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KIRKENS NØDHJELP
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og 
urettferdighet. Arbeidet utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling av lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til 
fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. 

Kirkens Nødhjelp har bygget kompetanse på vann- og sanitærområdet siden 1970-tallet, da man startet opp med langsiktige 
vannprosjekter i Sudan. Siden 1995 har Kirkens Nødhjelp også gitt vann- og sanitærbistand i katastrofesituasjoner. 
De har  en beredskapstropp med 100 mennesker som sendes ut i krisesituasjoner. Årets TV-aksjon øker Kirkens Nødhjelps 
innsats internasjonalt på vann- og sanitærområdet. 

NORSK VANN
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak 
er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann 
jobber bl.a. for økt synlighet, hensiktsmessige rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling og tilstrekkelig 
kompetanse i vannbransjen i Norge.

Ta kontakt!
Maren Thorsen Blekestad
mtb@nca.no
+47 915 37 147
www.kirkensnødhjelp.no AN
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Toril Hofshagen
toril.hofshagen@norskvann.no
+47 900 34 244
www.norskvann.no 

Her er eksempler på aktuelle aktiviteter ved disse anledningene:

• Fortelle om hvordan produksjonen av vann- og avløpstjenester skjer lokalt og hvilke spennende 
 utfordringer det er i dette arbeidet.
• Vise forskjellen på vannsituasjonen i Norge og vannfattige land.
• Vise videoer om norsk vannproduksjon.
• Blindtesting av kranvann versus flaskevann.
• Vann-quiz.
• Konkurranse om å bygge «Roar Rør». 
• Dele ut vannflasker og brosjyrer.

På www.vannkunnskap.no finner du tilrettelagt materiell som kan brukes for å planlegge og gjennomføre disse og 
flere andre aktiviteter. TV-aksjonskomiteen vil også sørge for skreddersydd skolemateriell via Gyldendals skoleportal 
www.salaby.no til høsten.

NORSKE VANNUTFORDRINGER
Norge er et land som er rikt på vann, sammen-
liknet med de fleste andre land i verden. De 
aller fleste nordmenn har godt vann i krana til 
alle tenkelige formål, og får tatt hånd om 
avløpet sitt på en tilfredsstillende måte.  
Samtidig er det store utfordringer i arbeidet 
med å levere gode vann- og avløpstjenester 
fremover på grunn av klimaendringer, ved- 
likeholdsetterslep og kompetansemangel. Det 
utdannes i dag langt færre med vann- 
kompetanse i forhold til de som pensjoneres. 

For at Norge skal kunne bidra med vannfaglig 
kompetanse til å løse de store vannutfordringene  
i andre land, må vi også sikre god nok utdannelse 
og tilstrekkelig personell til å løse de norske 
vannoppgavene. Vannbransjens samarbeid med 
Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen er et viktig 
tiltak for økt synlighet og rekruttering. 



VANN TIL OVER 1 MILLION
Rent vann er nødvendig for liv og helse, matproduksjon, trygge sanitære forhold og et produktivt og verdig liv. Rent vann gir liv, 
mens forurenset vann og mangel på vann tar liv. På verdensbasis er det i dag rundt 800 millioner mennesker som ikke har tilgang 
på rent vann og 2,5 milliarder som ikke har tilfredsstillende sanitære forhold. Dette er en vesentlig årsak til sykdom og død.

TV-aksjonen NRK går i år til Kirkens Nødhjelp. Sammen med Norges befolkning skal de skaffe varig tilgang til rent vann for over 
en million mennesker. Aksjonen har fått navnet “Vann forandrer alt”, som henspeiler på den grunnleggende betydningen vann 
har for menneskers liv og utvikling av lokalsamfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner 
og barn trenger ikke å gå i flere timer for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeide, noe som igjen utvikler 
hele samfunn. TV-aksjonen 2014 vil bety en enorm forskjell for over en million mennesker og tusenvis av sårbare lokalsamfunn 
i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan og Afghanistan. 

VANNSAMARBEID
Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp har inngått et samarbeid for å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter. 
TV-aksjonen 2014 vil by på unike muligheter til å få økt oppmerksomhet hos innbyggerne generelt og ungdom spesielt om at 
vann ikke kan tas som en selvfølge og vise at det er spennende jobbutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Vann og 
Kirkens Nødhjelp har i fellesskap laget en rekrutteringsbrosjyre som viser nettopp dette.

MOBILISERING AV VANNBRANSJEN
For å nå målet med samarbeidet som er inngått mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann på nasjonalt nivå, er det avgjørende å 
få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer 
samarbeid:

•  Norsk Vann har utpekt ca. 20 vanneksperter som skal samarbeide med TV-aksjonskomiteer regionalt og i storbyer.
•  Norsk Vann oppfordrer generelt vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til 
  å inngå  samarbeid med den kommunale innsamlingskomiteen for TV-aksjonen.

Dere som er utpekte vanneksperter eller frivillige vannentusiaster har stor mulighet til å påvirke hvilket 
budskap som formidles og hvilke aktiviteter som settes i gang for å få frem budskapet. Her kommer noen 
anbefalinger, som et startgrunnlag for kreativitet og engasjement både lokalt og regionalt!

TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann

Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats
i forbindelse med TV-aksjonen 2014 “Vann forandrer alt”

HVILKET BUDSKAP KAN DERE FRONTE?
Det er utarbeidet følgende fellesbudskap for samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp/TV-aksjonen og den norske 
vannbransjen, som regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster kan fronte:

• Vi klarer oss ikke uten rent vann – verken i Norge eller i andre land.

• Norge er et vannrikt land, og norske kommuner har utviklet sine vanntjenester til innbyggerne gjennom de 
 siste 150 år.

• Rent vann kan ikke tas som en selvfølge, men krever politisk engasjement, tilstrekkelige ressurser, 
 teknologiske løsninger og kompetent personell.

• Utviklingsland har utfordringer som vannknapphet og fattigdom, og har en lang vei å gå for å løse sine 
 vannutfordringer.

• Klimaendringene fører til økt skjevfordeling av jordens ferskvannsressurser.

• Befolkningsvekst og urbanisering gir store utfordringer med å skaffe tilfredsstillende vann- og sanitærforhold 
 i de store byene.

• Vann er vesentlig som næringsmiddel i seg selv, men også for å produsere andre matvarer.

• Vannbransjen tilbyr gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt.

HVA KAN DERE GJØRE? 
Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tiltak og aktiviteter dere kan gjennomføre lokalt, for å få synlighet om 
vannets betydning og vannbransjens gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Her er noen eksempler på tiltak dere 
kan gjennomføre, gjerne i samarbeid med den regionale TV-aksjonskomiteen eller den kommunale innsamlingskomiteen:

• Invitere til åpen dag på vannverket for innbyggerne og skoleklasser.
• Ha eget vannarrangement for kommunestyret/komite/hovedutvalg.
• Tilby vannfaglige foredrag og undervisningsopplegg til grunnskole, videregående skole og høyskole/universitet i eget  
 område.
• Arrangere konkurranser for skoleklasser (foto-/tegnekonkurranse eller prosjekter om viktigheten av vann) og med  
 etterfølgende premiering.
• Gjennomføre vannarrangementer på torg, idrettsarrangementer, kjøpesentre og andre steder folk ferdes.
• Ha utspill i media om lokale vannsaker, gjerne frontet av ordfører.
• Invitere media til å være med en ansatt en dag på jobb. Hva gjøres i løpet av en arbeidsdag for å sikre innbyggerne vann?  
 Finnes det en ingeniør i staben som også har jobbet med vann i utlandet som kan stille opp til intervju?
• Mobilisere ansatte i vannbransjen som frivillige bøssebærere den 19. oktober, for å vise den norske vannbransjens 
 solidaritet med vanntrengende i andre land (bruk gjerne arbeidsantrekk). Ha statusoppdatering på sosiale medier, f.eks.  
 ved å legge ut bilder av ansatte som skal ut med bøsser eller bilder av de som er på vakt den 19. oktober.
• Invitere skoleklasser som stiller som bøssebærere, til å delta på en markering på vannverket etter at bøssene er 
 innlevert.
• Finne på noe oppsiktsvekkende eller morsomt som kan auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen, som 
  «en spennende dag på vannverket», «en tur i kloakken» eller «TV-undersøkelse av stikkledningen din».
• Benytt engasjementet i forbindelse med TV-aksjonen som et miljø- og trivselsskapende tiltak for egne ansatte.

VERDENS 
VANN-
FAKTA

I VERDEN I DAG ER DET 
FLERE MENNESKER SOM 
HAR MOBILTELEFON ENN 
MENNESKER SOM HAR 
TILGANG TIL EN DO

90% AV DØDSFALLENE 
FRA DIARÉRELATERTE 
SYKDOMMER ER BARN 
UNDER 5 ÅR, HOVEDSAKELIG 
I UTVIKLINGSLAND.

DET NYTTER

2009: 2013:
ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
15. SEKUND.

ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
21. SEKUND.

I LØPET AV ÉN TIME BLIR DETTE 240
DØDSFALL I 2009 OG 171 I 2013.

DENNE LILLE FORSKJELLEN REDDER LIVET TIL 

1656
BARN HVER DAG

VERDENS VANNFAKTA 780  

millioner har ikke  
tilgang til rent vann.  
Det er cirka hvert niende 
menneske på jorda.  

Ved å skaffe varig 
tilgang til vann for en 
million mennesker, blir 

3,5  
millioner arbeidstimer 
spart hver dag. 

Investeringer i rent vann skaper 
økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 
krone investert i vann tilbake 8 kroner. 
Mange steder er dette langt høyere. 

Mangel på vann og 
sanitære fasiliteter 
krever hvert år 
mange flere liv 
enn våpen 
gjør i krig.

443 
millioner skoledager går 
tapt hver dag på grunn av 
vannrelaterte sykdommer.  

Mer enn 3,4 millioner 
mennesker dør hvert 
år av sykdommer 
relatert til mangel på 
trygt vann, sanitære 
fasiliteter og hygiene. 
99 prosent av disse 
dødsfallene skjer i 
utviklingsland. 

2009: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 15. sekund.

2013: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 21. sekund.

I løpet av én time blir dette 240 dødsfall  
i 2009 og 171 i 2013.  

 
Denne lille forskjellen redder livet til 

1656  
barn hver dag.   

DET NYTTER:

En nordmann som tar en 5 minutters 
dusj bruker mer vann enn det en 

gjennomsnittsperson i et utviklingsland 
bruker på en hel dag.

90 % av dødsfallene fra diaré-
relaterte sykdommer er barn under 
5 år, hovedsakelig i utviklingsland. 

Diaré er den nest 
hyppigste dødsårsaken 
for barn under fem år 
i utviklingsland. Rundt 
1,5 millioner dør hvert 
år. Diaré dreper flere 
barn enn malaria, AIDS 
og meslinger tilsammen. 

Halvparten av verdens sykehussenger opp-
tas av pasienter som lider av sykdommer 
assosiert med manglende tilgang til trygt 
vann, sanitære fasiliteter og dårlig hygiene. 

Mennesker som lever i slummen 
betaler 5-10 ganger så mye for 
en liter vann sammenliknet med 
rike mennesker i samme by. 

Undersøkelser fra 45 utviklingsland viser 
at kvinner og barn har hovedansvaret for 
å hente vann. Dette tar ofte mange timer 
hver dag og gjør at de ikke får gå på sko-
le, gjøre inntektsgenererende arbeid eller 
ta seg av familiemedlemmer.  

4,100  

barn dør hver dag av diaré. I tillegg 
dreper feilernæring, skittent vann, 
manglende tilgang til do, sanitære 
fasiliteter og hygiene 2350 hver dag.
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hele samfunn. TV-aksjonen 2014 vil bety en enorm forskjell for over en million mennesker og tusenvis av sårbare lokalsamfunn 
i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan og Afghanistan. 

VANNSAMARBEID
Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp har inngått et samarbeid for å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter. 
TV-aksjonen 2014 vil by på unike muligheter til å få økt oppmerksomhet hos innbyggerne generelt og ungdom spesielt om at 
vann ikke kan tas som en selvfølge og vise at det er spennende jobbutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Vann og 
Kirkens Nødhjelp har i fellesskap laget en rekrutteringsbrosjyre som viser nettopp dette.

MOBILISERING AV VANNBRANSJEN
For å nå målet med samarbeidet som er inngått mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann på nasjonalt nivå, er det avgjørende å 
få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer 
samarbeid:

•  Norsk Vann har utpekt ca. 20 vanneksperter som skal samarbeide med TV-aksjonskomiteer regionalt og i storbyer.
•  Norsk Vann oppfordrer generelt vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til 
  å inngå  samarbeid med den kommunale innsamlingskomiteen for TV-aksjonen.

Dere som er utpekte vanneksperter eller frivillige vannentusiaster har stor mulighet til å påvirke hvilket 
budskap som formidles og hvilke aktiviteter som settes i gang for å få frem budskapet. Her kommer noen 
anbefalinger, som et startgrunnlag for kreativitet og engasjement både lokalt og regionalt!

TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann

Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats
i forbindelse med TV-aksjonen 2014 “Vann forandrer alt”

HVILKET BUDSKAP KAN DERE FRONTE?
Det er utarbeidet følgende fellesbudskap for samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp/TV-aksjonen og den norske 
vannbransjen, som regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster kan fronte:

• Vi klarer oss ikke uten rent vann – verken i Norge eller i andre land.

• Norge er et vannrikt land, og norske kommuner har utviklet sine vanntjenester til innbyggerne gjennom de 
 siste 150 år.

• Rent vann kan ikke tas som en selvfølge, men krever politisk engasjement, tilstrekkelige ressurser, 
 teknologiske løsninger og kompetent personell.

• Utviklingsland har utfordringer som vannknapphet og fattigdom, og har en lang vei å gå for å løse sine 
 vannutfordringer.

• Klimaendringene fører til økt skjevfordeling av jordens ferskvannsressurser.

• Befolkningsvekst og urbanisering gir store utfordringer med å skaffe tilfredsstillende vann- og sanitærforhold 
 i de store byene.

• Vann er vesentlig som næringsmiddel i seg selv, men også for å produsere andre matvarer.

• Vannbransjen tilbyr gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt.

HVA KAN DERE GJØRE? 
Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tiltak og aktiviteter dere kan gjennomføre lokalt, for å få synlighet om 
vannets betydning og vannbransjens gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Her er noen eksempler på tiltak dere 
kan gjennomføre, gjerne i samarbeid med den regionale TV-aksjonskomiteen eller den kommunale innsamlingskomiteen:

• Invitere til åpen dag på vannverket for innbyggerne og skoleklasser.
• Ha eget vannarrangement for kommunestyret/komite/hovedutvalg.
• Tilby vannfaglige foredrag og undervisningsopplegg til grunnskole, videregående skole og høyskole/universitet i eget  
 område.
• Arrangere konkurranser for skoleklasser (foto-/tegnekonkurranse eller prosjekter om viktigheten av vann) og med  
 etterfølgende premiering.
• Gjennomføre vannarrangementer på torg, idrettsarrangementer, kjøpesentre og andre steder folk ferdes.
• Ha utspill i media om lokale vannsaker, gjerne frontet av ordfører.
• Invitere media til å være med en ansatt en dag på jobb. Hva gjøres i løpet av en arbeidsdag for å sikre innbyggerne vann?  
 Finnes det en ingeniør i staben som også har jobbet med vann i utlandet som kan stille opp til intervju?
• Mobilisere ansatte i vannbransjen som frivillige bøssebærere den 19. oktober, for å vise den norske vannbransjens 
 solidaritet med vanntrengende i andre land (bruk gjerne arbeidsantrekk). Ha statusoppdatering på sosiale medier, f.eks.  
 ved å legge ut bilder av ansatte som skal ut med bøsser eller bilder av de som er på vakt den 19. oktober.
• Invitere skoleklasser som stiller som bøssebærere, til å delta på en markering på vannverket etter at bøssene er 
 innlevert.
• Finne på noe oppsiktsvekkende eller morsomt som kan auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen, som 
  «en spennende dag på vannverket», «en tur i kloakken» eller «TV-undersøkelse av stikkledningen din».
• Benytt engasjementet i forbindelse med TV-aksjonen som et miljø- og trivselsskapende tiltak for egne ansatte.

VERDENS 
VANN-
FAKTA

I VERDEN I DAG ER DET 
FLERE MENNESKER SOM 
HAR MOBILTELEFON ENN 
MENNESKER SOM HAR 
TILGANG TIL EN DO

90% AV DØDSFALLENE 
FRA DIARÉRELATERTE 
SYKDOMMER ER BARN 
UNDER 5 ÅR, HOVEDSAKELIG 
I UTVIKLINGSLAND.

DET NYTTER

2009: 2013:
ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
15. SEKUND.

ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
21. SEKUND.

I LØPET AV ÉN TIME BLIR DETTE 240
DØDSFALL I 2009 OG 171 I 2013.

DENNE LILLE FORSKJELLEN REDDER LIVET TIL 

1656
BARN HVER DAG

VERDENS VANNFAKTA 780  

millioner har ikke  
tilgang til rent vann.  
Det er cirka hvert niende 
menneske på jorda.  

Ved å skaffe varig 
tilgang til vann for en 
million mennesker, blir 

3,5  
millioner arbeidstimer 
spart hver dag. 

Investeringer i rent vann skaper 
økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 
krone investert i vann tilbake 8 kroner. 
Mange steder er dette langt høyere. 

Mangel på vann og 
sanitære fasiliteter 
krever hvert år 
mange flere liv 
enn våpen 
gjør i krig.

443 
millioner skoledager går 
tapt hver dag på grunn av 
vannrelaterte sykdommer.  

Mer enn 3,4 millioner 
mennesker dør hvert 
år av sykdommer 
relatert til mangel på 
trygt vann, sanitære 
fasiliteter og hygiene. 
99 prosent av disse 
dødsfallene skjer i 
utviklingsland. 

2009: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 15. sekund.

2013: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 21. sekund.

I løpet av én time blir dette 240 dødsfall  
i 2009 og 171 i 2013.  

 
Denne lille forskjellen redder livet til 

1656  
barn hver dag.   

DET NYTTER:

En nordmann som tar en 5 minutters 
dusj bruker mer vann enn det en 

gjennomsnittsperson i et utviklingsland 
bruker på en hel dag.

90 % av dødsfallene fra diaré-
relaterte sykdommer er barn under 
5 år, hovedsakelig i utviklingsland. 

Diaré er den nest 
hyppigste dødsårsaken 
for barn under fem år 
i utviklingsland. Rundt 
1,5 millioner dør hvert 
år. Diaré dreper flere 
barn enn malaria, AIDS 
og meslinger tilsammen. 

Halvparten av verdens sykehussenger opp-
tas av pasienter som lider av sykdommer 
assosiert med manglende tilgang til trygt 
vann, sanitære fasiliteter og dårlig hygiene. 

Mennesker som lever i slummen 
betaler 5-10 ganger så mye for 
en liter vann sammenliknet med 
rike mennesker i samme by. 

Undersøkelser fra 45 utviklingsland viser 
at kvinner og barn har hovedansvaret for 
å hente vann. Dette tar ofte mange timer 
hver dag og gjør at de ikke får gå på sko-
le, gjøre inntektsgenererende arbeid eller 
ta seg av familiemedlemmer.  

4,100  

barn dør hver dag av diaré. I tillegg 
dreper feilernæring, skittent vann, 
manglende tilgang til do, sanitære 
fasiliteter og hygiene 2350 hver dag.
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VANN TIL OVER 1 MILLION
Rent vann er nødvendig for liv og helse, matproduksjon, trygge sanitære forhold og et produktivt og verdig liv. Rent vann gir liv, 
mens forurenset vann og mangel på vann tar liv. På verdensbasis er det i dag rundt 800 millioner mennesker som ikke har tilgang 
på rent vann og 2,5 milliarder som ikke har tilfredsstillende sanitære forhold. Dette er en vesentlig årsak til sykdom og død.

TV-aksjonen NRK går i år til Kirkens Nødhjelp. Sammen med Norges befolkning skal de skaffe varig tilgang til rent vann for over 
en million mennesker. Aksjonen har fått navnet “Vann forandrer alt”, som henspeiler på den grunnleggende betydningen vann 
har for menneskers liv og utvikling av lokalsamfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner 
og barn trenger ikke å gå i flere timer for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeide, noe som igjen utvikler 
hele samfunn. TV-aksjonen 2014 vil bety en enorm forskjell for over en million mennesker og tusenvis av sårbare lokalsamfunn 
i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan og Afghanistan. 

VANNSAMARBEID
Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp har inngått et samarbeid for å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter. 
TV-aksjonen 2014 vil by på unike muligheter til å få økt oppmerksomhet hos innbyggerne generelt og ungdom spesielt om at 
vann ikke kan tas som en selvfølge og vise at det er spennende jobbutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Vann og 
Kirkens Nødhjelp har i fellesskap laget en rekrutteringsbrosjyre som viser nettopp dette.

MOBILISERING AV VANNBRANSJEN
For å nå målet med samarbeidet som er inngått mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann på nasjonalt nivå, er det avgjørende å 
få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer 
samarbeid:

•  Norsk Vann har utpekt ca. 20 vanneksperter som skal samarbeide med TV-aksjonskomiteer regionalt og i storbyer.
•  Norsk Vann oppfordrer generelt vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til 
  å inngå  samarbeid med den kommunale innsamlingskomiteen for TV-aksjonen.

Dere som er utpekte vanneksperter eller frivillige vannentusiaster har stor mulighet til å påvirke hvilket 
budskap som formidles og hvilke aktiviteter som settes i gang for å få frem budskapet. Her kommer noen 
anbefalinger, som et startgrunnlag for kreativitet og engasjement både lokalt og regionalt!

TV-aksjonen NRK, Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann

Deg som jobber i vannbransjen og vil gjøre en innsats
i forbindelse med TV-aksjonen 2014 “Vann forandrer alt”

HVILKET BUDSKAP KAN DERE FRONTE?
Det er utarbeidet følgende fellesbudskap for samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp/TV-aksjonen og den norske 
vannbransjen, som regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster kan fronte:

• Vi klarer oss ikke uten rent vann – verken i Norge eller i andre land.

• Norge er et vannrikt land, og norske kommuner har utviklet sine vanntjenester til innbyggerne gjennom de 
 siste 150 år.

• Rent vann kan ikke tas som en selvfølge, men krever politisk engasjement, tilstrekkelige ressurser, 
 teknologiske løsninger og kompetent personell.

• Utviklingsland har utfordringer som vannknapphet og fattigdom, og har en lang vei å gå for å løse sine 
 vannutfordringer.

• Klimaendringene fører til økt skjevfordeling av jordens ferskvannsressurser.

• Befolkningsvekst og urbanisering gir store utfordringer med å skaffe tilfredsstillende vann- og sanitærforhold 
 i de store byene.

• Vann er vesentlig som næringsmiddel i seg selv, men også for å produsere andre matvarer.

• Vannbransjen tilbyr gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt.

HVA KAN DERE GJØRE? 
Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tiltak og aktiviteter dere kan gjennomføre lokalt, for å få synlighet om 
vannets betydning og vannbransjens gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Her er noen eksempler på tiltak dere 
kan gjennomføre, gjerne i samarbeid med den regionale TV-aksjonskomiteen eller den kommunale innsamlingskomiteen:

• Invitere til åpen dag på vannverket for innbyggerne og skoleklasser.
• Ha eget vannarrangement for kommunestyret/komite/hovedutvalg.
• Tilby vannfaglige foredrag og undervisningsopplegg til grunnskole, videregående skole og høyskole/universitet i eget  
 område.
• Arrangere konkurranser for skoleklasser (foto-/tegnekonkurranse eller prosjekter om viktigheten av vann) og med  
 etterfølgende premiering.
• Gjennomføre vannarrangementer på torg, idrettsarrangementer, kjøpesentre og andre steder folk ferdes.
• Ha utspill i media om lokale vannsaker, gjerne frontet av ordfører.
• Invitere media til å være med en ansatt en dag på jobb. Hva gjøres i løpet av en arbeidsdag for å sikre innbyggerne vann?  
 Finnes det en ingeniør i staben som også har jobbet med vann i utlandet som kan stille opp til intervju?
• Mobilisere ansatte i vannbransjen som frivillige bøssebærere den 19. oktober, for å vise den norske vannbransjens 
 solidaritet med vanntrengende i andre land (bruk gjerne arbeidsantrekk). Ha statusoppdatering på sosiale medier, f.eks.  
 ved å legge ut bilder av ansatte som skal ut med bøsser eller bilder av de som er på vakt den 19. oktober.
• Invitere skoleklasser som stiller som bøssebærere, til å delta på en markering på vannverket etter at bøssene er 
 innlevert.
• Finne på noe oppsiktsvekkende eller morsomt som kan auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen, som 
  «en spennende dag på vannverket», «en tur i kloakken» eller «TV-undersøkelse av stikkledningen din».
• Benytt engasjementet i forbindelse med TV-aksjonen som et miljø- og trivselsskapende tiltak for egne ansatte.
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Diaré er den nest 
hyppigste dødsårsaken 
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1,5 millioner dør hvert 
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Halvparten av verdens sykehussenger opp-
tas av pasienter som lider av sykdommer 
assosiert med manglende tilgang til trygt 
vann, sanitære fasiliteter og dårlig hygiene. 
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betaler 5-10 ganger så mye for 
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rike mennesker i samme by. 

Undersøkelser fra 45 utviklingsland viser 
at kvinner og barn har hovedansvaret for 
å hente vann. Dette tar ofte mange timer 
hver dag og gjør at de ikke får gå på sko-
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Rent vann er nødvendig for liv og helse, matproduksjon, trygge sanitære forhold og et produktivt og verdig liv. Rent vann gir liv, 
mens forurenset vann og mangel på vann tar liv. På verdensbasis er det i dag rundt 800 millioner mennesker som ikke har tilgang 
på rent vann og 2,5 milliarder som ikke har tilfredsstillende sanitære forhold. Dette er en vesentlig årsak til sykdom og død.

TV-aksjonen NRK går i år til Kirkens Nødhjelp. Sammen med Norges befolkning skal de skaffe varig tilgang til rent vann for over 
en million mennesker. Aksjonen har fått navnet “Vann forandrer alt”, som henspeiler på den grunnleggende betydningen vann 
har for menneskers liv og utvikling av lokalsamfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner 
og barn trenger ikke å gå i flere timer for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeide, noe som igjen utvikler 
hele samfunn. TV-aksjonen 2014 vil bety en enorm forskjell for over en million mennesker og tusenvis av sårbare lokalsamfunn 
i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan og Afghanistan. 
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Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp har inngått et samarbeid for å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter. 
TV-aksjonen 2014 vil by på unike muligheter til å få økt oppmerksomhet hos innbyggerne generelt og ungdom spesielt om at 
vann ikke kan tas som en selvfølge og vise at det er spennende jobbutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Vann og 
Kirkens Nødhjelp har i fellesskap laget en rekrutteringsbrosjyre som viser nettopp dette.

MOBILISERING AV VANNBRANSJEN
For å nå målet med samarbeidet som er inngått mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann på nasjonalt nivå, er det avgjørende å 
få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer 
samarbeid:

•  Norsk Vann har utpekt ca. 20 vanneksperter som skal samarbeide med TV-aksjonskomiteer regionalt og i storbyer.
•  Norsk Vann oppfordrer generelt vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til 
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anbefalinger, som et startgrunnlag for kreativitet og engasjement både lokalt og regionalt!
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Det er utarbeidet følgende fellesbudskap for samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp/TV-aksjonen og den norske 
vannbransjen, som regionale vanneksperter og lokale vannentusiaster kan fronte:

• Vi klarer oss ikke uten rent vann – verken i Norge eller i andre land.

• Norge er et vannrikt land, og norske kommuner har utviklet sine vanntjenester til innbyggerne gjennom de 
 siste 150 år.

• Rent vann kan ikke tas som en selvfølge, men krever politisk engasjement, tilstrekkelige ressurser, 
 teknologiske løsninger og kompetent personell.

• Utviklingsland har utfordringer som vannknapphet og fattigdom, og har en lang vei å gå for å løse sine 
 vannutfordringer.

• Klimaendringene fører til økt skjevfordeling av jordens ferskvannsressurser.

• Befolkningsvekst og urbanisering gir store utfordringer med å skaffe tilfredsstillende vann- og sanitærforhold 
 i de store byene.

• Vann er vesentlig som næringsmiddel i seg selv, men også for å produsere andre matvarer.

• Vannbransjen tilbyr gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt.

HVA KAN DERE GJØRE? 
Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke tiltak og aktiviteter dere kan gjennomføre lokalt, for å få synlighet om 
vannets betydning og vannbransjens gode karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt. Her er noen eksempler på tiltak dere 
kan gjennomføre, gjerne i samarbeid med den regionale TV-aksjonskomiteen eller den kommunale innsamlingskomiteen:

• Invitere til åpen dag på vannverket for innbyggerne og skoleklasser.
• Ha eget vannarrangement for kommunestyret/komite/hovedutvalg.
• Tilby vannfaglige foredrag og undervisningsopplegg til grunnskole, videregående skole og høyskole/universitet i eget  
 område.
• Arrangere konkurranser for skoleklasser (foto-/tegnekonkurranse eller prosjekter om viktigheten av vann) og med  
 etterfølgende premiering.
• Gjennomføre vannarrangementer på torg, idrettsarrangementer, kjøpesentre og andre steder folk ferdes.
• Ha utspill i media om lokale vannsaker, gjerne frontet av ordfører.
• Invitere media til å være med en ansatt en dag på jobb. Hva gjøres i løpet av en arbeidsdag for å sikre innbyggerne vann?  
 Finnes det en ingeniør i staben som også har jobbet med vann i utlandet som kan stille opp til intervju?
• Mobilisere ansatte i vannbransjen som frivillige bøssebærere den 19. oktober, for å vise den norske vannbransjens 
 solidaritet med vanntrengende i andre land (bruk gjerne arbeidsantrekk). Ha statusoppdatering på sosiale medier, f.eks.  
 ved å legge ut bilder av ansatte som skal ut med bøsser eller bilder av de som er på vakt den 19. oktober.
• Invitere skoleklasser som stiller som bøssebærere, til å delta på en markering på vannverket etter at bøssene er 
 innlevert.
• Finne på noe oppsiktsvekkende eller morsomt som kan auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen, som 
  «en spennende dag på vannverket», «en tur i kloakken» eller «TV-undersøkelse av stikkledningen din».
• Benytt engasjementet i forbindelse med TV-aksjonen som et miljø- og trivselsskapende tiltak for egne ansatte.

VERDENS 
VANN-
FAKTA

I VERDEN I DAG ER DET 
FLERE MENNESKER SOM 
HAR MOBILTELEFON ENN 
MENNESKER SOM HAR 
TILGANG TIL EN DO

90% AV DØDSFALLENE 
FRA DIARÉRELATERTE 
SYKDOMMER ER BARN 
UNDER 5 ÅR, HOVEDSAKELIG 
I UTVIKLINGSLAND.

DET NYTTER

2009: 2013:
ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
15. SEKUND.

ET BARN DØDE AV 
VANNRELATERTE 
SYKDOMMER HVERT 
21. SEKUND.

I LØPET AV ÉN TIME BLIR DETTE 240
DØDSFALL I 2009 OG 171 I 2013.

DENNE LILLE FORSKJELLEN REDDER LIVET TIL 

1656
BARN HVER DAG

VERDENS VANNFAKTA 780  

millioner har ikke  
tilgang til rent vann.  
Det er cirka hvert niende 
menneske på jorda.  

Ved å skaffe varig 
tilgang til vann for en 
million mennesker, blir 

3,5  
millioner arbeidstimer 
spart hver dag. 

Investeringer i rent vann skaper 
økonomisk vekst. Gjennomsnittlig gir 1 
krone investert i vann tilbake 8 kroner. 
Mange steder er dette langt høyere. 

Mangel på vann og 
sanitære fasiliteter 
krever hvert år 
mange flere liv 
enn våpen 
gjør i krig.

443 
millioner skoledager går 
tapt hver dag på grunn av 
vannrelaterte sykdommer.  

Mer enn 3,4 millioner 
mennesker dør hvert 
år av sykdommer 
relatert til mangel på 
trygt vann, sanitære 
fasiliteter og hygiene. 
99 prosent av disse 
dødsfallene skjer i 
utviklingsland. 

2009: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 15. sekund.

2013: 
Et barn døde av vann-
relaterte sykdommer 

hvert 21. sekund.

I løpet av én time blir dette 240 dødsfall  
i 2009 og 171 i 2013.  

 
Denne lille forskjellen redder livet til 

1656  
barn hver dag.   

DET NYTTER:

En nordmann som tar en 5 minutters 
dusj bruker mer vann enn det en 

gjennomsnittsperson i et utviklingsland 
bruker på en hel dag.

90 % av dødsfallene fra diaré-
relaterte sykdommer er barn under 
5 år, hovedsakelig i utviklingsland. 

Diaré er den nest 
hyppigste dødsårsaken 
for barn under fem år 
i utviklingsland. Rundt 
1,5 millioner dør hvert 
år. Diaré dreper flere 
barn enn malaria, AIDS 
og meslinger tilsammen. 

Halvparten av verdens sykehussenger opp-
tas av pasienter som lider av sykdommer 
assosiert med manglende tilgang til trygt 
vann, sanitære fasiliteter og dårlig hygiene. 

Mennesker som lever i slummen 
betaler 5-10 ganger så mye for 
en liter vann sammenliknet med 
rike mennesker i samme by. 

Undersøkelser fra 45 utviklingsland viser 
at kvinner og barn har hovedansvaret for 
å hente vann. Dette tar ofte mange timer 
hver dag og gjør at de ikke får gå på sko-
le, gjøre inntektsgenererende arbeid eller 
ta seg av familiemedlemmer.  

4,100  

barn dør hver dag av diaré. I tillegg 
dreper feilernæring, skittent vann, 
manglende tilgang til do, sanitære 
fasiliteter og hygiene 2350 hver dag.

1 1
VANN: JA, VI KAN!

Foto: Paul Jeffrey

KIRKENS NØDHJELP
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og 
urettferdighet. Arbeidet utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling av lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til 
fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. 

Kirkens Nødhjelp har bygget kompetanse på vann- og sanitærområdet siden 1970-tallet, da man startet opp med langsiktige 
vannprosjekter i Sudan. Siden 1995 har Kirkens Nødhjelp også gitt vann- og sanitærbistand i katastrofesituasjoner. 
De har  en beredskapstropp med 100 mennesker som sendes ut i krisesituasjoner. Årets TV-aksjon øker Kirkens Nødhjelps 
innsats internasjonalt på vann- og sanitærområdet. 

NORSK VANN
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. Medlemmene, som i hovedsak 
er kommuner og kommunalt eide selskaper, sørger for vann- og avløpstjenester til 95 % av innbyggerne. Norsk Vann 
jobber bl.a. for økt synlighet, hensiktsmessige rammebetingelser, kunnskaps- og teknologiutvikling og tilstrekkelig 
kompetanse i vannbransjen i Norge.

Ta kontakt!
Maren Thorsen Blekestad
mtb@nca.no
+47 915 37 147
www.kirkensnødhjelp.no AN

TE
N

N
A

Toril Hofshagen
toril.hofshagen@norskvann.no
+47 900 34 244
www.norskvann.no 

Her er eksempler på aktuelle aktiviteter ved disse anledningene:

• Fortelle om hvordan produksjonen av vann- og avløpstjenester skjer lokalt og hvilke spennende 
 utfordringer det er i dette arbeidet.
• Vise forskjellen på vannsituasjonen i Norge og vannfattige land.
• Vise videoer om norsk vannproduksjon.
• Blindtesting av kranvann versus flaskevann.
• Vann-quiz.
• Konkurranse om å bygge «Roar Rør». 
• Dele ut vannflasker og brosjyrer.

På www.vannkunnskap.no finner du tilrettelagt materiell som kan brukes for å planlegge og gjennomføre disse og 
flere andre aktiviteter. TV-aksjonskomiteen vil også sørge for skreddersydd skolemateriell via Gyldendals skoleportal 
www.salaby.no til høsten.

NORSKE VANNUTFORDRINGER
Norge er et land som er rikt på vann, sammen-
liknet med de fleste andre land i verden. De 
aller fleste nordmenn har godt vann i krana til 
alle tenkelige formål, og får tatt hånd om 
avløpet sitt på en tilfredsstillende måte.  
Samtidig er det store utfordringer i arbeidet 
med å levere gode vann- og avløpstjenester 
fremover på grunn av klimaendringer, ved- 
likeholdsetterslep og kompetansemangel. Det 
utdannes i dag langt færre med vann- 
kompetanse i forhold til de som pensjoneres. 

For at Norge skal kunne bidra med vannfaglig 
kompetanse til å løse de store vannutfordringene  
i andre land, må vi også sikre god nok utdannelse 
og tilstrekkelig personell til å løse de norske 
vannoppgavene. Vannbransjens samarbeid med 
Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen er et viktig 
tiltak for økt synlighet og rekruttering. 

Her er eksempler på aktuelle aktiviteter ved disse anledningene:

• Fortelle om hvordan produksjonen av vann- og avløpstjenester skjer lokalt og hvilke spennende 

 utfordringer det er i dette arbeidet.

• Vise forskjellen på vannsituasjonen i Norge og vannfattige land.

• Vise videoer om norsk vannproduksjon.

• Blindtesting av kranvann versus flaskevann.

• Vann-quiz.

• Konkurranse om å bygge «Roar Rør». 

• Dele ut vannflasker og brosjyrer.

På www.vannkunnskap.no finner du tilrettelagt materiell som kan brukes for å planlegge og gjennomføre disse og 
flere andre aktiviteter. TV-aksjonskomiteen vil også sørge for skreddersydd skolemateriell via Gyldendals skoleportal 
www.salaby.no til høsten.
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