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Mål: Säkerställa tillgång till och hållbar 
vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

För cirka 750 miljoner människor världen 
över är det en daglig kamp att hitta tillräck-
ligt med rent och säkert vatten för att laga 
mat och hålla sig rena. Vi måste göra något 
snart. Annars uppskattas nästan hälften 
av jordens befolkning lida brist på vatten 
år 2030 på grund av klimatförändringar, 
oansvarig vattenhantering och ökande be-
folkning. Målet är att alla ska ha tillgång till 
säkert dricksvatten senast år 2030.

Hur tycker du att vi ska lösa vattenkrisen  
så att alla på jorden får tillgång till rent  
och säkert vatten?

1 kilo nötkött: 16 000 liter

1 kilo fläskkött: 6000 liter

1 kilo kyckling: 4300

1 kilo ris: 2500 liter

1 kilo pasta: 1850 liter

1 kilo potatis: 290 liter

Världens viktigaste livsmedel
Det finns mycket vatten på jorden. Men bara 1 procent av vattnet är så rent och fritt från salt, 
att det går att dricka. Därför är det viktigt att vi inte slösar med det.

Ungefär 70 procent av allt färskvatten som går åt på jorden, används till att vattna jordbruket, 
så att vi kan få mat. Resten används av industrin (22%) och hushållen (8%).  
Ungefär så här mycket vatten går det åt för att producera några av våra vanligaste livsmedel:

Tre enkla vattenspartips!
Skippa badkaret och duscha kortare.
Tryck på den lilla knappen om du har en snålspolande toalett.
Stäng av kranen medan du borstar tänderna.

Hettan och torkan gör att det ständigt är brist på vatten i flyktinglägret Daadab i Kenya.  
Kvinnor och barn väntar på en vattenleverans.

Visste du?
Varje dag dör 4000 barn till följd av brist på rent vatten.

Ungefär 80 procent av alla sjukdomar som barn  
världen över drabbas av beror på brist på rent vatten.

Vilken är  
den bästa respektive 

sämsta måltiden som du 
kan äta om du tänker på 

vattenåtgången?
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Hur många har tillgång  
till rent vatten?
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Vatten på flaska…
De flesta vattenflaskor i plast tillverkas  
fortfarande av miljöovänlig olja.

Dessutom krävs det ibland långa transporter 
för att frakta alla vattenflaskor till butik.

Många långtradare som kör genom Sverige 
transporterar alltså vanligt vatten på flaska.  
Så fyll hellre plastflaskan med kranvatten. 
Då sparar du både pengar och miljö.


