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MÅL 6:  
RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

6.1  Senast 2030 uppnå allmän och rättvis 
tillgång till säkert och ekonomiskt över
komligt dricksvatten för alla.

6.2  Senast 2030 säkerställa att alla har 
tillgång till fullgod och rättvis sanitet och 
hygien och att ingen behöver uträtta sina 

behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i 
utsatta situationer.

6.3  Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa 
dumpning och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och 
en säker återanvändning globalt.

6.4  Till 2030 väsentligt effektivisera vatten 
användningen inom alla sektorer samt 
säkerställa hållbara uttag och en hållbar för

sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen 
och väsentligt minska det antal människor som lider 
av vattenbrist.

6.5  Senast 2030 genomföra en integrerad 
förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, 
när så är lämpligt genom gränsöverskridan

de samarbete.

6.6  Senast 2020 skydda och återställa de vat
tenrelaterade ekosystemen, däribland berg, 
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

6.A  Till 2030 utöka det internationella sam
arbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad 
till utvecklingsländerna inom vatten och 

sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklu
sive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, 
vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning 
och återanvändning.

6.B  Stödja och stärka lokalsamhällenas 
deltagande i arbetet med att förbättra vatten 
och sanitetshanteringen.

ALLA SKA HA TILLGÅNG TILL  
RENT VATTEN OCH SANITET
Mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har 
tillgång till rent vatten och sanitet. Att ha tillgång till 
rent vatten är en grund för att kunna leva ett anstän
digt liv. Samtidigt som vi sett att tillgången till rent 
dricksvatten och säkra toalettlösningar har ökat i värl
den mellan 2015 och 2020 så saknade fortfarande 3,6 
miljarder säkra toalettlösningar 2020.1 Dålig hygien 
gör att sjukdomar sprids och under pandemin har 
tillgång till tvål och vatten varit en viktig del av att 
minska smittspridning. Det är vanligt att flickor som 
får mens stannar hemma från skolan för att det inte 
finns toaletter och andra faciliteter som behövs. Ge
nom att ge alla tillgång till sanitet och god hygien kan 
fler barn leva längre och flickor kan få utbildning.

Klimatförändringar och extrema väderfenomen inne
bär också ökade risker för försämrad vattenkvalitet 
och smittspridning.

FN:S ARBETE FÖR ATT INGEN  
SKA HA BRIST PÅ VATTEN
Över 30 program och fonder inom FN arbetar med 
rent vatten och tillgång till sanitet. UNWater koord 
inerar arbetet och ser till att det blir effektivt och når 
resultat. UNWater tar fram riktlinjer för att effektivi

1 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-06

sera och förbättra samarbetet i vattenrelaterade kriser. 
FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetar med att dis 
tribuera hygienartiklar till människor i utsatta områ
den. De fokuserar en del av sitt arbete på människor 
som lever i särskild utsatthet, till exempel i konflikt
drabbade områden, och som har särskilt stort behov 
av stöd för att sköta sin hygien.

SVERIGE 
Sverige har god tillgång till vatten och sanitet, men vi 
har ändå svårt att nå våra miljömål. Vi behöver för
bättra vattenkvaliteten och effektivisera vår använd
ning av vatten. Svensk konsumtion bidrar också till 
ohållbar vattenanvändning i andra länder.

VAD KAN DU GÖRA? 

Spara på vatten! Kortare duschar, färre 
badkarsbad, vattna sparsamt och på natten 
om du odlar.

Ha en papperskorg i badrummet! Spola inte 
ner kemikalier och avfall som snus och 
sanitetsprodukter i toaletten. Då minskar du  
påfrestningarna på reningsverk och miljön. 


