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Disposisjon

• Litt om utfordringene i Europa

• Protokoll om vann og helse

• Det norske prosjektet i Ukraina

• Andre norske initiativer i PWH

• Konklusjon
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Er Europa i en særstilling ift vann 
og sanitær?

• Ja, mange land har det veldig bra, 
men ikke alle!
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Andel 
befolkning med 

tilgang til 
forbedrert 

vannforsyning i 
urbane (blå) og 

rurale (rød) 
områder i Europa
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Andel 
befolkning med 

tilgang til forbedret  
sanitære fasiliteter 
i urbane (blå) og 

rurale (rød) 
områder i Europa
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Kvalitet i data?
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• Årlig dør 13 600 (5,3% av dødsfall)  
barn i Europa pga dårlig 
vannkvalitet, dårlige sanitære og 
hygieniske forhold.
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Protokoll om vann og helse

• Ukraina signerte Protokollen i 1999 og 
ratifiserte i 2003

• Norge ledet prosjektets fasiliterings-
mekanisme

• Ukraina har bedt UNECE om hjelp for å 
imøtekomme forpliktelser i Protokollen

• Norge besluttet å hjelpe Ukraina
• Prosjekt ble etablert i mai 2009. 
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Prosessen
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Mål og indikatorer
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3. Tilgang til drikkevann

Indikatorer:

•% med tilgang

•% sentralisert vannforsyning

• kvalitet i individuelle systemer

• Rimelighet? (<2% av familieinntekter)
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4. Tilgang til 
sanitære fasiliteter
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Målsettingsprosess i Ukraina

80 targets

41 targets

25 targets

11 targets

August 2009 - Juli 2010

Ny administrasjon
Ny minister
30% reduksjon av stab
Usikkerheter

Formalisering
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Hva er effekten?

• Økt bevissthet

• Samarbeid på tvers av etater/departementer

• Rasjonalisering av ressursbruk

• Mer koordinert planlegging

• Bedre tilgang til finansiering (WF/EBRD)
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Pågående prosesser

• Tadsjikistan:

– Norge støtter National Policy Dialogue on Water

– Norge vurderer å støtte målsettingsprosessen

• Kirgisistan:

– NPDW ble etablert i 2009 men regjeringsskifte 
har påvirket mye

– Norge vurderer å støtte målsettingsprosessen
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Konklusjon

• Det er flere land i Europa som har en lang 
vei å gå ift oppnåelse av tilstrekkelige 
vann- og sanitære forhold

• Problemene vil bli enda tydeligere med 
urbanisering (mer fokus på urbane 
områder i et ikke-tilstrekkelig tempo, 
mens rurale områder forverres)

• Norge og andre vestlige land har en viktig 
rolle som pådriver, særlig i Sentralasia, til 
tross for politisk ustabilitet 


