
 

Shit is life - kopplingen mellan ditt jordbruksprojekt och sanitet 
 

Det  är  självklart  att  hållbart  jordbruk  är  en  grundpelare  i  arbetet  med  att  uppfylla  millenniemålet  ”End  
Poverty  and  Hunger”.  Det  kanske  är  mindre  självklart  att  millenniedelmålet  att  ”halvera andelen 
människor som lever utan tillgång till vettig sanitet” också kan bidra till att uppfylla samma 
millenniemål. Seminariet  ”Shit  is  life  – kopplingen mellan ditt jordbruksprojekt och  sanitet”  belyser  
kopplingarna mellan hållbart jordbruk och produktiva sanitetslösningar, och hur man, om man arbetar 
med sanitet, faktiskt också arbetar med mänskliga rättigheter. Välkommen till en intressant 
eftermiddag i Swedish International Agriculture Network Initiatives regi (www.siani.se). 

När: 12 december 2012, kl 13-16 

Var: På Stockholm Environment Institute, Kräftriket. Lokal ”Stallet”, se bifogad karta. 

Målgrupp: Organisationer och personer som arbetar med jordbruk, mänskliga rättigheter 
och/eller sanitet och vatten i utvecklingsländer. 

Seminariet är kostnadsfritt, skicka din anmälan till: Anna Norström, senast den 5 
december på adress anna.norstrom@ecoloop.se. 

 
Bildkälla: www.siani.se 

mailto:anna.norstrom@ecoloop.se


 
 

Programmet 
Aktivitet Presentatör 
VILKA ÄR VI OCH VARFÖR ÄR DETTA INTRESSANT? 
Interaktiv runda – presentation av deltagare 
 

 

Kort introduktion om SIANI Madeleine Fogde, SIANI och 
Anna Norström, Ecoloop 
 

Tillgång till vatten och sanitet är en mänsklig 
rättighet – en naturlig del i alla biståndsprojekt? 
 

Maja Åberg, Amnesty 

Koppling mellan jordbruk och sanitet 
 

Karin Höök, Naturskyddsföreningen 

Film från Malawi – focuses on possibilities of organic 
waste and obstacles of fertilizer subsidies 
 

 

Diskussion 
Hur kopplar detta till seminariedeltagarnas arbete/projekt? Görs kopplingen mellan sanitet och 
jordbruk i deltagarnas organisationer redan idag? Hur ser tillgång på gödsel ut i 
projektländerna? Hur ser sanitetssituationen ut i projektländerna? 
  
Kaffepaus 
 

 

FALLSTUDIER  
Fallstudier Niger  – ”Växtnäringsvärdet  i  kiss  och  bajs  
– en verklig  resurs  för  småskaliga  jordbrukare” 
 

Linus Dagerskog, SEI 

Fallstudie Colombia – ”Sanitation  and  reuse  in  
indigenous  communities” 
 

Blanca Sandoval, SIANI 

Fallstudie Bolivia – ”Formal  and  informal  institutions  
shaping the use of ecological sanitation” 
 

Denise Silveti / Kim Andersson, SEI 

Avslutande diskussion 
Reflektioner över fallstudierna – vad är applicerbart i seminariedeltagarnas existerande 
projekt? Möjligheter till nya samarbeten? 
 

Moderatorer: Karin Höök, Naturskyddsföreningen och Mats Johansson, Ecoloop  



 
 

 

Stockholm Environment 

Institute – lokal Stallet 

Vad är SIANI? 
SIANI är ett öppet nätverk med uppdrag att utveckla en kunskapsbas inom den svenska jordbruks- och 
utvecklingssektorn, för att ge en mer upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande. 
 
SIANI samordnar aktiviteter över hela sektorn, med bidrag från stat, civilsamhälle, privata sektorn och akademin. Nätverket 
utgör en samlingspunkt för ett brett spektrum av globala utvecklingsfrågor inom jordbruket, med särskilt fokus på frågor om 
matförsörjning, fattigdomsbekämpning och ekologisk hållbarhet. 

SIANI  samordnar  flera  olika  expertgrupper,  varav  en  heter  ”The  productive  link  between  agriculture  and  sanitation”.  Det  är  
denna expertgrupp som ordnar seminariet  ”Shit  is  life  – kopplingen mellan ditt jordbruksprojekt och  sanitet”. 

Läs mer om SIANI och dess expertgrupper på www.siani.se. 


