
  
 
 
 
 
 

 
 

Världsvattendagen 2012 
 

”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”, är 
temat för 2012. Med det vill man vill lyfta fram sambandet 
mellan tillgången på vatten och tillgången på mat, i världen. Vi 
måste inse behovet av en hållbar vattenanvändning, för att 
försäkra oss om att det finns tillgång till vatten för odling och 
matproduktion - nu och i framtiden. 
 

Vatten i Varenda Vara! 
Det finns idag 7 miljarder människor på planeten, och 
ytterligare 2 miljarder förväntas ansluta sig till år 2050. 
Statistiken säger att var och en av oss dricker mellan 2 till 4 liter 
vatten varje dag, men det mesta av det vatten vi konsumerar är 
”inbäddat” i den mat vi äter! Att producera 1 kilo nötkött till 
exempel, kräver 15 000 liter vatten, medan 1 kg vete ”dricker 
upp” 1300 liter vatten. För att producera ett par jeans går det åt 
11 000 liter vatten. Med 2500 liter vatten kan man producera 
mat för en person - en dag.  
Hur mycket vatten tror du att Du, med din livsstil, konsumerar 
varje dag? 
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Läs mer om Världsvattendagen på: 
www.vattendag.org eller på 
www.unwater.org/worldwaterday 
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