
Sverige samarbetar med flera länder i
strävan att öka tillgången till renare
vatten för fattiga människor.

I Guatemala stödjer Sida ett vatten-
projekt som kombinerar tekniska lös-
ningar med utbildning i hälsofrågor.
Detta minskar fattigdomen på flera
sätt. Det bidrar också till att minska
barnadödligheten, vilket är en viktig

del i arbetet med att nå FN:s mål att
halvera fattigdomen till år 2015.

Rent vatten i Guatemala
I det krigshärjade Guatemala finns
enorma skillnader mellan olika befolk-
ningsgrupper. De mest utsatta och 
fattigaste människorna finns inom ur-
sprungsbefolkningen. Det traditionellt

patriarkala samhället gör att kvinnor
är särskilt utsatta. För att nå de allra
fattigaste i Guatemala är det därför
viktigt att fokusera på just dessa grupper.

Det är ofta kvinnor och flickor som
hämtar det livsviktiga vattnet, ett tungt
arbete som kräver mycket tid och
energi. Vattnet är dessutom ofta för-
orenat och sprider infektioner och
diarrésjukdomar hos befolkningen,
något som drabbar barnen hårdast.

Bättre hälsa och starkare 
demokrati
Sverige stödjer ett program som
bidrar till att förbättra tillgången på
rent vatten för de fattigaste männi-
skorna i Guatemala. Men endast för-
bättrad tillgång räcker inte; rent vatten
som hämtas i en smutsig hink blir ändå
hälsofarligt. Genom att även utbilda
människorna i hygien och sanitet kan
man åstadkomma stora förbättringar.
Det handlar ofta om mycket enkla
saker, som till exempel att lära sig
tvätta händerna eller använda toaletter
på rätt sätt.

Sida kanaliserar stödet via UNICEF
i Guatemala, vilka tillsammans med
byborna, staten och enskilda organisa-
tioner genomför stödet. I stödet ingår
även att bygga ekologiska toaletter i
byarna och undervisa i avfallshantering.
Projektet genomförs även i många
skolor i de fattigaste delarna av landet.

Det långa inbördeskriget i Guatemala
har skapat misstro mellan människor.
Genom att stötta bildandet av vatten-
kommittéer i byarna öppnas möjlighe-

Rent vatten ger bättre hälsa 
och ökad jämställdhet

Brist på rent vatten är ett stort problem i många länder. Bättre tillgång
på vatten tillsammans med ökad kunskap om hygien bidrar till att
minska förekomsten av diarréer och andra sjukdomar, något som ofta
drabbar barnen hårdast.

Ökad tillgång till vatten, och mer kunskap om hygien, kan bidra till att minska diarrésjukdomar
bland barnen.
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ten till dialog. I kommittéerna diskute-
ras frågor om vatten och avfall, men
diskussionerna blir också grogrund för
en kultur där man löser konflikter med
ord istället för med våld. Denna kultur
ger även kvinnorna ett större inflytan-
de och stärker demokratin i byarna.
Både kvinnor och män lär sig om sina
medborgerliga rättigheter; att de fak-
tiskt har rätt till rent vatten, till kun-
skap och till hälsovård.

Rent vatten minskar fattigdomen
När människor får möjlighet att själva
ta ansvar för sina liv och sin framtid,
ökar möjligheterna att ta sig ur fattig-
dom och utsatthet. När hälsan för-
bättras, och tid och energi kan läggas
på annat än att hämta vatten och ta
hand om sjuka, ges bättre utvecklings-
möjligheter.

Satsningar på rent vatten och utbild-
ning kan skapa en positiv spiral som
ger både bättre hälsa, ökad jämställd-

het och ökad demokrati. Det ger i sin
tur människorna kraft att skapa sig en
rikare framtid.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, info@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

FAKTA

Land: Guatemala

Yta: 108 889 km2

Invånare: 12 miljoner varav 50–60%
ursprungsbefolkning (Maya, Xinca och
Garífuna). 

Fattigdom: Enligt det guatemalanska
statistikinstitutet INE (ENIGFAM 1998/99)
är 57% av befolkningen under den intern-
ationella fattigdomslinjen och 27% av
befolkningen under den internationella
extremfattigdomslinjen. 

Vatten: Statistiska uppgifter uppger att 
mellan 70–90% av Guatemalas lands-
bygdsbefolkning har tillgång till vatten.

Projektet: Sida har sedan 1989 gett stöd
till UNICEF i Guatemala för vatten och 
sanitet. Det nuvarande projektet påbörja-
des första juli 2000, och hittills har 21,8
miljoner SEK utbetalats.

Sverige stöttar projekt som leder rent vatten till de fattigaste människorna i Guatemala.
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