
Vattenbrist – ett onödigt problem?
Öppet seminarium på FN:s Världsvattendag den 22 mars 2007, kl. 09.00 till 12.15 

Stora Hörsalen, Etnografiska museet på norra Djurgården i Stockholm

1 miljard människor saknar rent vatten, 1.8 
miljoner barn per år eller 205 barn i 
timmen dör av diarréer och sjukdomar 
orsakade av bristen på rent vatten och 
sanitet. Många hävdar detta problem 
egentligen inte beror på att det finns för 
lite vatten utan på fattigdom, skeva 
maktförhållanden och bristfällig 
vattenförvaltning. 

Varför kommer inte denna fråga högre 
upp på den internationella 
dagordningen? Vad gör FN och vad kan 
vi göra själva för åt denna moraliska 
skandal? 

Den 22 mars är det FNs Världsvattendag. 
Då samlas Sveriges FN-representanter till 
ett seminarium för att diskutera årets 
tema: ”Att hantera vattenbrist” 
(www.worldwaterday07.org). 

Seminariet kommer att belysa effekten av 
vattenbrist på barns och kvinnors 
situation, för matproduktion och miljö och 
ge förslag på vad vi i Sverige kan göra 
tillsammans för att hantera den 
nuvarande vattenbristen. Seminariet 
kommer dessutom att ge utrymme för 
lanseringen av en ny rapport om vatten 
och matproduktion samt för 
tillkännagivande av årets mottagare av 
Stockholm Water Prize. 

Deltagarna får även möjlighet till en 
förhandsvisning av den nya utställningen 
”Hard Rain”. 

Varmt välkommen till ett seminarium om 
en av världens största tysta katastrofer 
och vad vi kan göra åt den!

Seminariet anordnas av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), FN:s barnfond (UNICEF Sverige), 
FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM), FN:s utvecklingsprogram (UNDP),

Svenska FN-förbundet (SFN), Svenska Unescorådet, Stockholm International Water Institute (SIWI), 
Stockholm Water Foundation (SWF) och Swedish Water House (SWH)

www.swedishwaterhouse.se

Svenska Unescorådet



Program

08:30 Kaffe och Registrering

09:00 Inledning
• Karin Lexén, Project Director, Swedish Water House
• Lill Lindfors, UNICEF-ambassadör

09.20 Vattenbrist – fysisk vattenbrist eller usel hantering?  Prof. Malin Falkenmark, SIWI

09.40 Vattenfördelning och rättvis fördelning - en nyckelfråga för framtida 
livsmedelsförsörjning. Christina Engfeldt, FAO

09.55 Rapport lansering (på engelska): Managing water for food to manage water 
scarcity: Results of the Comprehensive Assessment of Water Management in 
Agriculture. David Molden, Coordinator, Comprehensive Assessment

10.15 Vatten som en mänsklig rättighet?  Berith Granat, Handläggare för 
utvecklingsfrågor, FN-förbundet

10.30 Kaffe/te

11.00 Vattenbrist – den tysta barnkatastrofen. Ingeborg Ekblom, informationschef, UNICEF 
Sverige; Birger Forsberg, läkare och forskare på Karolinska Institutet

11.15 Vatten och vetenskap - väder och våtmarker. Johan Lindell, generalsekreterare i 
Svenska Unescorådet

11.30 Diskussion och summering 

12.00 Tillkännagivande av vinnaren av Stockholm Water Prize 2007. Ulf Ehlin, Scientific
Director, Stockholm Water Foundation

12.15 Slut och möjlighet för deltagarna att få en förhandsvisning 
av utställningen “Hard Rain” 

Anmälan: Fyll i blanketten och faxa den till 08 522 139 61 eller skicka dina kontaktuppgifter via e-post till 
michael@swedishwaterhouse.se senast den 20 mars 2007! 

Jag/vi skulle vilja vara med:
Namn: 
Organisation:
Adress:
E-post:
The seminar is free of charge, but it is important for us to have your registration no later than March 20. If, after registering, you can’t be present, we ask 
you to cancel your participation three days in advance; otherwise we must unfortunately invoice you SEK 500.Note: The seating capacity is limited. 
The first in line ...

www.swedishwaterhouse.se
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