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Kirkens Nødhjelp 

• Kirkens Nødhjelp ble etablert i 1947 for å hjelpe 
sivilbefolkningen i Tyskland. 

• Kontorer i 21 land og medarbeidere i 30 land - 
1000 ansatte   

• Arbeider med lokale partnerorganisasjoner. 

• KN hjelper hvert år over tre millioner 
mennesker med bistand.  

• Skaffer vann-, sanitær- og hygienetjenester til 
fattige lokalsamfunn i ca 15 land 

 



Hvorfor er WASH viktig? 

Hva er WASH? 
- Vann, Sanitær & Hygiene 

- Redusere spredningen av fekal-orale sykdommer og eksponeringen for vektorbaserte sykdommer 
- Promotere god personlig hygiene og miljøhygiene for å beskytte helsen 

WASH i et nøtteskall... 

Hva er nøkkelen for et vellykket WASH-prosjekt? 
- Involvering av befolkningen i planlegging, beslutningsprocessen og lokal forvaltning... 
Samfunnsdeltagelse og mobilisering av lokalbefolkningen! 

 opplæring, tilgang til hygieneartikler, vektorkontroll, 
avfallshåndtering og drenering 



F-diagrammet: Koblingen mellom WASH og helse 

Source: http://water1st.org/ 

http://water1st.org/
http://water1st.org/
http://water1st.org/


Overflatevann – usikker kilde 



Vann – en brønn er ingen garanti for godt vann  



Chavuma, Zambia 
D Banks, NCA 

 
Dårlig brønnløsning  
– men virkelighet mange steder 



 
Uhygieniske tappestasjoner med dårlig drenering 



Dårlige sanitærforhold – stor helserisiko 



Dårlig drenering gir dårlig vektorkontroll 

 Malaria? 
 Dengue? 

 



Dagbladet - nettutgave 02.06 2014 



Det enkle er ofte det beste - 
Håndvask med såpe 



Mange metoder for å formidle  
kunnskap om hygiene 



Dukketeater for å spre informasjon om hygiene 



Varig tilgang til rent vann  



Vann – lokalt eierskap bidrar til å gi varig tilgang 



Lange, men godt organiserte køer 



Vedlikehold og reparasjon av brønn og pumpe 



VANN 
FORANDRER 
ALT 

Sammen skal vi sikre varig 
tilgang til rent vann for over 
1 million mennesker 
 



Vann – ingen selvfølge 



• 1 million mennesker i Sudan, 
Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, 
Tanzania, Pakistan, Afghanistan 
og Haiti 

• KN kjenner landene godt og 
tilpasser tiltakene til hva som er 
best og mest effektivt gitt de 
lokale variasjonene. 

• Brønner skal bores og 
rehabiliteres, installeres 
håndpumper, systemer for 
oppsamling av regnvann og 
andre tiltak.  

• KN skal også bygge sanitære 
fasiliteter og drive opplæring i 
hygiene.  
 
 

Vann til over 1 million  
mennesker 



TV-aksjonen vil bidra til å hjelpe:   
Land Region Antall mennesker 

Afghanistan Daikundi province 100,000 

Pakistan Sindh province 129,000 

Sudan Darfur State, Kordofan States 250,000 

Sør Sudan Eastern Equatoria State, Warrap 
State 

100,000 

Etiopia Tigray State, SNNP Region, 
Oromya Region 

179,000 

Somalia Gedo province, Mogadishu 127,000 

Tanzania  50,000 

Haiti Region ‘Les Plames’  65,000 

TOTALT 1000,000 
mennesker 



Hva skal TV aksjonsmidlene brukes til i Sudan? 

Kordofan og Darfur 
 Rehabilitering av 

eksisterende borehull 
og brønner 

 Nye borehuler og 
brønner 

 Rehabilitering og 
installasjon av 
handpumper og 
solardrevne 
vannsystemer 

 Vannkommitéer, 
reservedelslager, 
utdanning for  
pumpemekaniker  

 Sanitær- og 
hygieneopplæring 



Bilde: Manfred Arlt 
Bilel, nær Nyala by 

Darfur – Solardrevne vannsystemer 



Darfur – Solardrevne vannsystemer 



Darfur – Solardrevne vannsystemer 



Menneskerettigheter 

Tørke 

Migrasjon 

Kvinners sikkerhet 

Utdanning 

Klimatilpasning 

Helse 

Korrupsjon 

Vann 
Konsekvenser  

og ringvirkninger  
av tilgang til vann 



Blimed.no 



Kristofer Stålhammar 
WASH rådgiver i Oslo 

Flory Balaga  
Beredskapsstyrken 

David Githiri 
UNHCR 

Takk for oppmerksomheten! 
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