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Världen är full med nya kompisar!

Vi vill ha en
renare mil jö
!
Bli vattensmart
och spara på
jordens resurser

et
Måla ditt eg
konstverk

Asadul i Bangladesh

V ärl
den är full med nya
kompisar!

”Vattnet är viktigt!”

Tema: Rent vatten och sanitet
1
Globala målen nr 6

Hej!
Vatten är till för alla! I detta nummer möter du barn från
världens alla hörn som behöver vatten varje dag, precis
som du. Hur får de tillgång till vatten? Hur använder de
det i vardagen?

s.9

Inför år 2030 säger Globala målet nr 6 att alla ska ha tillgång till dricksvatten och att ingen ska behöva uträtta
sina behov utomhus. Tror du att det kan bli så?
Vi hälsar på Asadul som är 10 år och bor på en ö i floden
Brahmaputra i Bangladesh. Hans familj har inget rinnande vatten i huset men för dem är det inget problem.
De går och hämtar vatten från byns vattenpump som
finns bara femtio meter från huset.
Rita, som bor i en liten by i Indien, berättar att det i
deras by finns gott om vatten. Där har både de själva
och djuren tillgång till vatten året runt, trots att det är
torka halva året. Och det är bra för deras bufflar dricker
väldigt mycket vatten!
I Sverige får vi ibland vattenbrist, främst under mycket
varma somrar. Då måste vi hushålla för att vattnet ska
räcka till alla. I Burkina Faso är det ont om vatten mest
hela tiden eftersom det är mycket torrt. Det är också
väldigt dyrt att dra fram vattenrör till husen. Det har
man löst genom att alla ställer fram en vattenkanna
med rent vatten så att man kan tvätta sig.
På sidan 14 får du tips på hur du kan göra ett eget
konstverk. Och varför inte mixa en svalkande slush?
Du hittar receptet på sista sidan.
Hälsningar
Rafiki
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GLOBALA MÅLEN NR 6:

Rent vatten och sanitet

Alla behöver en toa - och
vattnet är till för alla!
Rent vatten är viktigt
Vatten ska vara säkert. Det ska komma fram till
den som ska dricka det utan att bli förorenat på
vägen. Målet är att alla ska ha råd med säkert
vatten år 2030. I dag är det sju av tio människor i
världen som har det.

I Europa finns människor som lever utan tillgång
till rent vatten och toa. I Sverige krävs också insatser för att nå målet. Alla kan hjälpa till. Vi delar på
samma vatten!
Källa: SDG Report 2018, UNstats

Alla ska ha tillgång till toalett och möjlighet att
hålla god hygien. Många i världen går på toa
utomhus. Andra har dåliga toaletter.
Om man bor tätt kan sjukdomar lätt
spridas när det saknas bra toaletter.
Det är inte många som har möjlighet att tvätta sig efter toabesök
och det är en del av målet att
man ska kunna. Bra toa är också
ett skydd för många flickor (läs mer
på sid 8-9). Inte ens halva jordens
befolkning har bra toaletter idag.

Andra delmål för rent vatten
och sanitet:
• Avloppen ska vara säkra och vi måste
förbättra reningen. Då är det inte bara
diskvatten som ska renas utan alla
kemikalier och skräp som kommer
med i avloppen.
• Att skydda vattenkällor och att
använda vattnet effektivt. Samarbeta
om att förvalta jordens vattenresurser.
• Samarbete krävs för att hjälpa till med
vatten och sanitet i fattiga länder.
© Henry Hahne
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Om man ska åka till ön där Asadul bor ska man först ta flyget
från Sverige till Dhaka, huvudstaden i Bangladesh. Sedan åker
man buss i några timmar. När man klivit av i Gaibandha åker
man autoriksha* i tjugo minuter. Sedan vidare med häst och
vagn över sandbankarna ner mot floden. I sanden kör
bilhjulen fast men hästhovar funkar bättre. Väl nere vid
floden tar man båt till rätt ö. Spännande, eller hur!?
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Se bildspel från besöket hos Asadul på www.raf iki.se!
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På skolan finn en vattenpump så
att alla elever kan dricka vatten och
tvätta händerna. Vattenpumpen är
tung för ett barn att pumpa och man
får använda armmusklerna rejält för
att få vattnet att rinna.

Asadul
Namn: Asadul Islam
Ålder: 10 år. Går i klass 5
Familj: Mamma, Pappa, Farmor
och fyra systrar
Gillar: Att leka med kompisar
och bada

Fortsättning
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Asadul bor på en ö dit man får ta båt. Öarna är av lera
och när vattnet stiger kan de rasa ner i floden.

I Asaduls hus finns varken rinnande vatten eller
toalett, men det är inget problem.
– Vi har toalett på gården och det är gångavstånd till närmsta vattenpump, berättar Asadul
och pekar mot brunnen.
Asadul är 10 år och bor på ön Chowmohon i
floden Brahmaputra i norra Bangladesh. Han
bor i ett hus byggt av plåt, tillsammans med sin
mamma, pappa, farmor och två yngre systrar.
Familjen har kossor, getter och höns på gården.
Asaduls pappa är bonde och jobbar på risfälten.
Mamma är hemmafru, tar hand om hushållet,
barnen och lagar mat. Asadul har, förutom sina
två yngre systrar, också två äldre systrar. De bor
inte längre på ön. De har flyttat till mormor,
som bor i en större stad, för att kunna gå i
skolan.
Det bästa med ön Chowmohon är, menar
Asadul, är att det finns så god mat och frukt
där. Och så finns det många ställen att leka på.
– Jag älskar att bada! Mina kompisar och
jag brukar bada i floden varje dag. Ibland tar
vi med oss tvål också för att tvätta oss och bli
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rena, säger han. Det är viktigt att hålla sig ren,
vet Asadul.
– Det förhindrar sjukdomar, det har vi lärt
oss i skolan.
Det finns många öar i norra Bangladesh. De
flesta som bor här är fattiga på saker och ägodelar. Det är ingen självklarhet att varje familj
har en egen toalett eller att de har vattenkranar
i husen.
Asaduls familj har en egen toalett på gården.
Den har hans föräldrar byggt. Det är ett hål i
marken. Man sitter på huk över hålet. Toaletten
finns utomhus och den har väggar av bambupinnar. För att hämta vatten måste man gå till
byns vattenpump. Den ligger femtio meter från
Asaduls hus. De är många hushåll som delar på
vattenpumpen.
– Oftast hämtar min mamma vatten till huset
och ibland går jag dit, berättar Asadul.
Vatten är viktigt. Man måste dricka, använda
det till matlagning, tvätta sig i eller borsta
tänderna med. Asadul borstar tänderna varje
morgon och kväll.
Det tar bara några minuter för Asadul att

På öarna odlas ris ända ut till kanterna. Ibland rasar
odlingarna ned i vattnet när floden stiger.

gå till skolan. Han går i klass fem. Det bästa
med skolan tycker han är att träffa sina vänner. De brukar skoja med varandra och leka
på rasterna. Favoritleken heter “golla shyt”.
Den liknar leken ”kull” eller ”ta fatt”. Asaduls
favoritämne i skolan är engelska. Han drömmer om att bli läkare och hjälpa de sjuka. Det
finns inga läkare på ön där Asadul bor.
– Läkare är viktiga för att alla ska kunna få
hjälp om de blir sjuka, säger Asadul.
På ön finns skola bara upp till årskurs fem.
Asadul tycker att det är tråkigt att det inte
finns någon skola för de äldre barnen på ön.
– Skolan är viktig för att få kunskap. Om
man vill bli läkare måste man gå länge i
skolan.
Asadul poängterar också att det faktiskt är
barns rättighet att få utbildning. Kanske kommer Asadul också flytta till en större stad som
hans systrar gjort. Då kan han fortsätta att gå
i skolan.

Vattnet i
Bangladesh
Floderna i Bangladesh stiger när snön
har smält i Himalaya. Floderna stiger
också när monsunregnen kommer in från
Indiska Oceanen. När jordens temperatur
ökar blir det mer smältvatten och starkare
monsuner. Detta gör att öarna där Asadul
bor blir översvämmade.

Att fundera på:
- Var hämtar du ditt vatten?
- Vad använder du vatten till?
- Hur fungerar din toalett?

* Autoriksha är som en liten fyrhjulig mopedtaxi.
Text och foto: Caroline Karlsson.
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Alla behöver
vatten

Vattenstress?
I Sverige kallar vi det vattenbrist när behovet av vatten är större än tillgången till vatten.
Internationellt används ordet vattenstress. Då menar man att det finns mindre än 1700
kubikmeter vatten per person och år. När städerna blir allt större behövs mycket vatten.
Då måste vattenhanteringen bli hållbar för att vattnet inte ska ta slut.
Länderna i Nordafrika och västra Asien är mest drabbade. Det är torra områden där det
bor många. Där behöver man mer vatten än vad som finns. Då får man jobba med att
återvinna vattnet och att avsalta havsvatten för att få fram rent vatten.
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Vatten i EU
I Sverige och i hela EU har användningen av
vatten minskat de senaste åren. Länderna
har program för att använda vatten på ett
hållbart sätt. Det finns mycket kvar att göra.
Som exempel är det inte mycket av vattnet
som återanvänds utan det renas och släpps
ut i floder och sjöar. Städer som har vattenledningar som läcker kunde använda det
vattnet bättre.
Av det vatten som används står hushållen för
en tiondel. Det går också åt mycket vatten
för att framställa energi. Jordbruket tar mest
och använder 40 procent av vattnet. I Sverige
konstbevattnas nästan ingenting men i södra
Europa kräver jordbruket mycket vatten. Då
kan vi köpa tomater från Spanien.
Siffror för Sverige visar att det mesta av
vattnet går till industrin. Och hushållen tar
nästan en fjärdedel av vattnet som vi i Sverige
använder.
Källa: SCB och Europeiska Miljöbyrån

Reningsverk i
Ryssland ger renare
badvatten runt
Sverige
I Sverige är vi duktiga på vattenrening och
teknik. Sverige tillsammans med flera länder
i EU har hjälpt länderna runt Östersjön att
bygga vattenreningsverk. Då får vi renare
vatten runt Sverige. På gång nu är ett
reningsverk i Ryssland. Flera i de Baltiska
staterna är redan klara. Tänk vad bra det blir
när länderna hjälps åt!
Källa: SIDA

Rent vatten
till alla
I Burkina Faso är det ont om vatten. Det är
torrt. Det kostar ganska mycket att dra vattenrör till alla hus. Men det finns andra lösningar. På alla toaletter, både i hemmen, på
restauranger och på andra ställen där man
vill tvätta sig, står oftast en liten plastkanna
med rent vatten. Den har lock så vattnet ska
hålla sig rent.

En av tre människor i världen saknar toalett
eller latrin. När det saknas toa måste man gå
ut i buskarna. Då går man helst lite avsides
där man inte syns. Många flickor och kvinnor
riskerar att utsättas för våld och övergrepp.
När städerna växer bor många i slumområden. Där kan det finnas toa men det kan
vara en bit att gå. Det är många flickor som
inte vågar gå dit på kvällen. Det är mörkt
och de vet inte vem som är ute. Bra toaletter är inte bara bra för hälsan. De är bra för
jämställdheten också.

FOTO: DANIEL NORDLUND

En bra toa är ett
skydd för flickor

9

Bli
vattensmart!
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Det går åt stora mängder vatten för att producera många av de saker som vi använder
varje dag. Det går exempelvis åt flera tusen liter vatten för att tillverka ett par jeans. Det
beror på att jeans görs av bomull som är en oerhört vattenkrävande växt.
I vattnet som används hamnar giftiga ämnen, färg och plastpartiklar som är svåra eller
ibland omöjliga att få bort från vattnet. Dessutom används en del kläder aldrig eftersom
det tillverkas mer kläder än vad som kan säljas. Då har vattnet smutsats ner i onödan. Du
och jag kan använda våra kläder längre, köpa från second hand eller ge bort kläder till
andra. Då blir alla glada!
Brist på vatten är ett stort problem i många delar av världen. Det beror
bland annat på föroreningar, klimatförändringar och överbefolkning. Här i
Sverige gör vi av med ungefär 150 liter vatten per person varje dag.

För att bli vattensmart och spara på jordens
resurser finns det saker som du själv kan göra:
1.
2.
3.
4.
5.

Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
Ta korta duschar istället för att bada i badkar.
Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
Tryck på den lilla spolknappen när du bara har kissat.
Köp använda kläder – då går det inte åt vatten för att producera nytt.
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Indie

n

Rita
Namn: Rita Silojey
Ålder: 12 år. Går i klass 7
Familj: Mamma, Pappa, 9 syskon
Gillar: Djur. Att leka med hundarna i byn
Bor: I Indien

Att få vara med
och bestämma
Rita älskar att leka med byns hundar.
Speciellt en hund som kommer till hennes hus
ibland. Hon vet inte vad den heter men den
är så snäll och gillar att leka. Fin är den också.
Rita har nio syskon. Hon är yngst. Fyra av syskonen har redan gift sig och flyttat.
Rita är med i byns barnparlament. Där träffas
barnen i byn för att lära sig att vara med och
bestämma.
– Om jag fick bestämma skulle vi ha bättre
gatljus i byn, säger Rita. Det känns viktigt för
då känner man sig säkrare ute på kvällarna
när det är mörkt. Bra elektricitet är också
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viktigt så ingen skadar sig. Bra lärare i skolan
är också viktigt. Lärare som kommer varje dag,
som kan mycket och som tycker om oss barn.
– Vi har tur. I vår by finns gott om vatten
trots att det är torka halva året. Då brukar det
vara runt 42 grader varmt. Vi har vatten så det
räcker till våra djur och oss själva. Bufflarna
dricker väldigt mycket!
– Det är viktigt att vara med i barnparlamentet. Där får vi lära oss viktiga saker. Bra vanor
som håller oss friska, om miljön och barns
rättigheter. Jag vill bli polis när jag blir vuxen.
Min morbror är polis. Det är ett viktigt yrke.
Text och bild: Saba Selomon

Det har kommit hälsolärare till skolan. Alla får lära sig
hur man tvättar händerna så man inte blir sjuk. Mellan
fingrarna ska tvålen in. Korta naglar är bra. Då samlas
inte så mycket smuts. Vatten och tvål ska finnas vid
toaletterna så man inte sprider bakterierna. Att tvätta
händerna före maten - det är superviktigt!

Alla har samlats för att titta på film.
Filmen handlar om hur man håller sig
frisk. Man får också se vad som händer
om man blir sjuk – usch!

Barnen demonstrerar i byn.
Den här dagen har de förberett länge.
Gjort skyltar och skrivit tal. Idag ska de
gå runt i byn och berätta att de vill ha
en renare by. Bättre miljö för djur och
människor. Sortera sopor och skydda
naturen. Djuren får i sig plast när de letar mat. På plakaten står det: ”Använd
mindre plast!”, ”Släng inte skräp på
gatorna och i naturen!”, ”Vi vill ha en
renare miljö!” De läser också upp vad
de tycker. En väldigt viktig dag!
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Pyssel
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Måla
ditt eget
konstverk
1

Fäst ett papper med klädnypa eller klämma på en
bit kartong.

2

Blanda till färger i olika sprutflaskor. Vi har använt
temperablock men det går också med pulverfärg
som kan blandas med vatten.

3

Spruta och låt pappret och färgen skapa tavlan.
Du kan sedan välja ut en mindre del av bilden och
lägga en ram runt just den.
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Gör din egen svalkande

slush

Så här g
ör du:

Det här är den perfekta drycken i sommarvärmen! Enkel att göra, god och med mycket
mindre socker än den du köper i affären.
INGREDIENSER:
5 dl färdigblandad rabarbersaft
(gärna hemkokad)
10 jordgubbar
2 istärningspåsar

i
Nästa Rafik ber
kto
kommer i o
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www.rafiki.se

1. Häll saft
en i istärnin
gspåsarna
och låt dem
2. Mixa jord frysa helt i frysen.
gubbarna
i en mixer.
3. Häll istä
rningarna
i mixern.
4. Fortsätt
mixa tills a
llt är finförd
Ta gärna h
elat.
jälp av en
vuxen.
5. Häll upp
i glas, topp
a med en
jordgubbe
och njut!
Testa gärn
a andra
smakkomb
inationer
av saft och
bär.

