10 anledningar att
älska din toalett
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Du slipper bli våldtagen eller
misshandlad när du söker dig
ut i skogen för att göra dina
behov i skydd av mörkret
Din dotter kan fortsätta gå i
skolan när hon får mens
(Många flickor tvingas sluta
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skolan när de får mens eftersom
det inte finns tillgång till toaletter
i skolan)
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Dina barn slipper dö av
uttorkning till följd av diarré
(2000 barn dör varje dag på
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Eftersom du är frisk och kan
arbeta kan du tjäna pengar
och skapa förutsättningar för
dig och din familj att få ett
bättre liv
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Din toalett gör att du får leva
i snitt 20 år längre än de som
inte har tillgång till en toalett
2,5 miljard människor önskar
att de hade det du har

som har tillgång till en toalett i
ditt liv, nästan 2/5 av världens
befolkning saknar det)

Du slipper visa rumpan för
hela arbetsplatsen när du ska
”gå”. Din toalett är en del i
att ge dig ett värdigt liv som
människa
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Under förra versamhetsåret nådde WaterAid:

2

miljoner
människor med
hygienutbildning

Du slipper använda en s.k.
flygande toalett - eller få en
sådan i huvudet. (Flygande
toalett = du bajsar i en påse,
knyter ihop och slänger över
hustaken, en vanlig lösning i
världens slumområden där det
inte finns toaletter)

grund av smutsigt vatten och
brist på sanitet)

Du slipper vara sjuk i
långa perioder på grund
av bakterier från smutsiga
latriner.

(Du är en av de människor

Du slipper halka i dina
grannars och vänners
avföring

2,2

miljoner
människor
med sanitet

1,7

miljoner
människor
med rent vatten
WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet.
Den internationella organisationen arbetar i 27 länder världen över med att
förändra liv för världens fattigaste genom tillgång till rent vatten, sanitet och
kunskap i hygien. Sedan 1981 har WaterAid nått 19,2 miljoner människor med
rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner med sanitet. För mer information
besök www.wateraid.se.

Du kan bidra och förändra liv genom att Runda Upp till förmån för WaterAid och deras
arbete för att alla människor ska ha tillgång till sanitet, kunskap i hygien och rent vatten.

www.ilovetoa.se

