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Forestill deg at du er tørst og vil ha et glass vann. 
Du er tørr i halsen, men det finnes ikke noen spring 
i nærheten, og du må gå flere timer for å kunne 
drikke deg utørst. Forestill deg så at du må tisse. 
Det er kveld og mørkt ute, men du har ikke do inne, 
du må ut og finne et sted du kan sette deg ned – 
kanskje et sted du ikke føler deg trygg eller redd for 
at noen skal se deg. 

Millioner av mennesker støter på disse utfordringe
ne hver dag. En av tre mennesker i verden mangler 
tilgang på en skikkelig do, og en av ti mennesker 
i verden mangler tilgang på rent vann1. For dem 
blir hverdagslige handlinger som å drikke og tisse 
store oppgaver som krever tid, arbeid og planleg
ging – behov de må risikere helse og sikkerhet for 
å få dekket. Om én person går på do ute, påvirker 
det dessuten hele nærmiljøet. Eksrementer som 
flyter fritt eller i dårlige kloakksystem kan foruren
se drikkevann og råvarer, og spre sykdommer. Det 
er jenter og kvinner som kjenner konsekvensene 
tettest på kroppen og det er mange grunner til det. 
Kvinner menstruerer hver måned og trenger skikke
lige hygieniske forhold. Kvinner føder barn som gjør 
dem sårbare for infeksjoner.2 I tillegg har kvinner 
som oftest ansvaret for å skaffe vann til familien, 
og er mer utsatt for diskriminering og vold enn 
menn.3 Kvinner er som oftest de mest sårbare i et 
samfunn, og de mest sårbare i et samfunn har  
dårligst tilgang på vann og sanitær. På den måten 
blir kvinner dobbeltmarginalisert. 

Introduksjon

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale mål for 
bærekraftig utvikling innen 2030. Tilgang til vann 
og gode sanitærforhold for alle skal sikres gjennom 
bærekraftsmål 6. Det går fremover: 2.6 milliarder 
mennesker har fått tilgang på rent vann fra 1990 
og fram til i dag4. Når det gjelder sanitærforhold 
går det imidlertid altfor sakte, og kvinner merker 
det særlig godt. Om en jente eller kvinne ikke har 
tilgang på en praktisk vannkilde og en ordentlig 
do, er det vanskelig for henne å komme seg ut av 
et liv i fattigdom. Hun må ha disse behovene dek
ket om hun skal kunne ta igjen guttene på skolen 
og i arbeidslivet, være selvstendig og kreve rettig
hetene sine. Vann og sanitær er ikke bare et mål 
i seg selv, men elementært for å oppnå de andre 
bærekraftsmålene som utryddelse av sult, god 
utdanning og likestilling mellom kjønnene. Denne 
rapporten skal vise deg hvor tett disse målene hen
ger sammen. 

Introduksjon
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Verdens bærekraftsmål ble vedtatt på FN’s  
generalforsamling i september 2015, og er sånn 
sett ganske ferske. Målene trådte i kraft i januar 
2016, og skal være nådd innen 2030. Det kan virke 
lenge til, men dette er ikke første forsøk. Bære
kraftsmålene avløser tusenårsmålene, som gjaldt 
fra 2000 til 2015. FNs tusenårsmål var FNs hoved
strategi for utvikling i denne perioden, og bestod 
av åtte mål som alle medlemslandene forpliktet 
seg til å gjennomføre. Nå er det 17 av dem, med 
hele 169 delmål, og alle har samme frist. Målene 
reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig ut
vikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.5 
De fem første målene skal utrydde fattigdom og 
sult, sikre god helse og utdanning, samt oppnå 
likestilling mellom kjønnene.6 Videre tar arbeids
planen sikte på mål som anstendig arbeid til alle, 
bærekraftige byer, mindre ulikhet – og fred og rett
ferdighet.7 Målet denne rapporten konsentrerer seg 
om er det sjette i rekken, og skal sikre bærekraftig 
vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitær
forhold (se delmålene under).8 Hvordan står det til 
med bærekraftsmål 6 i dag? 

Bærekraftsmål 6
 – hva er det?

i verden er nødt til å gå på do ute.22 

526 millioner kvinner

Antall timer jenter og kvinner som ikke 
har do bruker til sammen årlig på å finne 

et trygt sted de kan sette seg ned.23

97 milliarder timer

Bærekraftsmål 6 – hva er det?



Globale utviklingstrender spiller inn

Mål 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til 
vann og gode sanitærforhold for alle

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til 
trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

6.2 Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og like-
verdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med 
særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt perso-
ner i utsatte situasjoner

6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere 
forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig  
begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, 
halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad 
øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

6.4 Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle 
sektorer, og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til 
ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i vesentlig 
grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

6.5 Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av 
vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom sam-
arbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.6 Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte øko-
systemer, herunder fjell, skoger, våtmarker, elver, vann-
førende bergarter og innsjøer

6.a Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og 
støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland når det 
gjelder virksomhet og programmer knyttet til vann- og  
sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling,  
avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av 
avløpsvann, gjenvinning og ombruk

6.b Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å 
bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold

Kilde: FN9
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Bærekraftsmål 6 – hva er det?

Hvordan vi ligger an
Tusenårsmålet om å halvere antall mennesker  
uten rent drikkevann ble faktisk møtt allerede i 
2010, fem år før fristen. Over 90 prosent av verdens  
befolkning har nå tilgang på forbedrede vannkilder 
– 2.6 milliarder mennesker har fått det siden  
arbeidet begynte i 1990. Når det gjelder sanitær
forhold er imidlertid historien en annen. Tusenårs
målet om å halvere antallet mennesker uten tilgang 
på tilstrekkelige sanitærforhold ble ikke nådd: I 
dag har bare 68 prosent av verdens befolkning  
mulighet til å gå på en skikkelig do. Målet var å øke 
andelen til 77 prosent, men FN bommet på målet 
med ni prosentpoeng. Med det lever 2,3 milliarder 
mennesker fortsatt uten tilgang til ordentlige  
toaletter. Det er altså langt igjen, og arbeidet går 
for sakte.

Større press på sanitær
Mens det har blitt gjort framskritt på tilgang til 
rent vann, har den store innsatsen for tilgang til 
ordentlig toalett latt vente på seg. Da FNs monito
reringsprogram skulle vurdere innsatsen for vann 
og sanitær i 2015, ble det slått fast at dårlige  
sanitærforhold måtte høyere opp på dagsorden.15 
At nesten én milliard mennesker er nødt til å gå 
på do bak en busk, i en elv eller i en bakgate skulle 
ikke lenger tolereres.16 Situasjonen skulle endres: 
Ved inngangen til 2016 anerkjente FN retten til til
strekkelige sanitærforhold som en egen menneske
rettighet.17 Håpet var at en eksplisitt anerkjennelse 
av sanitære behov ville styrke den internasjonale 
arbeidet for bærekraftsmål 6 fram mot 2030.18 
Dette er viktig, med tanke på hvor nedprioritert 
sanitærforhold har vært. Av alle tusenårsmålene, 
er arbeidet for å halvere antall mennesker uten 
skikkelig do, det som har gått treigest.19

Norge satser på likestilling
Om arbeidet for bedre sanitærforhold har fått 
liten oppmerksomhet før, har kvinners sanitære 
behov vært enda mindre synlige – til tross for at 
dårlige sanitærforhold rammer kvinner hardest. 
Et av undermålene til bærekraftsmål 6 er direkte 
formulert for å endre denne dynamikken. Delmål 
6.2 skal sørge for tilgang til tilstrekkelige og likever-
dige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, 
med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner 
samt personer i utsatte situasjoner20. I fjor sommer 
dro statsminister Erna Solberg til New York for å 
rapportere til FN om Norges oppfølging av bære
kraftsmålene. Norge var et av de første landene 
som rapporterte, og Solberg presenterte følgende 
prioriteringer i det internasjonale arbeidet: Reduse
re mødre og barnedødelighet, fokusere på jenters 
utdanning, styrke kvinners rettigheter og jobbe for 
økonomisk, sosial og politisk likestilling21. Alle disse 
prioriteringene er avhengige av forbedrede sani
tærforhold for å kunne innfris. Det er vanskelig å 
se for se at målene nås uten en kraftig satsning på 
bærekraftsmål 6. 

Kilde: Washwatch.org

av verdens befolkning hadde tilgang på 
en forbedret vannkilde i 2017

av verdens befolkning hadde til-
gang på sanitærforhold i 2017

91,5%68,6%



9

Bærekraftsmål 6 – hva er det?



Globale utviklingstrender spiller inn

«Forbedrede sanitære forhold» er betegnelsen for do
fasilitetene som FN og Verdens helseorganisasjon regner 
som gode nok, deriblant: 

Vannklosett:
• Koblet til et kloakksystem, en septiktank eller et  

beskyttet hull i bakken, der en enten trekker opp eller 
skyller ned selv med en bøtte vann.

Tørrklosett med kompostering:
• Ufarliggjør avfallet ved å blande det med karbonrike 

materialer som aske, sagmugg og planterester.

Latrine:
•  Koblet til et hull i bakken, som en utedo. Hullet må 

være fullstendig dekket til av strukturen rundt, som 
kan være av materialer som betong, leire eller tre
stammer, så lenge den er tett. 

«Uforbedrede sanitære forhold» er betegnelsen for  
doene som ikke holder mål. Her finner vi: 

• Vannklosett, tørrklosett eller bøtter der ekskremen
tene blir skyldt ut på gata, i grøfter eller i et åpent klo
akksystem.

• Latriner som ikke er tette eller dekket til, og åpne hull 
i bakken. 

• Hengende doer over elver, innsjøer og hav, der ekskre
mentene går rett ut i vannet. 

• Doer som flere enn to husholdninger deler, og alle  
offentlige doer. 

• Steder som ikke er tilrettelagt som doer i det hele 
tatt, som for eksempel busker, smug, strender og 
kratt. 

Kilde: Verdens helseorganisasjon og Unicef14
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Globale utviklingstrender
 spiller inn 

Siden 1990 har antall land der færre enn femti pro
sent av befolkningen bruker forbedrede sanitærfa
siliteter bare gått litt ned, fra 54 land til 47 totalt.24 
Det vil si at over halvparten av befolkningen i 47 av 
verdens 193 land ikke har et skikkelig sted å gå på 
do. Dette er en situasjon som ikke går an å foran
dre uten klar prioritering. Til og med land som har 
gjort store fremskritt, både på vann og sanitær, 
har fortsatt flere titalls millioner innbyggere som 
ikke får innfridd sine grunnleggende rettigheter 
og behov. Etiopia klarte for eksempel å minske an
delen folk som går på do ute fra 92 prosent i 1990, 
til 29 prosent i 2015.25 Landet gjorde med det ver
dens største fremskritt på området. Etiopia møtte 
også FN’s tusenårsmål om tilgang på rent drik
kevann i 2015, men fortsatt mangler 42 millioner 
mennesker sikre vannkilder i landet.26 Over 28 mil
lioner går fortsatt på do ute.27 I Afrika sør for Saha
ra er det flere. Det totale antallet folk som ikke har 
tilgang på toalettfasiliteter gått opp siden 1990, 
ikke ned.28 Den økonomiske utviklingen har ikke 
holdt følge med den kraftige befolkningsveksten 
i regionen, og mange blir utelatt. Globalt sett får 

ikke tiltakene så stor effekt som en ønsker seg når 
de blir satt ut i en stadig varmere og mer folksom 
verden. Om ikke dette tas hensyn til, vil ikke bare 
millioner av mennesker stagnere i en prekær situa
sjon, det vil også bli flere mennesker som lever  
under disse utfordrende forholdene. Befolknings
vekst, migrasjon og klimaendringer gjør arbeidet 
for vann og sanitær mer omfattende og mer akutt. 
Og jo lenger en venter, jo vanskeligere blir det. 

Fra bygda til byen   
Det er store forskjeller på tilgang til vann og sani
tær i rurale og urbane strøk. Ni av ti av dem som 
må gå på do ute, bor på landsbygda.29 Det samme 
gjør åtte av ti som fortsatt mangler rent drikke
vann.30 På landsbygda kan dårlige sanitærforhold 
føre til forurensing av vannkilder, som følge av at 
folk går på do i eller ved innsjøer og elver. Eksre
menter i vannet kan også gjøre det risikabelt å 
vaske seg selv eller klærne sine der. Dette kan sær
lig utsette kvinner i rurale områder for parasitter, 
ettersom det som oftest er dem som tar seg av 
klesvask i vannkanten.31  

Uma Devi bor i et slumområde i utkanten av byen Patna øst i India.
 Hun har vært «manuell avfallsarbeider» – en som renser doer for hånd 
– i over femti år. Umas arbeidsdag begynner med at noen kommer 
for å be henne rense doen deres. Hun tar med seg en bolle til å skrape 
opp ekskrementene, og en bøtte til å bære dem i. Uma bærer så bøtta 
på hodet til et sted hun kan dumpe avfallet. Lukten er uutholdelig, så 
hun går så fort hun kan. Uma har kastet opp og besvimt på jobb flere 
ganger. Før dryppet ofte avfallet ned på henne mens hun gikk, men nå 
har hun lært seg å holde bøtta stødig. Manuelt avfallsarbeid ble ulovlig 
i India i 2013, men praksisen fortsetter i mange av landets store slum-
områder.34 
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Men selv om vanntilgangen i byene generelt er 
bedre enn på landsbygda, har utviklingen stagnert 
i urbane områder. Samtidig som antallet folk som 
har fått vanndekning i rurale strøk har økt med 
en halv milliard, har ikke tallet endret seg stort i 
byene – selv om byene har vokst.32 For første gang i 
historien bor over halvparten av verdens befolkning 
i byer. Den urbane befolkningen har vokst med 73 
prosent siden 1990, mens den rurale befolkningen  
kun har økt med 11 prosent.33 I byene er ofte  
problemet at kloakksystemene er improviserte og 
usikre, slik at strømmer av avføring kan blande seg 
med drikke og vaskevann. Mange steder renner 
kloakken åpent i gatene, noe som øker risikoen 
for å komme i fysisk kontakt med smittebærende 
ekskrementer. I mange land har strømmen av folk 
fra landsbygda til byene gått fortere enn utviklin
gen av ny infrastruktur. Resultatet er store slum
områder utenfor det offentliges kontroll, der vann 
og sanitærfasiliteter tas hånd om av innbyggerne 
selv. 

India, Nigeria, Bangladesh og DR Kongo er lan
dene som henger lengst etter når det gjelder å 
skaffe anstendige toalettfasiliteter til sin urbane 
befolkning.35 Landene opplever eksplosiv befolk
ningsvekst i byene, og myndighetene holder ikke 
tritt med urbaniseringen. Afrikas største økonomi, 
Nigeria, ligger på bunnen av listen.36 For hver by
borger som fikk tilgang på tilstrekkelige sanitære 
fasiliteter siden 2000, har to byborgere blitt utelatt, 
og den urbane befolkningen uten tilgang til do har 
økt med 31 millioner siden årtusenskiftet37. 

Tørt, vått og varmt
I tillegg til befolkningsvekst og urbanisering, mer
kes klimaforandringene godt verden over. Folk 
kjenner klimaendringer på kroppen aller mest 
gjennom vann, eller mangelen på vann. Landene  
som har dårligst vanntilgang i verden, ligger i tro
piske eller subtropiske klimasoner, der det er varmt, 
regner mye eller er helt tørt (se kart).38 Tsjad, 
Etopia og nordlige Nigeria er for eksempel jevnlig 
rammet av tørke, mens Bangladesh, Indonesia 
og Papua New Guinea stadig opplever flom og 
monsunregn. Konsekvensene av klimaendringer vil 
bli mer alvorlige med tiden, og det vil gå hardt ut
over folks vann og sanitærforhold.39 Ettersom lan

dene med dårligst vanntilgang er utviklingsland, 
har de også begrensede ressurser til å hanskes med 
mer flom, tørke, uforutsigbare monsuner og foru
renset vann.40 I land som preges av ekstrem vær og 
naturkatastrofer er problemene enda mer akutte, 
når infrastruktur ødelegges og trengs å bygges 
opp igjen. I Bangladesh blir for eksempel den årli
ge flomperioden lengre og våtere for hvert tiår, og 
situasjonen stadig vanskeligere for folk som bor i 
de rammede områdene. Skjøre og usikre vann kilder 
er spesielt sårbare for disse faktorene.41 Åpne, lave 
brønner i flomområder kan for eksempel lett bli 
forurenset om en flom skyller over, mens overfla
tiske brønner kan gå helt tørre gjennom tørke
perioder.42 

Dyre dråper
FNs delmål 6.1 handler om å sørge for allmenn 
og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en 
overkommelig pris for alle.43 Men hva er egentlig 
«likeverdig tilgang», og hva er en «overkommelig 
pris»? Det er forskjell på fysisk og økonomisk vann
mangel. Land i NordAfrika og Midøsten gikk for 
eksempel «tomme for vann på syttitallet», etter 
at de hadde pumpet opp grunnvann i en rasende 
fart og det som var igjen ble forurenset på grunn 
av manglende reguleringer44. I Afrika sør for Sahara 
finnes det vann, men fortsatt mangler 319 milli
oner mennesker tilgang, det er regionen i verden 
med størst vannmangel45. Det handler om økono
misk utvikling – vann er for dyrt for mange. 

Å ikke ha tilgang på trygt vann kan sluke store  
deler av en families inntekt. Noen av verdens  
fattigste kan måtte bruke så mye som halvparten 
av dagslønnen sin på vann fra selgere i uformell 
sektor – mange ganger så mye som nabofamilien 
bruker om de har tilgang på en offentlig, rimelig 
vannkilde46. Verdens helseorganisasjon (WHO) har 
satt femti liter vann hver dag som den anbefalte 
mengden hvert menneske trenger for å kunne ha 
gode hygieniske vaner, opprettholde helsen sin og 
samtidig kunne lage mat og holde huset rent.47 

Det er mange liter når prisen er høy.

Det snakkes sjeldent om hvor dyre disse literne 
nemlig kan være i utviklingsland. Mens vi i Norge 
har tilnærmet gratis tilgang på vann, kan det være 
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rådyrt i land i det globale sør – målt opp mot løn
nen. La oss se på noen regnestykker: I byen Port 
Moresby i Papua NyGuinea, koster de anbefalte 
50 literne hele 54 prosent av en typisk, lav dag
sinntekt.49 I Antananarivo i Madagaskar koster de 
samme literne 45 prosent av en typisk lav dagsinn
tekt50, og i Accra i Ghana koster de femti literne 25 
prosent av en lav dagsinntekt.51 Til sammenligning 
koster vannet i Norge i gjennomsnitt 0.52 prosent 
av dagsinntekten til de aller lavest lønnede i lan
det.52 Når vi stiller disse tallene opp mot hverandre, 
blir det enklere å forstå at mange i verden sliter 
med å skaffe de femti anbefalte literne. De som 
selger vann på det svarte markedet kan i tillegg 
utnytte folk i en sårbar situasjon, ved å sette opp 
literprisene når det er lavt tilbud og høy etter
spørsel. På den måten må verdens fattigste måtte 
ty til dyre, utrygge og upraktiske vannkilder.53 

Vann og sanitær mot kjønnsdiskriminering  
Når det mangler rent vann og et sted å gå på do, 
går det hardest utover kvinner. Å ha tilgang til 
ordentlige vann og sanitærforhold er viktig i alle 
stadier av en kvinnes liv. Fra en jentunge blir født, 
til hun begynner på skolen, kommer i puberteten, 
blir voksen og får barn selv, er denne tilgangen 
grunnleggende for at hun skal kunne leve et godt 
og verdig liv. Hun trenger sikre vannkilder og skik
kelige sanitærforhold for å holde seg frisk, få i seg 
nok mat og være trygg. Konsekvensene av å ikke 
ha det kan gjøre en kvinnes hverdag uutholdelig, 
mens det å sikre tilstrekkelige vann og sanitær
forhold vil kunne forbedre 1.25 milliarder kvinners 
liv verden over54. Nå skal vi se på hvordan dette 
henger sammen, ved å gå gjennom de forskjellige 
stadiene i kvinners liv med fokus på helse, utdan
ning og arbeid. 

«Uformelle» og «uforbedrede» og vannkilder er  
kildene som Verdens helseorganisasjon og FN regner  
som utrygge og upålitelige. 
  
Uformelle vannkilder: 
• Private vannselgere i uformell sektor som selger  

vann på tank eller flaske. Prisen kan variere og vann
kvaliteten er ikke kontrollert av det offentlige.  

Ubeskyttet kilde: 
• Brønn eller kilde der forurensning, overvann, fugler 

eller dyr kan gjøre vannet skittent.

Overflatevann: 
• Elver, innsjøer, dammer og kanaler som er utsatt for 

det samme. 

 
Kilde: Verdens helseorganisasjon og Unicef 48
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Topp ti land med høyest prosentandel av 
befolkningen uten tilgang på trygt vann. 

1 Papua NyGuinea
2 EkvatorialGuinea
3 Angola
4 Tsjad
5 Mosambik
6 Madagaskar
7 DR Kongo
8 Afghanistan
9 Tanzania
10 Etiopia

1 India
2 Kina
3 Nigeria
4 Etiopia
5 DR Kongo
6 Indonesia
7 Tanzania 
8 Bangladesh
9 Kenya
10 Pakistan

60%
52%
51%
45%
49%
48%
47%
45%
44%
43%

75 777 997
63 166 533
57 757 141
42 251 031
33 906 771
32 286 276
23 239 992
21 088 119
17 205 557
16 096 404

Topp ti land med størst antall folk som  
lever uten tilgang på trygt vann. 
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Sånn ser det ut på verdensbasis – her er landene med dårligst tilgang på vann:

Kilde: Water aid

Guatemala Eritrea

Pakistan

Jemen

Burundi

Madagaskar

Mosambik

Øst-Timor

Papua 
Ny-Guinea

Laos
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Helse 
– å leve opp

Manjula er ni år gammel og bor i landsbyen Ooti i staten Karnataka, 
India. Hun er lavere enn det alderen hennes skulle tilsi, og har ofte 
vondt i magen. Manjula bor sammen med bestemoren og søsteren sin, 
og de har ingen do eller vask hjemme. Når Manjula skal på do, må hun 
gå ut og finne et sted selv. Som oftest går hun bak en stor stein over-
for huset deres, enten tidlig på morgenen eller i skumringen, så ingen 
skal se. Hjemme finnes det ikke såpe, så hun får ikke vasket seg på 
hendene etterpå.55 
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Alvoret i tiss og bæsj
Vann og sanitær er avgjørende i de første årene 
av et barns liv. Om en liten jente som Manjula skal 
overleve fødsel, ta til seg næring og vokse – trenger 
hun rent vann og et ordentlig sted å gå på do. Hvis 
ikke, kan det gå utover utviklingen hennes, både 
fysisk og mentalt.56 Når barn vokser sakte, kalles 
det veksthemming, og er et resultat av at de ikke 
får i seg nok næring. Flere studier viser at det er 
sammenheng mellom dårlige sanitærforhold og at 
barna ikke vokser så raskt som de skal.57 Det går 
nemlig an å bli underernært selv om en har nok av 
næringsrik og variert mat, om vannet er skittent  
og doforholdene er dårlige. Sånn her går det for 
seg: Om et barn drikker skittent vann, kanskje 
forurenset av folk som har gått på do i nærheten, 
eller ikke vasker hendene før det drikker og spiser, 
kan det føre til diaré, innvollsormer og infeksjoner. 
Skittent vann må ryddes av veien om en vil oppnå 
FNs andre bærekraftsmål, som skal uttryde sult 
og oppnå matsikkerhet.58 Sykdom hindrer barnets 
kropp i å klare å ta til seg næring fra maten den 
spiser, og utviklingen forsinkes.59

Manjula er én av 48 millioner indiske barn som er 
kortere enn Verdens helseorganisasjons standar
der. Unicef India kaller underernæring hos barn 
et kjønnsproblem.60 Indiske jentebarn har nemlig 
mindre sjanse for å overleve spedbarnstiden enn 
indiske guttebarn61, og tall fra delstatene Bihar 
og Madhya Pradesh viste at 68 prosent av barna 
som var tatt inn på matprogrammer for alvorlig 
underernærte, var jenter.62 En av grunnene til det, 
er at gutter spiser før jenter i mange indiske hus
holdninger, noe som går utover jentene når det er 
lite mat i utgangspunktet.63 Om jentene i tillegg 

er syke med diaré, slik at de ikke får i seg det som 
finnes av næring, kan konsekvensene bli fatale. 
Diarésykdommer er svært utbredt i India, et land 
der 71 millioner mennesker ikke har tilgang på en 
skikkelig do. India har høyest konsentrasjon av av 
mennesker som gjør sitt fornødne ute i verden.64 

Dødelige konsekvenser
Sammenhengen mellom sanitærforhold, diarésyk
dommer og ernæring er ikke bare tydelig i India. En 
fersk studie anslår at 54 prosent av den internasjo
nale variasjonen i barns høyde kan kobles til at folk 
går på do ute, ettersom det øker sjansene for at 
barn får diarésykdommer68.

Diarésykdommer kan være avgjørende for barns 
helse og utvikling, men også for om de klarer seg 
i det hele tatt. I Afrika sør for Sahara dør et av ti 
barn før det har fylt fem år, med diarésykdommer 
som andre største dødsårsak.69 Dårlige vann og 
sanitærforhold øker også risikoen for infeksjoner 
og diarésykdommer for mennesker som lever med 
HIV og AIDS70, noe som kan ramme jenter spesielt.  
Jenter og kvinner utgjør 60 prosent av alle HIV 
smittede i Afrika sør for Sahara.71 Diarésykdommer 
er den andre største dødsårsaken for barn globalt 
sett, etter lungebetennelse. Å forbedre vann og 
sanitærforhold vil kunne endre mange barns frem
tid, ettersom nesten ni av ti tilfeller av diaré kan 
unngås med rent vann, hygienisk praksis og gode 
sanitære forhold.72 FNs tredje bærekraftsmål går 
ut på å sikre god helse og fremme livskvalitet for 
alle, uansett alder.73 Mennesker trenger tilgang 
vann og sanitær i alle ledd av livet om de skal klare 
seg, helt fra den spede begynnelsen. 

Hva er veksthemming?  
• Veksthemming er en konsekvens av underernæring de første 1000 

dagene av et barns liv: Fra det blir unnfanget til det er to år gam
melt. Det er stort sett umulig å endre utviklingen etter at barnet har 
fylt to år, så de første 1000 dagene er kritiske for barnets utvikling.65

• Veksthemming har også vist seg å bidra til vanskelige fødsler for 
kvinner og jenter, siden kroppen deres ikke er utviklet tilstrekkelig til 
å føde et barn.66  

• En fjerdedel av alle tilfeller av veksthemming anslås å være direkte 
forårsaket av kronisk diaré i de to første årene av barnets liv. 88 pro
sent av diarétilfeller er igjen forårsaket av dårlig tilgang på vann og 
sanitær.67
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Mødre i faresonen
Tilstrekkelige vann og sanitærforhold er livsviktig 
under selve fødselen. Hvert år dør rundt 289 000 
kvinner i barsel, og tallet kunne vært kraftig re
dusert om helseapparatet rundt dem hadde vært 
bedre.74 38 prosent av sykehus og helsesentre i  
verdens fattigste land mangler tilgang på en sikker 
vannkilde, ifølge Verdens helseorganisasjon.75 Situ
asjonen gjør det vanskelig for leger, sykepleiere og 
jordmødre å ta ordentlig vare på pasientene sine, 
og i land der helsetilbudet ikke strekker til, føder 
nesten halvparten av kvinnene hjemme.76 Hjemme  
er sjansen for å føde i rene og sikre omgivelser 
enda mindre. Bare 1,5 prosent av hjemmefødsler i 
lavinntekstland har trygge vannkilder og gode  
sanitærforhold.77 Omgivelsene for fødselen har 
mye å si, ettersom mødredødeligheten blant kvin
ner uten tilstrekkelige vannkilder er femti prosent 
høyere enn hos dem som har ordentlig tilgang.78  
En studie fra Nepal viser at enkel håndvask med 
såpe kan avgjøre om mor og barn klarer seg eller 
ikke: overlevelsesraten gikk opp med 44 prosent da 
jordmødre og helsespersonell begynte å vaske seg 
på hendene på fødestuen.79 

Selve graviditeten er også en hard etappe. Kvinner 
er spesielt sårbare for infeksjoner når de er gravide, 
og rammes hardere av for eksempel virus og pa
rasitter enn menn og kvinner som ikke er det.80 En 
av parasittene som kan være særlig farlig for mor 
og barn, er hakeormen. Hakeormen finnes i Asia, 
Afrika og Amerika og sprer seg fort i områder der 
sanitærforholdene er dårlige. Den smitter ved at 
huden kommer i kontakt med ekskrementer, for 
eksempel ved at en går barfot på do.81 Ormen tren

ger seg gjennom fotsålen og jobber seg oppover i 
kroppen til magen. Der suger den på tarmtottene, 
som tar til seg næring i tarmen. En infeksjon kan gi 
diaré, blod og jernmangel. Hakeormen en trussel 
både for gravide kvinner og barnet i magen, ved at 
den kan gjøre det vanskelig for kvinnen å ta til seg 
næring og øker sjansen for tidlig fødsel.82 En mor 
som er underernært vil også ha vanskeligheter med 
å amme, og må kanskje bruke morsmelkerstatning 
blandet ut med vann. Om vannet er skittent, vil det 
igjen øke risikoen for at barnet blir sykt og ikke  
klarer å spise skikkelig.83 Dårlige sanitærforhold 
skaper på den måten en ond sirkel der kvinner og 
barn rammes hardt av konsekvensene. 

Retten til å tisse
I Mumbai, Indias største by, har kvinner gått 
sammen og tatt saken i egne hender. De orga
niserer kampanjen «Right to pee» – retten til å 
tisse, som protesterer mot nedprioriteringen av 
kvinners sanitære behov. Byen, med over 22 milli
oner innbyggere, har rundt 11 000 offentlige doer, 
der bare en tredjedel er for kvinner.87 Aktivistene 
bak kampanjen reagerer på at kvinner må betale 
for å bruke doene, mens menn kan bruke urinaler 
gratis. Byrådet i Mumbai ga kampanjen en pris for 
arbeidet, men aktivistene returnerte den i fjor, og 
kritiserte de lokale myndighetene for å ikke følge 
opp: «Ingenting har blitt bygget, og finansieringen 
er borte», sa aktivisten Supriya Sonar til Hindustan 
Times.88 «Dette handler om kvinners verdighet, vi 
oppfordrer myndighetene til å ta det til seg».

• Kvinner som lever under dårlige sanitærforhold er tre ganger mer 
utsatt for å dø i forbindelse med graviditet og fødsel enn kvinner 
som ikke gjør det.84

• 44 millioner gravide kvinner i verden har hakeorminfeksjon.85

• Verdens helseorganisasjon anslår at 50 prosent av underernæring 
hos barn har med infeksjoner forårsaket av utrygt vann og uhygi
enisk praksis å gjøre, som å ikke vaske seg på hendene med såpe.86
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Utdanning
– å gå på skolen 

Da jeg hadde mensen på skolen, måtte jeg gå med de brukte tøy-
stykkene i en plastpose, for det var ikke noe sted å kaste dem. Jeg 
måtte også dra hjem fra skolen tidligere fordi jeg blødde gjennom og 
måtte dra for å vaske meg. Da jeg var kommet hjem, ble jeg der til 
blødningen ble mindre. Nå går jeg på en skole med nye doer, og jeg 
trenger ikke å være borte fra skolen på grunn av menstruasjonen. Vi 
kan kaste de brukte tøystykkene på skolen og få nye. Doene her er  
rene og fine, så jeg liker å bruke dem. Å ha rene doer hjelper meg  
med studiene mine. 

Chimunya, 17 år gammel, fra Zambia89
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Dropper ut uten do 
FNs fjerde bærekraftsmål skal sikre rettferdig,  
inkluderende og god utdanning for alle.90 I dag 
møter jenter i utviklingsland ofte flere utfordringer 
enn gutter på skolen, og omstendighetene rundt 
gjør det vanskeligere å fullføre studieløpet. 62 mil
lioner jenter mellom seks og femten år går ikke på 
skolen i det hele tatt, og jenter fortsetter å henge 
bak guttene når det gjelder å fullføre ungdoms
skolen.91 Det anslås at seksten millioner jenter  
mellom seks og elleve år aldri kommer til å begyn
ne på skolen, mot åtte millioner gutter i samme 
alder.92 I Zambia for eksempel, der Chimunya er 
fra, dropper dobbelt så mange jenter som gutter 
ut i sjuende klasse, og fire år senere slutter over tre 
ganger så mange jenter som gutter på skolen.93 
Mangelen gjelder ikke bare på skolen, men i sam
funnet som helhet: I Zambia mangler 56 prosent  
av befolkningen tilgang på en ordentlig do.94 

Det er mange grunner til at jenter dropper ut av 
skolen: Tidlig graviditet, ekteskap og økonomiske 
omstendigheter er noen av de mest kjente årsa
kene, mens noen av de mer oversette grunnene 
er mangelen på vann og sanitær.95 Den dårlige 
tilgangen har negativ innvirkning på barns utdan
ning generelt, og jenters utdanning spesielt. Jenter 
mister muligheten til å lære når de må bruke tiden 

sin på å hente vann, eller på å finne steder de kan 
gå på do og vaske seg. Når de kommer i puberten 
kan de vegre seg mot å gå på skolen om doene er 
skitne, åpne eller ikke eksisterer i det hele tatt. 

Vi må snakke om mensen 
Mange husker benken med jenter i gymsalen på 
ungdomsskolen, fylt opp av dem som ikke kunne 
spille kanonball fordi de hadde mensen. Jentene 
gikk glipp av én gymtime innimellom, men hva 
hvis de ble borte fra skolen ikke bare en time, men 
alle dagene de hadde mensen, alle månedene i 
året? Hver dag menstruerer 800 millioner kvinner 
mellom 15 og 49 år, og mange av disse mangler 
rene, private steder de kan bytte tøystykker, mens
kopper, bind og tamponger i fred og ro, der de kan 
vaske hendene etterpå og ikke bekymre seg for 
at noen ser på.96 Alle jenter og kvinner kan kjenne 
seg igjen i frykten for å blø gjennom om man ikke 
får byttet i tide, særlig de første årene man har 
mensen og går på skolen. Hva hvis en ikke har noe 
å bytte med, og ikke noe sted å kaste de brukte 
materialene? De millionene av jenter og kvinnene 
som vokser opp under dårlige sanitærforhold må 
tenke på dette hele tiden. Mange av dem mangler 
hygieniske, praktiske og rimelige materialer til å 
absorbere blodet, det kan være vanskelig å få tak 
i der de bor. Mange mangler også vann, såpe og 
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et passende sted for å bytte, vaske og tørke gjen
brukbare materialer og undertøy. Dette er alvorlige 
utfordringer, som kan holde jenter borte fra skolen 
og hindre dem i å få utdanningen de har krav på. 
Neglisjeringen av problemer knyttet til menstrua
sjon bryter med FNs barnekonvensjon, kvinnekon
vensjon og konvensjon om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter.97 Samtidig er menstruasjon 
noe det snakkes lite om verden over, et tema som 
ofte blir gjemt bort og snakket lavt om. Det finnes 
ikke internasjonal, sammenlignbar forskning på 
feltet, likevel vet vi at om sanitærforholdene gene
relt er dårlige, vil situasjonen være særlig vanskelig 
for jenter og kvinner én gang i måneden.  

Å gå på do – en sikkerhetsrisiko 
Det kan være skummelt å skulle gå på utedo på 
hytta eller bak et tre når det er mørkt, selv om man 
vet at det ikke er mye å være redd for. Tenk om du 
skulle gå på do sånn hver dag, og visste at det  
faktisk var ordentlige farer som lurte i buskene? 

En av tre kvinner har ikke tilgang på trygge sani
tærforhold, og av disse må 526 millioner gå på do 
ute hver dag.103 Jenter og kvinner kan risikere tra
kassering og vold når de ikke har trygge toaletter, 
må gå ute eller bruke offentlige doer.104 De venter 
ofte til det er mørkt med å gå på do, noe som øker 
risikoen for overfall. Mange velger å holde seg i  
timesvis eller kutte ned på drikking og spising for å 
utsette dobesøket.105 Det å ikke ha do hjemme eller 
trygge vannkilder i nærheten, kan sette jenter og 
kvinner i farlige situasjoner – når de må gå langt 
hjemmefra etter det har blitt mørkt eller tidlig om 
morgenen. Mangelen på vann og sanitær kan  
gjøre jenter og kvinner mer utsatte, også for sek
suell trakassering og overgrep.106 I slumområdene 
rundt Lagos i Nigeria ble for eksempel 500 kvinner 
mellom 18 og 54 år spurt om hvordan de opplevde 
sin egen sikkerhet når de skulle gå på do. 67 pro
sent svarte at de følte seg «ikke veldig trygge» eller 
«ikke trygge i det hele tatt» når de brukte offent
lige toaletter.107 Kvinner forskjellige steder i verden 
har en daglig klump i magen hver gang de må ut 
for å tisse. 

• 55 prosent av skolene i verdens aller  
fattigste land mangler anstendige  
sanitærforhold.98 

• Over 500 millioner jenter og kvinner ver
den over mangler fasilitetene de trenger 
for å hanskes med menstruasjonen sin.99 

• I Afrika sør for Sahara anslås det at  
jenter på videregående skole går glipp 

• av 24 skoleuker på fire år på grunn av 
menstruasjon.100 På barneskolen fullfører 
56 prosent av guttene, mot 46 prosent  
av jentene.101

• En skolestudie i Etiopia rapporterte at 
over 50 prosent av jentene var borte fra 
timene mellom én og fire dager hver 
 måned fordi de hadde mensen.102 
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VOLD OG TRAKASSASERING SOM KAN RELATERES TIL 
KVINNER OG SANITÆR

Jenter og kvinner som bruker offentlige doer eller går på 
do ute, må ofte gå langt hjemmefra, og kan risikere en 
rekke type diskrimineringer og overgrep på veien. 

Seksuell vold: upassende beføling, overgrep, voldtekt

Psykologisk vold: Trakassering, mobbing, stress eller skam

Fysisk vold: Slag eller spark som fører til skade eller død

Sosiokulturell vold: Sosial ekskludering, diskriminering, 
sosiale normer med negativ innvirkning
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I 2015 ble det gjennomført en studie av jenter og kvinners situasjon  
når det gjelder sikkerhet og sanitærforhold på landsbygda sørvest i  
Bangladesh. Gjennom diskusjoner i fokusgrupper svarte ni av ti at  
de følte seg utrygge og utsatte for seksuell vold når de skulle gå  
på do.109 Jentene og kvinnene bodde i områder som var rammet av 
flom. Bangladesh består av 90 prosent lavland110, og de tre store elvene  
Ganges, Brahmaputra og Meghna renner gjennom landet. Det tropiske 
klimaet gir store nedbørsmengder om sommeren, og de siste tiåerene  
har landet blitt stadig hardere av at elvene renner over sine bredder.111 
Under regnperioden i fjor ble 3.7 millioner mennesker i landet rammet  
av flom. Noen av jentene og kvinnene som ble intervjuet i studien fra 
2015 bodde i midlertidige telt, der latriner var satt opp. Andre bodde  
fortsatt i husene sine, der latriner ikke fantes eller var ødelagt av flom
vannet. Over halvparten av kvinnene hadde ingen eller bare delvis  
tilgang til latriner under tørkeperioden i landet, mens ingen av dem 
hadde ordentlig tilgang under flomperioden. Forholdene var prekære  
da flommen herjet, og mange av kvinnene fortalte om seksuell vold og  
et sterkt ønske om privatliv. Kvinnene kunne gå ekstreme distanser for  
å finne et trygt sted å gå på do, noen i flomvann til brystet. Her er noe  
av det de fortalte: 

«Unge kvinner og jenter føler seg ikke en gang trygge i latrinene, det  
finnes ikke noe privatliv, menn skjærer hull i veggene og spionerer på oss 
og prøver å få tak i oss» 

«Kvinner må gå hit og dit, under trær og i hager. Vi kan bare gjøre det 
om natten og føler oss veldig redde siden vi vet at menn kommer til å 
vente på oss der»

«Vi føler oss utrygge når vi bruker latrinene, på grunn risikoen for fysiske 
overgrep. Noen går ikke på do på to døgn»

Kilde: R. Weighell (2015).112

KVINNER OG JENTER I BANGLADESH: 
FØLER SEG IKKE TRYGGE 
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Arbeid 
– å forsørge seg selv

Maria er 29 år gammel og bor i landsbyen Kingolwira i Tanzania.  
Vann har vært en kilde til mange problemer i livet hennes; under tørke-
perioden i landsbyen var hun nødt til å gå åtte timer for å komme 
fram til nærmeste elv, nesten hele dagen hennes gikk med til å hente 
vann. For noen år siden bestemte landsbyen seg for situasjonen var 
uholdbar, og satt i gang et prosjekt som skulle sende vann fra en  
innsjø oppe i fjellsiden ned til landsbyen. Med støtte fra lokale myndig-
heter fikk de prosjektet gjennomført, og nå har landsbyen syv vann-
stasjoner.  Maria er med å forvalte dem som medlem av vannkomiteen 
i Kingolwira. Hun forteller at kvinner i landsbyen nå har bedre tid til å 
gjøre andre ting, og at det har blir enklere å få det til å gå rundt  
økonomisk etter at vannstasjonene kom.113. 
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Tiden det tar 
Globalt sett gjør jenter og kvinner det aller meste 
av arbeidet som har med vann og sanitær å gjøre i 
hjemmet: vasking, barnepass og matlaging. Disse 
oppgavene tar mye tid, tid som kunne vært brukt 
på utdanning, egen fritid og en inntekstbringende 
jobb. Mangelen på økonomisk uavhengighet gjør 
kvinner mindre selvstendige, mindre likestilte og 
fattigere.

I Afrika sør for Sahara bruker jenter og kvinner 
minst 16 millioner timer hver dag på å gå for å hen
te vann, stå i kø og gå tilbake igjen.114 Når så mye 
av dagen går med til vannbæring, blir det liten tid 
til overs til å skaffe seg en inntekt. På landsbygda 
i Tanzania der Maria bor, lever nesten halvparten 
av befolkningen, 4 av 10, uten å få dekket grunn
leggende behov. En femtedel av befolkningen lever 
under målet for ekstrem fattigdom. Fattigdommen 
rammer kvinner hardest, ettersom de har færre 
muligheter til å tjene penger selv.115 FNs femte  
bærekraftsmål skal oppnå likestilling mellom 
kjønnene, og styrke kvinners stilling.116 Med bed
re tilgang til vann og skikkelige sanitærforhold, 
kan kvinner få litt mere tid og mulighet til å gjøre 
økonomisk innbringende aktiviteter. I rurale strøk 
kan for eksempel det å ha tilgang på mer vann 
være innbringende for kvinner i seg selv, ved at de 
kan dyrke frukt og grønnsaker i småskala og ha 
muligheten til å selge overskuddet.117 Å ha vann til 
jordbruk er ikke en del av menneskeretten til vann 
og sanitær, men det kunne bidratt til å jevne ut 
forskjellene mellom kvinner og menn. Om kvinner 
hadde hatt den samme tilgangen på produktive 
ressurser som menn, som vann til å vanne jord
lapper med, kunne de økt innhøstningen med 20  
til 30 prosent.118

Kvinner inn i vannsektoren
Kvinner har hovedansvaret for å hente vann verden 
over119, og har med det førstehåndskunnskap om 
hvordan vann administreres. De vet hvor mye vann 
husholdningen trenger, hva som skal til for å skaf
fe de nødvendige literne, og vil således kunne gi 
innspill i prosesser for å bedre vanntilgangen. Men 
selv om de vet hvor skoen trykker, blir de sjelden 
involvert og inkludert når vannprosjekter skal set
tes ut i livet, og de er dårlig representert i den of
fetlige vannsektoren globalt sett.120 Kvinner utgjør 
kun 17 prosent av arbeidsstokken i sektoren inter
nasjonalt, viser en studie fra 15 utviklingsland.121 
Her ligger det et stort potensiale, både når gjelder 

å forbedre vanntilgangen og redusere kvinners  
fattigdom. Et eksempel på det er The African  
Medical and Research Foundation sitt brønn
prosjekt i Kitui, Kenya. Prosjektet gikk ut på å lære 
opp kvinner til å bygge sikre og pålitelige brønner 
i sine lokal samfunn, som ikke bare skulle forkorte 
tiden det tok å hente vann, men også sørge for at 
kvinnene fikk sin egen inntekt.122 Etter å ha fått 
opplæring, gikk kvinnene sammen og startet egne 
foretak hvor de bygde brønner i nabolandsbyer mot 
betaling. De kunne tjene opp til hundre dollar i  
måneden. I dag har over 900 sikre brønner blitt 
bygd i Kituiprovinsen, brønner som gir trygg vann
tilgang til 87 000 mennesker.123 Brønnprosjektet 
er et svar på et stadig større behov for å involvere 
kvinner i igangsetting og drift av vann og sani
tærtiltak. Behovet er stort fordi det viser seg at det 
fungerer. En studie gjennomført av International 
Water and Sanitation Centre (IRC), som så på 
vann og sanitærprosjekter i 88 lokalsamfunn i 15 
land, viste at prosjekter som var utformet og drevet 
med kvinners fulle deltagelse, var mer bærekraftige 
og effektive enn de som ikke var det.124

 
Retten til dopause
Gode vann og sanitærforhold er like viktig for 
kvinner i byene som på landsbygda når det gjelder 
arbeid. Dårlig tilgang utløser en dominoeffekt, der 
mangel på vann og dofasiliteter påvirker kvinners 
arbeidskapasitet ved å virke inn på tiden og helsen 
deres. Om de må bruke store deler av dagen på å 
bære vann, og i tillegg også kan bli syke, blir det 
vanskelig for dem både å få husholdningen til å 
gå rundt og gjøre inntektsbringende arbeid. Dette 
går igjen utover både familien og den eventuelle 
arbeidsplassen deres, som både mister en omsorgs
person og arbeidstaker. For barna kan dårlige 
sanitærforhold gjøre det vanskeligere å fullføre 
skolen, om de må klare seg alene eller blir syke selv. 
Dersom barna blir syke vil dette igjen bety tapt ar
beidstid for kvinner, fordi det er de som gjerne er 
ansvalige forsørgere for barn. Kvinner taper på å 
være borte fra jobben eller ikke kunne drive noen 
økonomisk aktivitet. 

Adekvat vann og sanitærhelse er viktig for at 
kvinner skal kunne leve et verdig liv på arbeids
plassen. Andelen kvinner som kommer ut i arbeid 
vokser, og i dag utgjør kvinner i menstruasjons
alder – mellom 12 og 49 år – nesten halvparten av 
de ansatte i det globale arbeidsmarkedet på 1.2 
milliard.125 Det finnes svært lite dokumentasjon på 
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hvordan arbeidsplasser tilrettelegger for kvinner 
som menstruerer, samtidig kan tilgjengelige tall og 
studier fra enkelt land indikere at forholdene ikke 
er gode nok for mange kvinnelige arbeidstakere.126 
Kvaliteten på vann og sanitærforholdene henger 
ofte sammen med hva slags sektor en jobber i.  
I India jobber for eksempel 86 prosent av befolk
ningen i uformell sektor, og 91 prosent av dem er 
kvinner. Mens den formelle sektoren ofte er juri
disk bundet til å holde en viss sanitær standard på 
arbeidsplassen, som å sikre trygge, rene toaletter 
med vann til å vaske seg, er formell sektor som 
regel uregulert.127 Arbeidsgivere i uformell sektor 
er sjelden pliktige til å sørge for tilstrekkelige sani
tærforhold, og de kvinnelige ansatte er overlatt til 
seg selv. Men selv om det finnes flere regler i for
mell sektor, betyr ikke det at alle følger dem eller 
passer på at kvinnelige ansatte får sine behov  
dekket. I tekstilindustrien består den globale ar
beidsstokken av 80 prosent kvinner, og deres 
rettigheter er ofte neglisjerte128. En studie fra en 
tekstilfabrikk i Bangladesh viste at 60 prosent av 
kvinnene brukte filler fra fabrikkgulvet som bind 
når de menstruerte, og at 73 prosent opplevde in
feksjoner som gjorde at de ikke klarte å komme på 
jobb i dagene etter at menstruasjonen var over129. 
FNs bærekraftsmål nummer åtte skal fremme  
anstendig arbeid for alle, i tillegg til inkluderende  
og bærekraftig økonomisk vekst.130 Å ha rene,  
separerte doer med vann og såpe er elementært 
for at kvinner skal kunne ha det greit på jobben. 
Menneskeretten til sanitær gjelder også der, det 
samme gjør retten til god helse. Om disse rettig
hetene innfris på arbeidsplassen, er det også viktig 
at adgangen ikke begrenses fra arbeidsgivernes 
side. Dersom kvinner nektes å gå på do når de 
trenger det, kan de måtte holde seg unødvendig 
lenge: Det kan påvirke helsen og verdigheten deres, 
og føre til fravær og sykdommer.131

• I Afrika samler kvinner 90 prosent av 
vannet til husholdningen. Globalt  
bruker jenter og kvinner opp til seks 
timer hver dag på å samle vann.132 

• I India koster tiden som blir brukt på å 
finne en do eller et sted å sette seg ned 
økonomien ti milliarder dollar hvert år i 
tapt produktivitet.133

• Å sette opp doer i rurale strøk der folk 
går på do ute, anslås å gi avkastning 
som overgår kostnaden mellom fem og 
syv ganger.134

• Mangelen på tilgang til do og vann 
kostet den globale økonomien 222 mil
liarder dollar i 2015, sammenlignet med 
182.5 milliarder i 2010.135 

• Sykdomssmitte på jobb, ofte forårsa
ket av dårlig hygienisk praksis og dårlig 
tilgang på vann, står bak 17 prosent av 
alle dødsfall på jobben globalt.136 
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Selv om de positive konsekvensene av satsning på 
vann og sanitær er godt dokumentert, uteblir det 
store krafttaket. Mye har blitt gjort og er oppnådd, 
men for fattige kvinner og jenter på fattige steder, 
gjør et stort kjønnsgap at situasjonen fortsatt er 
uholdbar. Det er mer slitsomt å gå på skolen når 
en har mensen, det kan være farlig å bli gravid 
og det er vanskelig å skaffe sin egen inntekt uten 
vann og sanitær. Disse ulikhetene mellom kvinner 
og menn blir enda større når fattigdom er kombi
nert med andre former for sosiale ekskludering, på 
grunnlag av etnisitet, seksuell legning, funksjons
evne og alder. Dårlig tilgang på vann og sanitær 
rammer kvinner med nedsatt funksjonsevne ekstra 
hardt.138 En kvinne som Sadia, som nesten er blind, 
vil slite med å finne et passende sted. Eldre kvinner 
kan ikke bære langt og tungt, eller sette seg ned 

hvor som helst. Etniske, religiøse og seksuelle mi
noriteter vil være mer utsatt for diskriminering og 
trakassering når de befinner seg i sårbare posisjo
ner – som sent om kvelden ute når det er mørkt.139 
Tilgang til vann og sanitær er anerkjent som en 
fundamental menneskerettighet, men alle disse 
kvinnene har den ikke i praksis140. Retten til vann 
og sanitær krever at fasilitetene er tilgjengelige, 
trygge, rene og rimelige for alle uten noen form for 
diskriminering. Når disse fasilitetene ikke finnes, 
representerer de brudd på kvinners rettigheter. 

Sadia er en ung kvinne i Hyderabad i Pakistan. Hun er nesten blind, 
men har fullført videregående skole på en skole for folk med se- og 
hørselsvansker, og skal snart begynne å studere. Sadia klarer seg fint 
alene hjemme hos seg selv, men når hun går ut av huset blir alt med 
ett mye mer komplisert. Hun skammer seg når hun må spørre venner 
om å følge henne til en offentlig do. Den eneste måten for henne å 
orientere seg inne på doen, er ved å føle seg frem med hendene på 
bakken. Bakken er ofte skitten og uhygienisk, men det er den eneste 
måten hun kan vite hvor hun skal sette seg ned.137 
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Mangel på politisk prioritering
Vann og sanitær er kronisk underfinansiert i 
forhold til andre sektorer. I mange land er det 
en oversett post som myndighetene ikke tar seg 
skikkelig av.142 I mange utviklingsland er kostna
dene som brukes på vann, sanitær og og hygiene 
minimale sammenlignet med helse og utdanning, 
og andelen av bistand som rettes mot vann og 
sanitær forblir veldig lav. Den har steget ganske 
lite de siste ti årene, og utgjør nå 4,4 prosent av 
den globale bistanden.143 En annen grunn til at 
situasjonen ikke endre seg raskt nok, er at myndig
hetene ikke klarer å levere – selv om de vil. Mange 
utviklingsland mangler effektive institusjoner og 
styringssystemer, som gjør det vanskelig å sette i 
gang nye prosjekter og holde i gang gamle. I lands
byen Kingolwira i Tanzania måtte innbyggerne for 
eksempel ta grep selv for å få bedre vanntilgang, 
mens de lokale myndighetene støttet dem da de 
først hadde begynt. 

Kvinners behov nederst på dagsorden
En studie viser at 70,9 prosent av jenter i India ikke 
ante hva som skjedde med dem første gangen de 
fikk mensen.144 De trodde de hadde blitt syke da de 
begynte å blø. Selv etter at de hadde hatt mensen 
en stund, vegret de seg for å spørre mødrene sine 
om råd, og nesten alle rapporterte at de forbant 
menstruasjonen med frykt.145 Hva om menn hadde 
hatt mensen? Ville det vært like usynlig? Situasjo
nen hadde mest sannsynlig vært annerledes, en 
kan for eksempel kanskje se for seg at sanitært 
materiale ville vært dekket av staten og vært gra
tis for alle. Kvinners behov har blitt nedprioritert 
gjennom årtier. Når tusenårsmålene som gjaldt 
sanitærforhold og mødredødelighet var de som var 
lengst fra å bli nådd, handler det om en tendens til 
å glemme «myke» problemstillinger. Tenk for ek
sempel på aktivistene i «Right to pee»kampanjen 

i Mumbai i India. De ble anerkjent av myndighete
ne for arbeidet sitt, men opplevde ikke å få noen 
reell støtte til saken sin – ingen nye doer ble bygget. 
Kvinners behov må snakkes om og tas på alvor om 
det skal gjøres framskritt på vann og sanitær. 

Dyp ulikhet
Det handler også om dyp ulikhet globalt sett. Det 
er verdens fattigste som har dårligst tilgang på 
vann og sanitær, og det er de som kjenner konse
kvensene av det på kroppen. Mennesker som bor i 
avsidesliggende strøk og på landsbygda har mye 
mindre sjanse til å ha en pålitelig vannkilde enn 
folk i byen.146 82 prosent av den globale urbane  
befolkningen, mot 51 prosent av den rurale, bruker  
forbedrede sanitære fasiliteter.147 I India har kun 
28.5 prosent av folk på landsbygda tilgang til  
skikkelige doer, og i Afrika sør for Sahara har bare 
23 prosent av den rurale befolkningen tilgang på 
det samme.148 De fattigste er ofte også sosialt  
ekskludert i byene, og sjelden involvert når vann 
og sanitærprosjekter skal utvikles. Avfallsarbei
deren Uma Devi i byen Patna i India, fortalte for 
eksempel om at hun opplevde å bli utstøtt og  
ydmyket, uten mulighet til å skifte jobb. Selv om 
det å betale folk som Uma for å tømme doer for 
hånd er forbudt i India, fortsetter praksisen når  
det ikke finnes noen alternativ infrastruktur.  
Verdens slumområder har ofte svært dårlig tilgang, 
som vi også hørte fra kvinnene i Nigeria som var 
redde for å gå på offentlige doer i nabolaget sitt. 
Å ikke ha et sted å gå på do, er synonymt med å 
være økonomisk og sosialt ekskludert. Dette er  
virkeligheten for nesten en av fem i verdens byer.149

Det er mange og dyptgripende grunner til at 2,3 
milliarder mennesker fortsatt ikke har forbedrede 
doer, og at 663 millioner mennesker ikke har god 
nok tilgang på kilder til rent vann.141 Nå skal vi se 
på noen av de mest fremtredende. 
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Som vi har sett, har mangel på tilgang på vann 
og sanitær enorme konsekvenser for menneskelig 
utvikling. Disse konsekvensene rammer kvinner og 
jenter hardest – gjennom hele livet. Fra en jente 
blir født, til hun begynner på skolen, til hun kom
mer i puberteten og blir voksen er rent vann og en 
ordentlig do livsviktig. Bærekraftsmål 6 skal sikre 
bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og 
gode sanitærforhold for alle, men det vil ikke nås 
om det ikke prioriteres. Vann og sanitær har vært 
oversett og neglisjert i for mange år. Det går utover 
kvinners verdighet, sikkerhet og framtidsutsikt.  
Å endre denne situasjonen vil kunne gi positive 
ringvirkninger i samfunnet som helhet, gjennom 
økonomiske og sosiale bidrag fra jenter og kvinner 
som er trygge, selvstendige og friske. For å oppnå 
det, må jenter og kvinners grunnleggende rettig
heter tas alvorlig og gis den plassen de trenger. 

Om bærekraftsmål 6 skal nås innen 2030, nytter 
det ikke å fortsette som før, våre globale utfor
dringer tatt i betraktning. Myndigheter, næringsliv 
og sivilsamfunn må sette vann og sanitær høyere 
opp på dagsorden om arbeidet skal gå fortere. Det 
vil være helhetlig valg for framtidens utvikling: Å 
prioritere vann og sanitær er en prioritering av alle 
de 17 bærekraftsmålene. Når vi nå vet hvor viktig 
tilgang på rent vann og gode sanitærforhold er for 
helse, utdanning, likestilling og økonomisk selv
stendighet, blir det vanskelig å forestille seg at  
de andre målene kan nås uten bedre dekning. 
Vann og sanitær er avgjørende for millioner av 
menneskers fremtid, og trenger oppmerksomhet, 
politisk vilje og økonomisk finansiering. 
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