
Renare vatten till fler
Rent vatten är en livsviktig men sinande resurs. Därför är insatser
inom vattenområdet något som Sida prioriterar högt. Det kan handla
om såväl småskaliga lösningar för vatten och sanitet i städer som
rening av avloppsvatten från industrin.

Miljö – en prioriterad fråga.
En utveckling som inte tar hänsyn till
miljön är inte uthållig. Därför är
miljöhänsyn en av hörnstenarna i det
svenska utvecklingssamarbetet. Sam-
arbetet ska leda till en hållbar utveck-
ling och miljöfrågan är därför en
integrerad del av allt utvecklingssam-
arbete. Samtliga projekt ska ha
genomgått en miljökonsekvens-
bedömning innan de påbörjas.

Bistånd till urban utveckling och
miljö är ett prioriterat utvecklingsom-
råde för Sida.

Den snabba urbaniseringen av
utvecklingsländerna leder till en rad
miljöproblem. Vissa av dessa är
fattigdomsbetingade, andra är snarast
en följd av ökande välstånd. I båda
fallen försvåras situationen av att
utvecklingen sker så snabbt att varken
mänskliga, materiella eller institutio-
nella resurser räcker till för att han-
tera problemen. Konsekvenserna är
allvarliga, i vissa fall inte bara lokalt
utan även på global nivå.

Föroreningsproblemen i städerna
är påtagliga. Utsläpp till luft påverkar
inte bara luftkvalitén utan bidrar även
starkt till föroreningen av mark och

dricksvatten. I Sidas arbete ges sär-
skild prioritet till ”det urbana
vattenkretsloppet”, det vill säga effekti-
vare vattenanvändning, tillgång till
dricksvatten, tariffer, institutionell
utveckling, alternativ sanitetsteknik,
påverkan på vattendrag, sjöar och
kustzoner osv. Andra viktiga områden
är avfallshantering och urbana transporter;
trafikplanering och kollektivtrafik.

Vatten – svenska erfarenheter.
Rent vatten är en förutsättning för liv,
men världens vattentillgångar är
begränsade. Bara en liten del av allt
vatten på jorden är drickbart och
jordens användbara vattenresurser
minskar drastiskt på grund av bland
annat ineffektiv användning av vatt-
net, utsläpp av orenat avloppsvatten
och ett ökat befolkningstryck. Beräk-
ningar visar att en femtedel av jor-
dens befolkning saknar tillgång till
rent vatten. Det är följaktligen på
goda grunder som vattenfrågorna är
en viktig del av det svenska
utvecklingssamarbetet och Sida har
arbetat i över trettio år för att för-
bättra människors tillgång till rent
vatten och höja den hygieniska stan-

darden. Stödet har omfattat ett brett
spektrum av insatser inom vattenför-
sörjning och sanitet, förorenings-
skydd, förvaltning av vattenresurser
etc.

I den svenska resursbasen finns ett
antal entreprenörer och forskare med
lång erfarenhet och stort kunnande,
både vad gäller vatten- och avlopps-
hantering i hemlandet och utom-
lands. Sidas vattenprojekt har ofta
genomförts i samarbete med dessa
svenska experter.

Sida arbetar för närvarande med
att ta fram en ny strategi för det
fortsatta utvecklingssamarbetet inom
vatten- och sanitetsfrågor. Några
områden som ägnats särskilt intresse
är småskaliga lösningar, sambandet
mellan hälsa och sanitet, miljöanpas-
sad produktion samt vatten- och
sanitetsfrågor i stora och medelstora
städer. Utveckling av vatten- och
sanitetssystem som är anpassade till
fattiga hushåll på landsbygd och i
städer måste ges hög prioritet. Sverige
är ett av få givarländer som satsat på
utvecklingen av sådana system.
På internationell nivå samverkar Sida
med Världsbanken, olika FN-organi-



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.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15

03-09-24 SIDA3500sv

sationer etc samt Global Water
Partnership, ett nätverk där olika
organisationer och institutioner,
givare och mottagare utvecklar en
gemensam syn på vattenfrågorna och
på hur problemen ska lösas. Global
Water Partnership har sitt sekretariat
på Sida.


