Uppmärksammandet av Världsvattendagen 2010 i Umeå
Bakgrund
Det första initiativet till en Världsvattendag togs vid FN:s miljökonferens i Rio år 1992.
Den 22 februari 1993 antog FN:s generalförsamling en resolution som utnämnde 22 mars till
en internationell Världsvattendag. Tanken med denna dag är att uppmärksamma vår
gemensamma, livsviktiga och hotade naturresurs vattnet, med seminarier, diskussioner och
andra aktiviteter. Temat för 2009 års Världsvattendag var ”Det gränslösa vattnet” och temat
2010 är ”Vattenkvalitet”.
UN Water, www.unwater.org/worldwaterday samordnar Världsvattendagen internationellt.
I Sverige initieras och samordnas arrangemang av Svenska hydrologiska rådet, SHR.
www.vattendag.org
Världsvattendagen i Umeå
Studieförbund och organisationer har vid flera tillfällen uppmärksammat Världsvattendagen i
Umeå. 2007 bjöd NBV in allmänheten till en föreläsning på Kafé Station om Världens Vatten,
där jag, Eva Emadén medverkade som föreläsare.
Hjalmar Laudon, professor vid SLU, tog 2008 initiativ till ett större arrangemang kring
Världsvattendagen i Umeå. Med Umeå universitet som huvudsponsor fick jag i uppdrag att
planera och samordna programmet det året.
2009 utökades satsningen med hjälp av en rad nya medarrangörer, vi hade bla sverigepremiär
på dokumentärfilmen Blue Gold. http://www.bluegold-worldwaterwars.com
Målet har varit att nå ut till en bred allmänhet, för att öka medvetenheten om
Världsvattendagen. Vi vill också väcka till eftertanke om hur avgörande det är för allt levande,
inte bara för oss människor, att ha tillgång till rent vatten.

Program 2010
Temat för 2010 var ” Vattenkvalitet”, och den officiella Världsvattendagen inföll i år på en
måndag. Årets satsning hade som mål att bli ännu större och bredare än tidigare år, med
större fokus på högstadie- och gymnasieelever. Vi spred ut våra aktiviteter under en
2-veckorsperiod före och efter den 22 mars. Årets uppmärksammande av Världsvattendagen
stöddes förutom av Umeå universitet även av SLU, Umeva, Länsstyrelsen i Västerbotten,
studieförbundet NBV, Umevatoriet, Måltidsservice och Strömpilen. Ett samarbeta har inletts
med biståndsorganisationen WaterAid http://www.wateraid.se. Vi hoppas att, genom detta
samarbete, kunna göra uppmärksammandet av Världsvattendagen till ett tillfälle för både
privatpersoner och företag att bidra ekonomiskt till att öka andelen människor i världen som
har tillgång till rent och säkert dricksvatten.

16 och 17 mars
Temadagar för gymnasieelever erbjöds under v. 11 på Umevatoriet. Temadagarna inleddes
med en föreläsning av Bent Christensen, ekolog från EMG vid Umeå universitet. Han visade
fantastiska fotografier, som han själv tagit, och beskrev sambandet mellan mängden vatten
och mängden liv i olika miljöer på jorden. Eleverna fick sedan dela upp sig på tre grupper. Den
ena fick en specialvisning av planetariet med fokus på Orionnebulosan och andra intressanta
fakta kring vattenförekomst i rymden. Grupp 2 fick prova på några praktiska vattenexperiment,
som handleddes av studenter från Umeå universitet och av personal från Umevatoriet. Den
tredje gruppen fick information om Världsvattendagen. Jag gav dem information om FNs
initiativ till denna dag, om programmet här i Umeå och om WaterAid, som vi samarbetat med
för att genomföra insamling av pengar. De fick även se en kort film om vattensituationen för
den miljard människor som dagligen kämpar för att få tag på rent dricksvatten. Grupperna
cirkulerade sedan, så att alla fick tillfälle att göra allt. I en paus bjöd vi elever och lärare på fika.
Vi hade besök av tre högstadieklasser från Prolympia-skolan, en gymnasieklass från John Bauergymnasiet och två klasser från Midgårdsskolan. Erbjudandet hade i första hand gått ut till dessa
tre skolor, eftersom de ligger inom Umesta’n, och därmed har nära till Umevatoriet – vilket
underlättade i genomförandet. Totalt deltog 140 elever under dessa två dagar.

Söndag 21 mars
Öppet Hus på Umevatoriet. Mellan kl 12-16 var Umevatoriet öppet för allmänheten, med
fri entré. Bent Christensen föreläste och visade sitt uppskattade bildspel kl.13.00, parallellt
med vattenaktiviteter för barn och unga. Umevatoriets personal med viss förstärkning av
studenter, höll i vattenexperimenten och visningar i Planetariet. Umeva hade information
och tävlingar på plats och insamling till WaterAid pågick under dagen. Det var en av vårens
mest strålande soliga dagar, men trots det hade vi ca 30-40 vuxna och ett 30 –tal barn som
besökte Umevatoriet denna dag.

Måndag 22 mars
Upprop till alla skolbespisningar och restauranger i Umeå.
Vi ville nå ut till restaurangernas lunchgäster och kommunens skolelever under måndagen
den 22 mars, med information om att det var Världsvattendagen. Detta skedde dels genom
ett samarbete med Måltidsservice, som hjälpte oss att distribuera ut affischer och
informationsfoldrar. Personalen i skolmatsalarna satte upp affischer och bjöd på friskt
kranvatten – i vissa fall i fina karaffer med frukt och bär, och samtidigt delades
kampanjmaterial om WaterAid ut.
I 15 utvalda restauranger i centrala Umeå sattes affischer upp och insamlingsbössor och
informationsfoldrar placerades ut, det gjordes även på Universitetets matsal Universum.
Gästerna uppmanades att dricka vatten till maten, och samtidigt skänka en gåva till
WaterAid-insamlingen. Dessa bössor fick sedan stå under en dryg vecka.
Målet med denna satsning, förutom att informera om Vattendagen, var att göra
lunchgästerna och skoleleverna medvetna om vilken billig och underskattad dryck
kranvatten är här i Umeå. Samtidigt lyftes det faktum att nära en miljard människor i världen
saknar tillgång till rent dricksvatten. Skolbespisningens personal fick dessutom delta i en
tävling. Alla som dokumenterade sin vattendag med bilder och skickade in dem, fick vara
med i utlottningen av fina vattenkaraffer från Umeva. Karafferna gick till Stöcksjö, Tavelsjö,
Mariehem och Ålidhem, som skickat in jättefina bilder. Bilderna visade hur inspirerade dessa
skolor blivit av att uppmärksamma Världsvattendagen, och hur snyggt de dekorerat och
ordnat med vatten i fina karaffer eller på andra sätt. De beskrev också hur positiva eleverna
varit till att dricka vatten – när det serverats med lite extra finess!
Vi nådde ut till omkring 50 skolmatsalar som tillsammans serverar över 10 000 elever/dag.

Lördag 27 mars
Arrangemang på Strömpilen. Alla butiker i gallerian på Strömpilen deltog i
insamlingskampanjen till WaterAid, butikspersonalen var klädda i knallblå vattendagströjor, speciellt framtagna för dagen, och för barn fanns det ballonger, tävlingar och en
pingvin som delade ut godis! Studieförbundet NBV hade ställt upp en fotoutställning, som
belyser problematiken kring vattenförsörjningen i Mellanöstern, de visade även upp sitt
studiematerial ”Världens Vatten”. Umeva byggde upp en ”vattenbar” för att bjuda på Umeås
goda dricksvatten i många smakfulla och vackra former, dekorerade med frukt och bär av
alla de slag. Dessutom fanns en vattenhävartävling, där alla som bidrog med 10 kr till
WaterAid-insamlingen fick dricka 2 dl vatten så fort de kunde! Över 100 personer i alla åldrar
deltog i denna enkla, men nog så spännande utmaning – och flera deltog upprepade
gånger, för att förbättra sin teknik och därmed sin tid! Den snabbaste hävde i sig vattnet på
under 3 sekunder!
Det passerade ett stort antal människor i gallerian under dagen, och flera hundra stannade
till, deltog i tävlingar och tog del av information, utställningar och annat som bjöds.
Totalt gav insamlingarna till WaterAid 6046 kr.

Media
Världsvattendagens arrangemang i Umeå uppmärksammades i media även i år.
I Västerbottens Folkblad, torsdagen den 18 mars,skrevs en artikel från Umevatoriet, där
temadagen för gymnasieelever beskrevs, det var även en bild av föreläsaren Bent
Christensen.
I radions P4 Västerbotten i programmet Espresso var det en intervju om
Världsvattendagen, den går att lyssna på om man går i på denna adress:
http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/program/index.asp?date=2010-0322&ProgramID=65
Gå ner till:
08.00 - 08.30 måndag 22 mar 2010
måndag 22 mars 2010 08:00
och hoppa fram till kl. 8.15, där kommer några minuters intervju med Eva Emadén.

Eva Emadén,
Samordnare för Världsvattendagen i Umeå
070-677 59 79
eva.emden@umea.com

