
GWP
– Med vatten i fokus
Förorenat vatten och brist på vatten drabbar människor över hela världen. Därför måste dessa

problem lösas globalt, med gemensamma krafter. Det är grundtanken bakom Global Water

Partnership (GWP), ett oberoende nätverk som från sitt sekretariat i Stockholm sträcker sig över

hela världen.

Statistiken är skrämmande: Var femte människa i
världen har inte tillgång till rent vatten.  Omkring
3,4 miljoner fattiga människor dör varje år på
grund av sjukdomar som är relaterade till vatten.
Samtidigt håller floder, sjöar och brunnar på att
torka ut på många ställen, och om 25 år kommer
en tredjedel av världens befolkning leva med vat-
tenbrist. Bristen på rent vatten är idag det allvarli-
gaste hotet mot hälsa, miljö, tillgången på mat och
– på vissa platser – mot freden när länder måste
konkurrera om det dyrbara vattnet. Situationen är
alltså mycket allvarlig. Men det går att vända ut-
vecklingen menar GWP, som arbetar med de här
frågorna genom ett okonventionellt och gränsöver-
skridande samarbete.

Med stöd av bland annat Sida, Världsbanken och UNDP har GWP genom sitt nätverk
utvecklats till en unik mötesplats för personer och organisationer som på olika sätt arbe-
tar med vattenfrågor. Medlemmarna utgörs bland annat av regeringsrepresentanter,
forskningsinstitut, enskilda organisationer, FN-organ, multilaterala banker, privata före-
tag och många andra. Denna bredd gör att man kan skapa konstruktiva samtal och hitta
oväntade lösningar på problem.

Nätverkets uppgift är att sprida kunskap och erfarenheter om olika lösningar, såväl insti-
tutionella, organisatoriska som tekniska, så att de investeringar som görs på olika nivåer
blir effektivare. I centrum står de principer som antogs vid de internationella konferenser
om miljö och vatten som hölls i Dublin och Rio de Janeiro 1992.

GWP sätter ofta fokus på aspekter av vattenproblem som inte alltid är så väl kända. Ett
exempel är det faktum att många fattiga betalar ett mycket högre pris för vatten än vad
andra gör. Det beror på att de fattigaste människorna bor i kåkstäder och oftast inte är
anslutna till det kommunala vattennätet. De måste köpa sitt vatten från ambulerande
vattenförsäljare som ofta tar ut grova överpriser. I Indonesiens huvudstad Jakarta kostar
vattnet från tankbilarna 60 gånger mer än det kommunala vattnet som de mer välsitue-
rade invånarna har tillgång till. I Karachi i Pakistan kostar vattnet 83 gånger mer. Sam-
ma förhållande råder i stort sett i hela den fattiga delen av världen – och dessutom är det
dyra vattnet ofta förorenat. En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att ta
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ut en högre avgift för kommunalt distribuerat vatten, pengar som sedan kan användas till
att bygga ut vattennätet till de fattiga områdena.

GWPs nätverk fungerar i olika självgående regionala enheter, så att medlemmarna kan
ha nära kontakter och fokusera på de problem och möjligheter som är typiska för de oli-
ka regionerna. Det globala nätverket gör det samtidigt möjligt att hålla en dialog och ut-
byta information mellan personer och organisationer i olika delar av världen. Lokala ex-
perter får möjlighet att lära sig av varandras erfarenheter och behov, och man kan också
få hjälp att mobilisera personer och resurser för att hjälpa till att uppfylla dessa behov.
Hittills finns sådana regionala enheter i Södra Afrika, Västra Afrika, Medelhavet, Cen-
tral- och Östeuropa, Sydasien, Sydostasien och Sydamerika.

Regionalt kan GWP erbjuda beslutsfattare ny kunskap. I Sydasien har nätverkets repre-
sentanter bidragit till att lyfta upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. Som ett
direkt resultat av detta arbete har det i ett av länderna utformats en ny nationell vatten-
policy. I Södra Afrika  har GWPs program för kapacitetsbyggande lett till ett regionalt
nätverk för utbildning och forskning.

GWP hjälper också biståndsgivarna med bedömningar av olika vattenprojekt. Två gång-
er om året möts GWPs givargrupp, där världens största internationella biståndsgivare
ingår, för att diskutera projekt som GWPs rådgivningskommitté har granskat och kom-
menterat. Denna process börjar i allt högre grad att fungera som en kvalitetsstämpel som
gör det möjligt för biståndsgivare att försäkra sig om att skattebetalarnas pengar går till
långsiktigt hållbara projekt.

Läs mer på GWPs hemsida (www.gwpforum.org).


