vattenförsörjning

6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade ekosystem

6.3 Förbättra vattenkvalitet
och avloppsrening samt öka
återanvändning

Vi länkar och utvecklar nya analysverktyg ‐ för att stödja integrerad planering
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Exempel på resultat: WASH‐Flows
(Resultat från urval av rurala samhällen, Tupiza River Watershed)

SDG 6.1 och 6.2 status i rurala samhällen: Stödjer prioritering i WASH‐planering och utvärdering av effekter på vattenresurser
Ytvatten utan rening

Ingen installation för handtvätt

Hushåll utan toaletter

Vattentillgänglighet, vattenbehov och utsläppsnivåer (BOD)

Med hög ambitionsnivå
längs hela sanitetskedjan
kan man leverera på
många andra globala mål…

En ny studie som gått igenom sanitetsforskning (Parikh et al. 2020) visar:
Synergier mellan sanitet och 130 andra delmål (av totalt 169), möjlig konflikt med 28 delmål. Utav
delmålen med synergier fanns det för 83 delmål ett uttalat behov av sanitetsåtgärder.

Exempel på positiv effekt på annat mål - SDG 3 Hälsa
El Alto, Bolivia

 Rapporterad förekomst av diarrésjukdom
minskade dramatiskt i hushåll som installerade
”kretsloppstoaletter”.
 Dock lägre minskning i fattigare hushåll,
troligtvis pga sämre tillgång på tvål och rent
vatten.
 Toaletter accepterades allmänt av hushållen och
hygienpraxis uppfattades som viktigt.
(Source: Murad and Dickin 2016)

Fotografier som tagits av invånarna i El Alto för att visualisera sin hushålls och sanitets situation, som en del av ’foto‐röst’ forskning

Vad kan vi i Sverige tillföra globalt?
• Helhetssyn, funktionsbaserat regelverk, certifieringssystem
• Forskning och teknikinnovationer
• Pilotförsök med nya system tex. H+ , Norra Djurgårdsstaden
• Utbildningar (Sida ITP kurser etc.)
• Ökad ambitionsnivå för vatten och sanitet i biståndet
• Föregå med gott exempel! 

Gracias!!

2nd edition out soon!
Available for download at:
www.sei.org/publications/sanitation-wastewater-and-sustainability/

