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Burkina Faso
I samarbete med
Folkpool och PLAN
International

400
UTDELADE SOLVATTEN

RENT VATTEN TILL

3200
MÄNNISKOR

19 000
KUBIKMETER RENT
OCH VARMT VATTEN

Sambandet mellan
vatten & energi
Tillgång till vatten och energi har en direkt
koppling till flera sociala, ekologiska och
ekonomiska utmaningar som hindrar
människor att ta sig ur fattigdom. I Burkina
Faso saknar mer än hälften av befolkningen
tillgång till det vatten som globalt sett klassas
som rent.
Bristen på elektricitet försvårar situationen
ytterligare, då det gör människor beroende av
ved och kol. Dels för att koka vatten rent, och
även för att värma det för matlagning och
hygien. Detta orsakar både avskogning och
koldioxidutsläpp, vilket i sin tur har en negativ
påverkan på biologisk mångfald och viktiga
ekosystemtjänster. Bland annat påverkas
vattenreglering, jordmån och växtlighet som
skapar viktiga förutsättningar för jordbruket.
För familjer som lever på ytterst knappa
resurser är det även kostsamt och
tidskrävande att hämta ved och köpa kol. I
8 av 10 fall är det flickor och kvinnor som är
ansvariga för att hämta vatten och bränsle till
hushållet. På kvällarna blir det fort mörkt och
längs de långa sträckorna förekommer ofta
fall av våld och övergrepp. För att säkert
kunna utföra uppgifterna i dagsljus väljer
därför många kvinnor och flickor bort några
timmar om dagen från skola och arbete.

Den kombinerade problematiken skapar
ohållbara mönster för människorna och
miljön. I många fall leder bristen på bättre
alternativ till att smutsigt vatten används, och
därav riskerar många att bli sjuka. Det är
också vanligt att familjer drar in på kostnaden
för barnens skolgång. Det gör att barnen
missar tid i skolan och halkar efter i sin
utbildning. Även föräldrarna blir lidande då
sjukdagar hindrar dem från att försörja sin
familj.

Solvatten
Solvatten är en innovativ lösning som renar
och värmer vatten med hjälp av solens strålar.
Genom att oskadliggöra de vattenburna
bakterier, virus och andra mikrobiologiska
organismer som annars orsakar
magsjukdomar, så minskar riskerna för både
barn och vuxna att bli sjuka. Det varma
vattnet från Solvatten kan med fördel
användas till både matlagning och hygien. På
så vis kan användningen möjliggöra ytterligare
hälsofördelar, eftersom det varma vattnet kan
användas för att förhindra och i värsta fall
behandla inflammationer och infektioner.

Säkerhetssituationen
i Burkina Faso
Det senaste halvåret har Burkina Faso
utsatts för flera attentat, vilket i hög grad
har påverkat säkerhetssituationen i landet.
Terrorism, inrikeskonflikter och militär
inblandning har lett till att både
civilbefolkning, skolpersonal och
biståndsarbetare har utsatts för hot och
våld. Många skolor har stängts ner för att i
bästa mån skydda barnen, och tusentals
människor har tvingats lämnat sina tidigare
trygga hembyar. I maj gick Sveriges
Utrikesdepartement ut med en avrådan
från att resa till landet.

Av säkerhetsskäl beslutade vår lokala
projektpartner, PLAN International, att
avvakta med distributionen av de Solvatten
som skickades ner under våren 2019. PLAN
är en stabil samarbetspartner i flera av våra
projekt, och deras erfarenhet av området är
viktig under den rådande situationen. Tack
vare deras nära arbete med lokala
myndigheter har de försäkrat att projektet
med Solvatten når de barn och familjer som
behöver hjälpen som mest. Totalt kommer
projektet som PLAN genomför nå över
200.000 barn i fem områden i Burkina Faso.

Solvatten®
Rent, upphettat vatten på 2-6 timmar
Ger cirka 6’000 liter per år
En indikator visar när vattnet är rent
Kan användas flera gånger per dag
Är enkel att använda och lätt att bära
Behöver inga batterier, reservdelar eller kemikalier
Har lång hållbarhet, 7-10 år

Solvatten från Folkpool
Under höstterminen har PLAN påbörjat
utdelningen av Solvatten i Burkina Faso.
Detta innebär att de 400 Solvatten som
Folkpool har donerat, nu gör nytta för
både människor och miljö.
På skolorna har lektioner i engelska och
matematik varvats med utbildning om
Solvatten, hälsa och hygien. Även barnens
föräldrar har bjudits in för att lära sig mer
om vikten av rent och varmt vatten för att
försäkra att kunskapen når både hemmen
och skolorna. Träffarna har skapat tillfälle
för människor att ställa frågor och lära sig
av varandras erfarenheter kring vatten.
Tidigare har många familjer använt sig av
ved för att koka sitt vatten rent, medan
andra som inte haft råd istället druckit sitt
vatten orenat. Tack vare er donation och
solens strålar har nu över 3200 människor
tillgång till rent och varmt vatten i
hemmet. Detta skapar en ljusare och
friskare framtid för fler!

Lektion med demonstration av hur
Solvatten används för att rena och
värma vatten.
Folkpool har bidragit till
Antal Solvatten

400 st

Människor som fått tillgång till rent
och varmt vatten

3200

Minskning av antal sjukdagar

126 000 dagar

Träd som inte huggs ner

20 000 träd

Liter vatten som kan renas och
värmas med hjälp av solenergi

15 miljoner liter

Solvattenfakta
Visste du att en Solvatten minskar behovet av att fälla
cirka 50 medelstora träd under sin livscykel på 7 år?

Solskenshistoria
Tid till skolan och ett
hållbart jordbruk

Case story Hälsa

Sparande

Amina är 10 år och har precis börjat på PLAN:s
utbildningsprogram. Lektionerna hålls i en
lokal nere i byn, där hon och andra barn från
regionen kan ta igen missade studier från olika
ämnen.
Som många andra, så försörjer Aminas
föräldrar familjen på sitt jordbruk. För att
marken som de odlar inte ska drabbas av
översvämningar under regnperioder så är det
viktigt att låta träden runtomkring stå kvar.
Eftersom familjen inte heller har råd att köpa
tillräckligt med ved eller kol för att koka sitt
vatten rent, så kan de inte använda vattnet
från sjön som ligger nära hemmet. Istället får
Amina och hennes systrar spendera mornarna
innan skolan på att gå till brunnen som byggts
flera kilometer hemifrån.
Amina och flera av de andra flickorna har
halkat efter i skolan eftersom det tagit lång
tid att hämta tillräckligt med vatten till
hushållet. Det är långt att gå och när hon
kommit fram har det ofta varit kö.
Tack vare Solvatten har livet blivit
lättare, både för barnen och
föräldrarna. Den blir ett viktigt
stöd för att alla syskonen ska
kunna fullfölja sin utbildning,
och för att träden runt
odlingsmarken får stå kvar.

“
Projektet med Solvatten bidrar
till en ökad förståelse för
betydelsen av rent vatten, både
för barn och vuxna.
Aminas lärare på
PLAN:s utbildningsprogram

Solskenshistoria
Kedjereaktion för
det bättre

Case story

Hälsa

Utbildning

Mariam är 11 år och bor tillsammans med sin
familj i en by utanför Ouagadougou. Hennes
pappa arbetar som jordbrukare för att
försörja Mariam och hennes 10 syskon, medan
mamman tar hand om hushållet. Systrarna
får hjälpa sin mamma varje dag med att
hämta vatten i en brunn som borrats flera
kilometer hemifrån.
Eftersom familjen inte har tillgång till
elektricitet så behöver de också gå långa
sträckor om dagen för att hämta ved till
hushållet. Ibland räcker inte veden till att
koka dricksvatten rent, eftersom det behövs
till matlagningen och för att förberedda
välling och gröt till de små. Eftersom det inte
heller finns rent vatten i skolan så har hon
ofta blivit sjuk.
Tiden som försvinner åt sjukdagar, och att
hämta vatten och ved, har gjort att Mariam
halkat efter i skolan. Därför har hon inte
klarat av slutproven för att få gå vidare till
nästa årskurs. Under höstterminen har hon
därför fått möjlighet att börja på PLAN:s
utbildningsprogram för att ta igen sin
missade utbildning. Tack vare Folkpools
bidrag har hennes familj också fått en
Solvatten, så att hon och hennes syskon ska
kunna hålla sig friskare. På så vis kan de
lägga mer av sin tid på skolan och andra
värdefulla aktiviteter. Familjen har också
börjat att använda det varma vattnet till
matlagning, vilket framförallt har gjort livet
och hushållsarbetet lättare för Mariams
mamma.

“
Det är roligt att få vara
tillbaka i skolan! Sedan vi fick
Solvatten har jag varit friskare,
så jag har kunnat vara med på
alla lektioner.
Mariam 11 år,
Ouagadougou

Solvatten, Folkpool & Agenda 2030
Solvatten visar direkt och indirekt effekt på samtliga av FNs 17 globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. På så vis är Folkpools engagemang för Solvatten ett konkret och
transparent sätt att aktivt bidra till att målen uppfylls och att vi tillsammans skapar en
hållbar framtid för alla. Nedan har vi valt ut 10 av de 17 globala målen för att förklara hur
dessa kopplas till Folkpools stöd. Om ni vill lära er mer om hållbara målen så finns
information på www.globalamalen.se.

Förbättrar
hälsa, frigör
tid & minskar
utgifter.
Genom att
reducera
fattigdomsfällor kan
människor
själva ta sig
ur fattigdom.

Rent vatten
minskar
risken att
drabbas av
diarré, kolera
och andra
vattenburna
sjukdomar.
Varmt vatten
förbättrar
hygien.

När mindre
tid går åt att
hämta och
rena vatten,
och även
sjukdagarna
minskar, så
får barn och
vuxna mer tid
åt skola och
läxor.

Kvinnor och
flickor har
ofta i uppgift
att hämta
vatten och
bränsle för
att sedan
koka vattnet
rent. Tid för
skola & jobb
begränsas.

Renar vatten
till högsta
nivån av
WHO:s
riktlinjer.
Varmt vatten
underlättar
för personlig
hygien och
bidrar till
bättre hälsa.

Solvatten går
på 100%
förnyelsebar
energi från
solen. Detta
minskar även
behovet av
att elda med
ved och kol
för att koka
vatten rent.

Lika
rättigheter
innebär lika
tillgång till
rent & varmt
vatten. Detta
ger hälsa, tid
till utbildning
och arbete
för alla
människor.

Genom att ta
tillvara på
solenergi så
minskar
användning
av bränslen
som generar
växthusgaser
och bidrar till
klimatförändringar.

När träd får
stå kvar
istället för
att huggas
ner för ved,
så bevaras
habitat för
biologisk
mångfald,
vilket skapar
resiliens.

Genom att
samarbeta
och bidra till
Solvatten
ingår ni i de
partnerskap
som behövs
för att nå de
17 globala
hållbarhets.
målen.

