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Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i 
Konso, Etiopien 
 

Var: Gelabo och Doha Kebeles i distriktet Konso, Etiopien 
När: juli 2013 – juni 2015 
  

Introduktion 

Under två års tid har WaterAid 
med stöd av svenska partners 
förbättrat livet för tusentals 
människor i distriktet Konso i 
Etiopien. Stora delar av 
befolkningen i Konso saknade 
tillgång till rent vatten, 
toaletter och hygien, vilket är 
helt grundläggande för att 
människor ska kunna leva 
trygga och hälsosamma liv. 
Genom projektet har tillgången 
till vatten, sanitet och hygien 
förbättrats avsevärt, vilket inte 
bara har räddat många liv utan 
också minskat fattigdomen. 
Projektet har också lyckats med 
att stärka kvinnors makt och inflytande i samhället, och med att skydda den utsatta miljö som många 
människor i området är beroende av för att överleva. 
 
Konso, som ligger i en dal i södra Etiopien, är framförallt känt för sina bomullsodlingar. I regionen 
bor det över 230 000 människors, varav många lever i svår fattigdom. En stor del av befolkningen 
lider av brist på både mat och vatten, vilket gör att projektet har nått en region med skriande 
behov av förändring. Projektet har verkat i två av distriktets områden, Gelabo och Doha. 
Framförallt har projektet fokuserat på att nå de mest utsatta i samhället, vilket har inneburit 
kvinnor, barn, funktionsnedsatta och äldre.     
I den här rapporten beskrivs framgångar och utmaningar under hela projektperioden, och extra 
vikt läggs vid den avslutande perioden mellan januari till juni i år (2015).  
 

Sammanfattning 
Genom projektet har WaterAid nått hela 8 746 människor med tillgång till rent vatten, 13 564 med 
toaletter och 4 722 med hygienutbildning. Framgångarna har haft positiva effekter inte bara för de 
människor som har varit involverade utan också för hela samhället. Lokalbefolkningens hälsa har 
förbättrats avsevärt genom insatserna, och de har också förbättrat situationen för kvinnorna 
eftersom de inte behöver lägga stora delar av dagen på att samla vatten. Det gör att kvinnorna nu 
har möjlighet att arbeta för att öka sin inkomst vilket höjer deras ställning och förbättrar 
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levnadsstandarden för hela familjen.  
 
Även riktade insatser för att höja kvinnors ställning har genomförts. Två kvinnokooperativ har 
startats och registrerats, ett i Doha och ett i Gelabo. I kooperativen ingår totalt 125 kvinnor, och 
genom att vara medlemmar har deras situation förbättrats både socialt och ekonomiskt.  
 
Projektet har också verkat för att bevara den känsliga miljö som både människor och natur är 
beroende av. Genom skapandet av exempelvis terrassodlingar, diken och vattenbassänger 
tillvaratas lokala vattenresurser bättre. Utöver det har tusentals olika fruktträd planterats på 
jordbruksmark, något som minskar avrinningen och förbättrar jorden. 
 
 

Tillgång till vatten 
 

Projektets mål: Förbättra tillgången till säkra och hållbara vattenkällor för 8 837 personer.  
 
Totalt har WaterAid genom svenska partners stöd nått 8 746 (99 procent av målet) personer med 
rent vatten under projektets gång. De samhällen som projektet har jobbat med har nu tillgång till 
rent vatten i byarna, vilket gör att framförallt kvinnor inte längre behöver spendera flera timmar 
varje dag i jakt på vatten. Fler kvinnor kan därför ägna sig åt inkomstbringande arbete vilket 
minskar deras beroende och ökar friheten. Rent vatten har också förbättrat hälsan i byarna 
eftersom befolkningen inte längre tvingas använda smutsigt och farligt vatten.  
 
Projektet har också haft en mycket positiv påverkan på barnens utbildning. Tillgång till vatten i 
skolan gör att eleverna bättre kan ta till sig kunskap, är friskare och piggare, samt kan slutföra sin 
utbildning istället för att tvingas hoppa av för att hjälpa till med att samla vatten.  
 
Inom projektet har följande faciliteter byggts för att öka människors tillgång till vatten: 
 

 Förbättrade konstruktioner för rent vatten från vattenkällor. 

 25m3 vattentank: Nära vattenkällan konstruerades en vattentank med kapacitet för 25 m3 
vatten. 

 25m3 reservoar: För att distribuera vattnet från källan till byarna konstruerades en 
reservoar med kapacitet för 25 m3 på högsta möjliga punkt för att utnyttja vattnets 
gravitationsflöde. 

 Tre 100m3 reservoarer vilka levererar vatten till vattenposter i tre byar. 

 Pump driven på solenergi: Solpump med 3.5 kilowatts kapacitet, driven av 21 solpaneler, 
installerades, med möjlighet att lyfta 1.25 liter vatten i sekunden. 

 7 000 meter rör lagda för att transportera vatten till byarna. 

 14 vattenposter installerade på allmänna platser samt i skolor och sjukcenter. 

 Kraftstationer och vaktposter (Guard House): Kraftstationer och vaktposter byggda i 
anslutning tillsolpanelerna.  

 Sex skolbyggnader: De uppförda skolbyggnaderna är anpassade för att samla och bevara 
regnvatten. 

 Underhåll av ett skoltak anpassat för att samla och bevara regnvatten.  



Final report, July 2013 – June 2015  
Konso, Ethiopia 

3 

 Tre reservoarer för bevarande av regnvatten från skolbyggnader. 

 Reservoar för insamlande av regnvatten från taket på sjukcentret i Gogoge.  

 Kontoret till ett av kvinnokooperativen slutfört och utrustat. 

 Fem uppsättningar med VVS-verktyg inhandlades till kvinnokooperativen. 
 
Alla nya byggnader i byarna är anpassade för att alla i samhället ska kunna använda dem, enligt 
WaterAids policy om jämlikhet. Det betyder att vattenkranarna och toaletterna är byggda så att 
funktionshindrade, sjuka, barn och gamla kan använda dem utan problem.   
 
Utöver det har tillgången till hållbara vattenresurser förbättrats i skolor och på sjukcenter. Det 
innebär att situationen för de mest utsatta har förbättrats, samt att hela samhället har fått ett lyft 
då sjukvård och utbildning är grunden för all utveckling.  
 
Sedan den senaste delrapporten (januari - juni 2015) har vi nått 5 201 personer genom:  
 

 Byggandet av vattenreservoarer (Rainwater Harvesting): För att minska vattenbristen 
byggdes en 100m3 reservoar som ger vatten till byn Targala i Gogoge Doha. Utöver det 
byggdes en 50m3 reservoar för skolan Gogoge, en 50 m3 reservoar för skolan Termecha och 
en 40m3 reservoar för Gogoge sjukcenter. Tre vattenposter har också byggts i skolorna 
Tergela, Shelle Mena and Cherekayite. 
 

 Utbyggt vattensystem i Gelabo Tsebela: 3 270 meter rör har dragits från ett redan 
existerande vattensystem, till skolorna i Tergela, Shelle Mena och Cherekayite. Tre allmänna 
vattenposter har också installerats i byarna Tabate, Tarate och Dakaddere. De lokala 
samhällena upplät mark till konstruktionerna, och lokalbefolkningen var också med i själva 
byggandet, vilket visar på hur oerhört viktigt de själva tycker rent vatten är för deras byar. 

 
  

Vattenpost vid en skola 
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Sanitet och hygien 
 
Projektets mål: Att förbättra tillgången till billig och säker sanitet för 13 600 personer, samt att nå 
4 717 personer med kunskap om hygien. 
 
Genom projektet har WaterAid nått hela 13 564 människor med toaletter och 4 722 med 
hygienutbildning. Därmed har projektets mål nåtts både inom sanitet och inom hygien. Dessa 
insatser räddar liv eftersom förbättrad sanitet och hygien minskar dödliga sjukdomar som diarré.  
 
Framgångarna har uppnåtts genom följande aktiviteter: 
 

 Allmän dusch: En allmän dusch med fyra rum har byggts i Gelabo Kebele. Duscharna är 

anpassade för funktionsnedsatta då ramper, räcken och säten har installerats. 

 Tvättrum: Ett tvättrum för invånarna i Gelabo Kebele har byggts. 

 Nio block med hygieniska latriner (VIPLs) har byggts i skolorna i Doha, Shelamena, 

Termecha, Gogoge och Targala. Alla toaletter har byggts med ramper, räcken och säten för 

att kunna användas av funktionsnedsatta. 

 Ett block med latriner har byggts i Gogoges sjukcenter, fullt anpassat för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Två WASH-klubbar, med syftet att främja hygien i allmänhet och hygien kopplat till mens i 

synnerhet, har bildats i två olika grundskolor. 38 ledare i dessa klubbar har utbildats inom 

områdena säker vattenhantering, säker användning av toaletter, personlig hygien, samt 

manlig och kvinnlig hygien.  

 Utbildning av 74 kommittémedlemmar (35 i Doha och 39 i Gelabo) som jobbar för att skapa 

”Open Defacation Free” byar har genomförts. 

 Utbildning av tio lokala samordnare för utbildningar inom hygien har genomförts. 

 Informationsinsatser i form av tryckt material har genomförts på de lokala språken Amharic 

och Konsigna.  

Som en del av kampanjen för förbättrad hygien mobiliserades invånare att bygga eller renovera 
latriner och toaletter i sina hus, för att nå en tillräcklig sanitär nivå. Insatser för förändring, och 
uppföljningar, genomfördes i 22 byar genom en ”CLTSH approach”. CLTSH innebär en arbetsmetod 
där lokala samordnare praktiskt och visuellt utbildar lokalbefolkningen i vikten av sanitet och 
hygien, och vilka konsekvenserna blir av att inte använda toaletter och inte sköta sin hygien.  

Som ett resultat har 15 av 22 byar blivit certifierade som ”Open Defacation Free”, vilket innebär att 
invånarna inte längre uträttar sina behov utomhus. Ett strålande resultat med tanke på hur svårt 
det är att förändra attityder kring just sanitet och hygien. I de återstående sju byarna har 
insatserna också fått effekt, och de förväntas klassas som ”Open Defacation Free” inom de 
närmaste månaderna.  
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Sedan den senaste rapporten har följande uppnåtts (januari - juni, 2015):  
 

 Fyra toalettbyggnader uppförda: Fyra 
block av hygieniska latriner har byggts i 
tre olika skolor i Doha. De nya 
skoltoaletterna har separata delar för 
pojkar och flickor, och flickornas toaletter 
är utrustade så att de lätt kan sköta sin 
hygien vid menstruation. Ordentliga 
facilititer för att tvätta händerna har även 
installerats. 

 Ekologiska sanitära latriner (EcoSan) 
uppförda: Ekologisk sanitet innebär säker 
återvinning av avföring och annat 
organiskt avfall, som sedan kan användas som gödsel. Säker återvinning innebär att 
hanteringen och återvinningen sker på ett säkert sätt ur kemikalisk, bakteriell, miljömässig 
och hygienisk synpunkt. Genom projektet byggdes tre EcoSan-latriner, två av dem vid kyrkor 
och en i kvinnokooperativets kontor. Vid byggandet användes lokalt material och lokal 
arbetskraft. 

 

 
Stärka kvinnors försörjningsmöjlighet 
 
Projektets mål: Att genom WASH-relaterade inkomstmöjligheter stärka 80 kvinnors inflytande och 
egenmakt. 
 
För att de byggnader och vattensystem som har konstruerats genom projektet ska kunna 
underhållas och fungera långsiktigt har 125 kvinnor från lokalsamhällena utbildats för att ansvara 
för skötseln. Kvinnorna har organiserat sig i två officiella WASH-kooperativ, ett i Gelabo med 65 
medlemmar och ett i Doha med 60 medlemmar.  
 
Kvinnorna har genom utbildningarna lärt sig om företagande, entreprenörskap, vattenteknik och 
administration. Som ett resultat av utbildningarna kan nu kooperativen sköta hela systemet 
självständigt, såväl inom vatten och sanitet som inom hygien. 
 
Genom projektet har också båda kooperativen utrustats med varsitt kontor. Drivandet av 
faciliteterna genererar inkomster till kooperativen, vilket går till sparande och till att betala 
avgifter. Inkomsterna är en förutsättning för att kooperativen ska kunna arbeta långsiktigt och 
kunna överleva utan framtida stöd från finansiärer. Under de senaste 15 månaderna har varje 
medlem sparat 20 birr varje månad. Medlemmarna i kooperativen har därför också fått lära sig hur 
de hanterar bankkonton, samlar in avgifter och betalar räkningar till myndigheter, kunskaper som 
är avgörande för att vattensystemen ska kunna underhållas och skötas också efter att projektet 
har avslutats. Kvinnokooperativen fyller alltså en viktig funktion för att de uppnådda resultaten ska 
vara långsiktiga, men de har också stärkt kvinnornas finansiella frihet och inflytande i samhället.  
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Utöver de fantastiska resultat som kooperativen visat har de också skapat stort mervärde för 
medlemmarna och deras familjer. Ungefär 800 personer, vänner och familj till kooperativens 
medlemmar, har fått bättre liv genom de försörjningsmöjligheter kooperativen erbjuder. När 
inkomsten ökar för en medlem ökar också levnadsstandarden för hela familjen. 
 
Sedan den senaste rapporten har följande uppnåtts (januari - juni, 2015):  
 

 Repetitionsutbildningar för kvinnokollektiv: Repetitionsutbildningar i systemhantering och 
entreprenörskap genomfördes för 125 medlemmar i kooperativen, och 37 kooperativledare 
deltog också i ledarskapsutbildning. Utbildningarna leddes av experter från lokala 
myndigheter ansvariga för respektive område.  

 Utbildningar för nya medlemmar: Utöver repetitionsutbildningarna genomfördes 
grundutbildningar för 15 kvinnor från tre byar som nyligen hade inkluderats i projektet. 

 
Miljövård 
 
Projektets mål: Bevarande av vattenkällors upptagningsområden genom planterandet av 23 000 
träd. 
 
Genom projektet har två hektar av vattenkällors upptagningsområde bevarats, vilket är oerhört 
viktigt om vattenresursen ska kunna fyllas på i samma tak som den används. Flera aktiviteter har 
också genomförts för att vatten och mark ska kunna användas på ett hållbart sätt. Det innefattar 
grävandet av diken och vattenbassänger som fångar upp vatten, och konstruerandet av 
terrassodlingar som ökar produktiviteten av marken. Dessa aktiviteter har också stöttats av lokala 
myndigheter. 
 
För att förbättra kvaliteten på jorden och hindra avrinning av vatten har lokala fruktträd planterats 
på jordbruksmark. Under projektets gång har totalt 24 022 (104 procent av målet) plantor 
planterats på privat och statlig mark. Med hjälp av den lokala jordbruksmyndigheten och 
lokalbefolkningen valdes trädsorter ut som är gynnsamma för miljön och har ett ekonomisk värde 
för befolkningen (mango, avokado, kaffe, moringa osv.). Det uppnådda resultatet ligger över det 
planerade målet för projektet.  
 

 
Case study 
 
Ato Geneme Binano är 45 år gammal redan far till 18 barn med tre fruar. Tillsammans med sin 
stora familj bor Ato i byn Turro Ketema i området Gelabo Kebele, där han också är född och 
uppvuxen. Precis som många andra i byn har Ato under hela sitt liv lidit av brist på rent vatten.  
 
Under många år försökte Ato förbättra tillgången på rent vatten genom att prata med 
myndigheterna och engagera sig i Kebeles vattenkommitté, utan att mycket förbättrades. När 
WaterAid och EECMY kom till Kebele lärde han sig att pumpar drivna av solenegi kan leda vatten 
från källorna till byarna, och tillsammans med andra lokalinvånare bestämde han sig för att lära sig 
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hur det fungerar. 
 
Idag har Atos dröm om rent vatten blivit verklighet. "Jag har levt många år på jorden, men jag 
hade aldrig tidigare sett eller hört om något så fantastiskt som en pump som kan lyfta vatten från 
djupet och upp på hög höjd utan oljud eller störningar. Jag tackar Gud för att han lät mig bli 
gammal nog att få se det här innan jag lämnar jordelivet”, säger Ato och fortsätter. 
 
Allt det nya är väldigt dyrbart för oss eftersom det är en stor hjälp för våra fruar, systrar och döttrar 
som slipper klättra upp och ner för att hämta vatten. Innan projektet startades klagade vi på våra 
fruar som spenderade mycket tid på att samla vatten från öppna vattensamlingar lång bort från 
byn. Efter att projektet har genomförts har vi nu tillgång till vatten och sanitet i byn, och kvinnorna 
har mer tid till jordbruk och handel vilket ökar våra inkomster. På grund av det har hela familjens 
inkomst ökat, så projektet med WaterAid har verkligen gett oss fantastiska möjligheter. 
 

 
Ato Geneme Binano visar solpanelerna som driver vattenpumpen 

 
 

Utmaningar under projektets gång 
 
Att möta och lösa problem som uppstår är en viktig del av alla projekt, inte minst för att vi ska lära 
oss inför framtiden. Här är några av de svårigheter WaterAid mötte under projektet i Etiopien:  
 

 Svårigheter med att arbeta i avlägsna och svårtillgängliga områden: Att arbeta i vissa delar 
av Doha Kebele visade sig komplicerat på grund av områdets topografi och underutvecklade 
vägsystem. En av byarna var nästan omöjlig att kunna ta sig till. På grund av de dåliga 
vägarna tog transportföretag väldigt mycket betalt för att leverera material, även om vi 
lyckades förhandla ner kostanden. Att arbeta med svårtillgängliga samhällen innebär en 
högre kostnad, men kan också ge en större förändring eftersom vi vill stötta de samhällen 
som är mest utsatta.  

 Områdets steniga jord: Att gräva latriner i vissa av byarna visade sig komplicerat på grund 
av den steniga jorden. I en by fick lokalbefolkningen prova att gräva på flera ställen innan de 
hittade en lämplig plats, vilket försenade delar av projektet. 

 Förändrad budget på grund av ökad insats: Antalet byggda hus dubblerades från 
ursprungliga tre block till totalt sex block, vilket förändrade budgeten för projektet.  

 Brist på vatten för konstruktioner: Byarna där vi jobbade saknade tillräckligt med vatten för 
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Ert stöd är helt avgörande i kampen för att förändra människors liv 
genom hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien. 

 

TACK! 
 

att tillgodose deras vardagliga behov, vilket gjorde att det inte fanns utrymme att använda 
lokala vattenkällor till konstruktionen av nya byggnader. Därför transporterades vatten från 
Delbenafloden som ligger 6 mil bort.  

Konklusion 
Tack för att ni som företagspartner har medverkat till att minska fattigdomen och utsattheten i 
Konso. Projektet har med ert stöd nått 8 746 personer med rent vatten, 13 564 personer med 
sanitet och 4 722 personer med ökad hygienkunskap. Projektet har även omfattat plantering av 
mer än 24 000 träd på två hektar mark. Utöver det har projektet utvecklat lokalsamhällenas 
kapacitet att underhålla de byggda faciliteterna, vilket skapar hållbara resultat. Tillsammans har vi 
bidragit till att förbättra människors liv långt in i framtiden även efter att själva projektet är 
avslutat.  
 
Projektet har nått upp till de högt ställda mål som fastslogs innan starten, och det är tydligt att 
samhällena har förändrats positivt på grund av insatsen, något som inte minst märks i Atos historia 
om hur han och hans familjs liv har förändrats i grunden. 
 
Vi vill tacka för allt ert stöd i vårt arbete för att förändra och förbättra människors liv. Vi är oerhört 
stolta över vårt partnerskap och ser fram emot framtida samarbeten för att nå världens fattigaste 
människor med vatten, sanitet och hygien. 
 


