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Mål 6 är livsviktigt. Vatten är en förutsättning för allt liv. Tillgång till rent och 
säkert vatten, fungerande sanitet och hygien är grundläggande för människans 
överlevnad, hälsa och utveckling.

Delmål 

6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricks-
vatten för alla.

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att 
ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos 
kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och 
minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten 
och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa 
hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och vä-
sentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är 
lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, 
våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till ut-
vecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive ge-
nom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, åter-
vinning och återanvändning.

6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sani-
tetshanteringen.och små önationer under utveckling.
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Här berättar WaterAid Sverige om varför mål 6 är grundläggande för att 
ut rota fattigdom och skapa möjligheter för utbildning och ökad hälsa. 

Mer än 2,3 miljarder människor saknar tillgång till en toalett. Det innebär att milleniemålet för 
sanitet missades med stor marginal. Dessutom saknar över 650 miljoner människor tillgång till 
rent vatten. När det gäller sanitet och vatten går utvecklingen åt rätt håll, men tempot måste öka 
om målet om att alla ska ha tillgång till detta senast 2030 ska kunna nås. Enligt WaterAid behövs 
framför allt ökade satsningar för att nå de mest utsatta. 

WaterAids eget arbete fokuserar särskilt på hållbar till-
gång till  vatten och sanitet för alla människor.  Organisa-
tionen välkomnar dock att mål 6 fokuserar på tillgång till 
rent vatten och sanitet i en bredare bemärkelse – målets 
delmål tar ett holistiskt grepp på vattenfrågan och inklu-
derar tydligt åtaganden för att uppnå alla tre dimensio-
ner av hållbar utveckling. Bland annat har delmål satts 
för att värna ekosystem, minska farliga utsläpp i våra 
vattendrag och effektivt förvalta vattenresurser.
 
Mål 6 är inte bara viktigt som ett enskilt mål utan också avgörande för att uppnå de flesta av de 
andra målen i Agenda 2030, anser WaterAid. Mål 1, fattigdomsmålet, är ett konkret exempel: ”Om 
människor ständigt blir sjuka av dåligt vatten eller på grund av att de inte har tillgång till fung-
erande sanitet kan de varken gå i skolan eller arbeta. Dessutom är det ett stort problem att framför 
allt kvinnor och flickor tvingas gå långa tidskrävande sträckor varje dag för att hämta vatten”, säger 
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.
  
”Det övergripande målet, att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och 
hygien till 2030 är WaterAids grundstomme, vår vision och vårt mål. Vår nya globala strategi heter 
just ’Everyone, Everywhere 2030’ för att vi som internationell organisation på bästa sätt ska kunna 
bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.”
   
WaterAid är en internationell organisation som arbetar gentemot beslutsfattare på regional, na-
tionell och lokal nivå och genom programarbeten och samarbeten i främst Afrika och Asien, men 
även globalt genom att lyfta frågan om vatten, sanitet och hygien till de allra fattigaste på den glo-
bala agendan. WaterAid Sverige är del av WaterAid och jobbar för att vatten, sanitet och hygien ska 
prioriteras i svenskt utvecklingssamarbete. Som en del i sitt arbete deltar WaterAid i den globala 
processen för framtagandet av indikatorer och anser bland annat att mål 4, utbildningsmålet, bör 
innehålla en indikator om att alla skolor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. 

”Det är en viktig förutsättning för flickors skolgång då bristen på tillgång till rent vatten och sani-
tet har visat sig vara en orsak till att flickor hoppar av skolan när de får sin menstruation”, säger 
Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

I dag saknar mer än 
2,3 miljarder människor 
tillgång till en toalett
Cecilia Chatterjee-Martinsen, 

generalsekreterare på WaterAid Sverige 
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