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RENT VATTEN TILL

Augusti 2021
Ett samarbete mellan Solvatten
och Energi Försäljning Sverige

Vatten, miljö och livsvillkor
ltrera och tillföra vatten
till jordens grundvattendepåer, samtidigt som
de reglerar nederbörd och skyddar mot både
torka och översvämningar. Dessa så kallade
ekosystemtjänster är vi människor, och alla
andra arter, beroende av för vår överlevnad.
I Uganda, där mer än hälften av befolkningen
saknar rent vatten hemma, använder 90% av
de rurala hushållen sig främst av ved från
lokala områden för att täcka sitt energibehov.
Majoriteten av denna energi används
paradoxalt nog för rening, uppvärmning och
kokning av vatten i hemmet. Att skydda
skogar och växtlighet kan i själva verket alltså
förbättra människors tillgång till vatten. Trots
detta går avskogningen i en rasande fart till
följd av konkurrerande vinstintressen och
människors behov av skogen som energikälla.
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När träden fälls för att användas till ved så
försvinner inte bara deras förmåga att
fortsätta lagra koldioxid - eldningen av veden
frigör dessutom all den koldioxid som trädet
hittills kunnat absorbera, vilket ytterligare
spär på den globala uppvärmningen.
Dessutom påverkas den biologiska

mångfalden och den lokala resiliensen
negativt. Människan är en del av detta socioekologiska system, och redan drabbas
miljontals människor av ett föränderligt
klimat. För att bryta denna spiral och driva på
en mer hållbar utveckling behövs enkla,
smarta och innovativa lösningar som är
anpassade efter lokala behov och beteenden.

Solvatten som lösning
Idag lever 2 miljarder människor i världen
utan tillgång till rent vatten hemma. Detta
har en negativ påverkan på hälsa, utbildning,
jämställdhet miljö och människors möjlighet
att ta sig ur fattigdom.
Solvatten är en svensk upp nning som både
renar och värmer upp vatten - endast med
hjälp av solens strålar. Denna kombination
ger människor tillgång till säkert dricksvatten,
och även varmvatten för matlagning och
hygien. Detta minskar risken för både vattenoch hygienrelaterade sjukdomar, som tyfoid,
kolera och hud- och ögoninfektioner.
Solvatten är uppfunnen av en kvinna, för
kvinnor, och är särskilt designad för rurala,
soliga områden. Idag används Solvatten av
mer än 400 000 människor i världen.

Hur fungerar Solvatten?
Solvatten är en portabel vattenrenare och vattenvärmare
som inte behöver något annat än solenergi för att fungera.
Inga batterier, inga kemikalier! Behållaren består av två
ihopsittande delar som rymmer 5 liter vatten var, och har en
transparent yta som släpper igenom UV-strålning från solen.
För att använda Solvatten så fylls båda delarna av behållaren
på med smutsigt vatten. Solvatten öppnas upp som en bok
mot solen, och den magiska processen sätter igång.
Kombinationen av termisk värme - alltså direkt värme från
solen - och exponering av skadligt UV, oskadliggör farliga
bakterier, virus och parasiter. Värmen gör nämligen
mikroorganismernas cellmembran sköra, vilket gör det enkelt
för UV-strålarna att tränga in och förstöra cellens DNA.
När vattnet exponerats för tillräckligt mycket värme och UV
slår en indikator om - från en röd ledsen smiley, till en grön
och glad. Resultatet möter WHOs högsta nivå för säkert
dricksvatten, och har även en temperatur på +55 °C.
Antingen kan det då få svalna i skuggan och drickas senare,
eller förvaras i termos för att använda varmvattnet till
matlagning, handtvätt och annan hygien, och på så vis ge
en värdefull energibesparing. I soliga klimat används en
Solvatten i genomsnitt 2-3 gånger om dagen, vilket ger 20-30
liter rent och varmt vatten varje dag.
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Projektet prioriterar familjer med barn under fem år, eftersom de lider
särskilt hög risk att drabbas av vatten- och hygienrelaterade sjukdomar.

Tillsammans för Agenda 2030
År 2021 har Energi Försäljning Sveriges
engagemang i Solvatten bidragit till att 72
familjer i Uganda fått tillgång till rent och varmt
vatten. Samarbetet möjliggör förbättrade
livsvillkor och minskar dessutom behovet att
elda ved och kol, eftersom bränslet nu kan
ersättas av miljövänlig och hållbar solenergi.
Detta ger en betydande kostnadsbesparing för
Solvatten-familjer som nu kan stärka sin
ekonomi, samtidigt som de kan värna om sin
lokala miljö.
Årets projekt i Uganda genomförs i samarbete
med PLAN International, UNHCR och
International Aid Services. På deras respektive
projektplatser ser dessa organisationer till att de
familjer som är i störst behov av Solvatten nås
av ert stöd.
Tack för att ni är med och gör det möjligt!

Ert bidrag år 2021 ger:
Antal Solvatten

72 st

Människor som fått tillgång till
rent och varmt vatten

360

Minskning av antal sjukdagar

22 000 dagar

Träd som inte huggs ner

3 600 träd

Liter vatten som kan renas och
3 miljoner liter
värmas med hjälp av solenergi
Beräknat på Solvattens livslängd på 7 år

Solvattenfakta

fl

Visste du att kvinnor och ickor i länder söder om Sahara tillsammans
spenderar mer än 40 miljarder timmar om året på att hämta vatten och ved?

Solvatten har gjort livet
lättare för mig och mina
barn. Nu har vi rent
dricksvatten tillgängligt
utan besvär.

“

- Hanifa

Hanifa visar sin Solvatten som renar och värmer vatten i morgonsolen.

Solskenshistoria
Bättre hälsa och försörjning
Hanifa bor i Nabwigulu, Kamuli, i östra Uganda med sina fyra barn. För något år sedan gick
hennes man bort och lämnade familjen med 1 hektar land, där de idag odlar bananer, bönor och
majs för att försörja sig. En del äter de själva, och resterande säljer de på marknaden så att de
kan de handla tvål, salt och annat som behövs i hemmet.
Varje morgon har Hanifa och hennes tonårsdotter Swabura spenderat minst två timmar för att
hämta vatten i byns brunn som ligger 2 kilometer från hemmet. Brunnen delas med många andra
familjer och en skola, så för att undvika trängseln brukade de då och då hämta vatten i oden
närmre hemmet istället. Vid oden betar boskap som gärna både släcker törsten och tar ett bad,
vilket gör vattnet osäkert att dricka. Så oavsett vattenkälla lade dem ytterligare tid på att samla
ved genom att hugga ner mindre träd i omgivningen, för att tända en brasa, koka vattnet rent.
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Familjens behov av stöd uppmärksammades av PLAN International, och i utbyte mot att de
investerade i en termos och planterade ett par träd ck de med sig en Solvatten hem. Sedan dess
har de använt den 2 gånger om dagen. Detta har gjort stor skillnad för både deras hälsa, tid och
försörjningsmöjligheter. Medan Solvatten gör jobbet kan mer tid läggas på jordbruket, vilket
redan har visat sig vara lönsamt! Med er friska dagar ökar inkomstmöjligheterna och barnens
närvaro i skolan. Samtidigt minskar kostnaderna för att behandla vatten- och hygienrelaterade
sjukdomar, vilket har gjort det möjligt att spara pengar varje månad.

“
Rent, varmt vatten är ju något
vi behöver dagligen. Dels för
dricksvatten men också för
hygien. Med Solvatten sparar
jag 2-3 timmars
hushållsarbete
varje dag!
- Jane

Solskenshistoria
Säkert, uppvärmt vatten för vård och välmående
Peter bor med sin fru Jane och deras fyra barn i Nabwigulu, i Kamuli. Som många andra i byn
försörjer de sig på sin odling. Sedan några år tillbaka lider Peter av en infektion i benet som inte
vill läka. Förutom att det begränsar honom att hjälpa till med odlingen så kräver hans ben också
regelbunden rengöring med rent, varmt vatten för att lindra infektionen. Detta medför en utökad
arbetsbörda för Jane.
Närmsta brunn ligger 1 kilometer hemifrån, och varje gång de ska hämta vatten tar det lite
mer än en timme för två personer. Brunnen är inte så djup, och ibland förorenas vattnet av
skadliga mikroorganismer. Innan de dricker vattnet eller använder det för tvätt av Peters ben
måste det därför kokas rent. Varje dag brukade Jane hugga ved från närliggande vegetation
för att bemöta dessa behov, och för att ha bränsle till matlagning. Trots hennes hårda
ansträngningar blev de emellanåt sjuka i tyfoid, vilket medförde höga behandlingskostnader.
För att underlätta deras vardag blev familjen tilldelade en Solvatten. Sedan dess har familjens
hushållsrutiner förändrats väsentligt! Användningen av solenergi har halverat vedanvändningen,
vilket spar tid och kraft om mornarna. Genom att förvara Solvatten-värmt, säkert vatten i
termosar under natten behöver de inte längre tända en eld för att förbereda frukostgröten eller
för att ha varmvatten tillgängligt till Peter. Barnen är också friskare, vilket är en stor lättnad.
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När barnen gått till skolan fyller Jane Solvatten med vatten och tar sig iväg till fälten. Vid
lunchtid när Solvatten är klar hjälper Peter till att hälla över renat vatten i en annan dunk, och att
fylla på Solvatten med nytt vatten. När Jane och barnen kommer hem nns rent dricksvatten
tillgängligt, och familjen hjälps enkelt åt att laga kvällsmat med det redan förvärmda vattnet.

