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Solvatten i Ihushi – uppföljning augusti 2017 

Soroptimist International Sweden har skänkt Solvatten-behållare till vår samarbetspartner 
Ihushi Development Centre (IDC) med avsikt att behållarna ska delas ut till fattiga familjer 
i det område som IDC verkar inom, alltså Bujashi Ward (vid Victoriasjön i Tanzania) med 
sammanlagt 15,377 invånare. Hittills har fyra sändningar anlänt till Ihushi enligt följande. 
– Augusti 2015: 72 behållare. 
– November 2015: 72 behållare. 
– September 2016: 54 behållare. 
– Juli 2017: 71 behållare. 

IDC – och byborna i Bujashi – är mycket glada och tacksamma över stödet från 
Soroptimisterna. Det är också vi i Vänföreningen Ihushi! 

Vänföreningen Ihushi har tidigare rapporterat om hur de tre första sändningarna tagits 
emot. Den här rapporten handlar om erfarenheterna från den fjärde sändningen. Vi 
påbörjade arbetet med den sändningen i februari och i juli fanns behållarna hos Ihushi 
Development Centre (IDC), klara att distribueras. 23 augusti hölls en utbildningsdag för 
representanter för 71 utvalda hushåll som kunde ta emot var sin behållare. Det har varit sex 
månader av (delvis oväntade) vedermödor som i och med utbildningsdagen gav ett lyckligt 
resultat. Jag sammanfattar den här processen i åtta punkter. 

1.  Förberedelse av frakten 

Erfarenheterna var positiva från den tredje sändningen hösten 2016 och Soroptimisternas 
programgrupp – genom ordföranden Martha Björnström – beslutade i samråd med oss och 
Solvatten AB att skicka behållarna på samma sätt den här gången. Det innebar flygfrakt till 
Mwanza Airport och att använda samma importagent som tidigare, nämligen Transpack 
Ltd i Mwanza. För att undvika att godset skulle bli liggande på flygplatsen skickade vi 
också ner pengar – som förskotterades från Soroptimisterna – för de beräknade införsel-
avgifterna (VAT, importagentens arvode, m m).  
Därefter skickades paketet med 72 behållare från Sverige 21 april 2017. 

2.  Införseln av behållarna på flygplatsen i Mwanza 

De 72 behållarna ankom till flygplatsen 25 april och kontrollerades av personal på 
flygplatsen och vår importagent (Transpack). Då dök ett problem upp, representanter för 
Tanzania Bureau of Standards (TBS) krävde en särskild kontroll och att behållarna skulle 
testas för att avgöra om de håller godtagbar kvalité för användning i Tanzania.  
En behållare skickades till TBS i Dar es Salaam och IDC avkrävdes en avgift på drygt 
3 miljoner Tanzaniashilling (mer än SEK 13.000:-). Vi blev bestörta, men efter diverse 
försök att förhandla, tvingades IDC betala (se kvitto nedan) för att kunna få ut behållarna 
från flygplatsen. Vi är tacksamma att den här extrakostnaden senare betalades av 
Soroptimisterna. 
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3.  Varför den extra avgiften? 

Efter att ha betalat den extra avgiften, fick IDC ut 71 behållare, men med ett förbehåll. 
Behållarna skulle inte få användas förrän Tanzania Bureau of Standards (TBS) gett 
klartecken efter att ha testat den behållare som beslagtagits och skickats till Dar es Salaam. 
För att skynda på den processen, ansträngde sig Solvatten AB (genom Johanna Felix) att 
kontakta TBS. Vid de kontaktförsöken visade det sig att vår importagent gjort ett 
avgörande fel, nämligen angett fel s k HS-kod när han registrerade  godset på flygplatsen. 
Med den kod han angett var TBS-representantens beslut helt korrekt. Hade importagenten i 
stället angett den kod som han fått uppgift om av Solvatten AB, skulle de här problemen 
aldrig ha uppstått. Importagentens agerande är obegripligt, särskilt som han två gånger 
tidigare hanterat sändningar med Solvatten och då angett rätt HS-kod. 

4.  Slutsatser angående transport och införsel av Solvatten till Tanzania 

För att slippa riskera den typ av misstag som vår importagent gjorde, är det nödvändigt att 
man vid framtida sändningar bifogar ett formellt dokument som anger vilken HS-kod som 
gäller och att inga tester krävs för att godkänna Solvatten för användning i Tanzania. Jag 
har förstått att Solvatten AB är i kontakt med Tanzania Bureau of Standards för att ta fram 
ett sådant dokument. 

5.  Godkännande av Tanzania Bureau of Standards (TBS) 

Flera kontakter togs med TBS under maj-juni-juli för att skynda på processen att få den 
beslagtagna Solvatten-behållaren testad och godkänd. IDC:s ordförande Emmanuel 
Buguba stötte på i Mwanza, Johanna Felix (på Solvatten AB) hade mail-kontakt med en 
TBS-representant i Dar es Salaam och Birgitta Hansson (i Soroptimisternas program-
grupp) agerade via en tanzanisk vän som känner högt uppsatta personer på TBS. Vad som 
avgjorde frågan vet vi inte, men 16 juli fick IDC besked att inga tester hade gjorts men att 
det nu var okej att börja använda de 71 Solvatten-behållarna. Vart den 72:a behållaren tagit 
vägen vet vi fortfarande inte. 

6.  Uppföljning av hushållens användning av Solvatten-behållare i Bujashi 

I juli genomförde Ihushi Development Centre (IDC) en uppföljning av hur de tidigare 
utdelade Solvatten-behållarna använts i Bujashi. Totalt har IDC tagit emot och distribuerat 
199 behållare i de tre första sändningarna. De har fördelats så här: 
– 166 behållare till hushåll i Bujashi Ward, dvs det område som IDC verkar inom.  

I Bujashi ingår fyra byar med totalt 15,377 
invånare fördelat på 2,516 hushåll. 

– 15 behållare till skolor och hälsokliniker i 
Bujashi. 

– 8 till en skola för handikappade barn i Magu och 
10 till hushåll i grannen Kisesa Ward (se rapport 
efter tredje sändningen). 

Uppföljningen i juli fokuserade på de behållare som 
delats ut till hushåll, men man kontaktade också 
skolorna och hälsoklinikerna. Ett tremannateam från 
IDC (under ledning av ordföranden Emmanuel 
Buguba) sökte upp samtliga 176 hushåll i Bujashi 
och Kisesa (genom personliga besök eller i några fall 
genom att samla representanter för hushållen i ett 
område till ett möte) för att höra hur de använt sin 
behållare och kontrollera i vilket skick behållaren var  

Elisabet Anaclet, änka med fem barn, 
berättar glatt att varken hon själv eller 
barnen blivit magsjuk sedan hon fick en 
Solvatten i februari 2016. 
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efter mer än ett års användning.  

Samtliga 176 hushåll hade kvar sin behållare och kunde beskriva hur de regelbundet 
använde den. Alla var nöjda med vattnet och beskrev fördelarna: (1) att vattnet var rent, 
barnen blev inte magsjuka, (2) att de sparat tid och pengar genom att inte behöva koka 
vattnet för att rena det, och (3) att de sparat tid och pengar genom att använda det redan 
varma vattnet från behållaren när man lagar mat eller kokar te. 
Tre behållare hade sprickor i plasten så att de läckte vatten, och var oanvändbara. 
Sprickorna hade uppkommit i samband med normal användning när behållaren låg i solen 
med vatten. De övriga 188 behållarna såg använda ut, men alla verkade väl omskötta och 
var i gott skick när IDC-teamet inspekterade dem.  

7.  Utdelning av de 71 nya behållarna 

När IDC den 16 juli fick klartecken att använda de 71 nya Solvatten-behållarna, tog man 
först undan tre behållare för att lämna till de hushåll där behållarna hade spruckit och var 
oanvändbara. Sedan började man planera för utdelningen av de resterande 68. Man utgick 
från samma kriterier som tidigare, att mottagarna skulle väljas från två kategorier: 
•   Hushåll med föräldralösa barn, dvs vanligen mor- eller farföräldrar som tagit över 

ansvaret för barnen när föräldrarna dött i aids eller på annat sätt. 
•   Ensamstående mödrar med barn, vanligen änkor. 

För att väljas inom de här två kategorierna ska hushållen bedömas som behövande/resurs-
svaga. Om en änka t ex har släktingar som kan hjälpa henne, så räknas hon inte som 
resurssvag. Ett ytterligare kriterium är att mottagaren ska ha en hemmiljö som är hyfsat 
hygienisk. Det ska finnas en latrin och vatten ska vara tillgängligt att hämta (i en brunn, 
källa eller regnvattentank). Mottagaren ska också bedömas ha kapacitet att ta hand om 
Solvatten-behållaren på rätt sätt. (Det betyder t ex att hushåll som är behövande, men där 
mamman kanske är alkoholiserad eller drogberoende, inte kommer med i urvalet.) 
Bedömningen av vilka hushåll som är ”behövande/resurssvaga” är inte alltid så lätt. Därför 
vill IDC att ansvaret för bedömningen ska ligga hos ”village council” i var och en av de 
fyra byarna i Bujashi. I början av augusti anordnade IDC därför ett möte med de fyra 
byordförandena för att ta fram en lista på 68 mottagare, som sedan bjöds in till en 
utbildningsdag på IDC:s lärocenter 23 augusti.  

På mötet med byledningarna diskuterade man också möjligheten att mottagarna skulle 
betala något för sina behållare. Men bedömningen blev densamma som tidigare, att om 
man ställer ett sådant krav så blir det inte de behövande som blir mottagare. De har helt 
enkelt inga pengar alls. Deras situation är om möjligt ännu svårare än tidigare eftersom 
Bujashi ingår i ett område som sedan hösten 2016 drabbats av en svår torka och många av 
de resurssvaga familjerna har svårt 
att försäkra familjemedlemmarna 
åtminstone ett mål mat om dagen. 

Utbildningsdagen inleddes med ett 
litet kaos eftersom 12 fler än de 68 
utsedda mottagarna kom till mötet. 
Informationen om att fler 
Solvatten skulle delas ut hade 
spritts i byarna och de extra 12 
kom i hopp om att de också skulle 
kunna få en behållare. Alltså 
ytterligare ett tecken på att 
byborna i Bujashi uppfattar att 
Solvatten är en mycket bra och 
angelägen vattenreningsmetod.  Emmanuel Buguba delar ut Solvatten-behållare.  
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IDC:s ordförande Emmanuel 
Buguba, som ansvarade för 
utbildningsdagen, berättade på 
telefon att det var tråkigt att inte 
kunna ge behållare till alla som 
kom, men att han ju bara hade 68 
behållare att fördela…  
Den fortsatta utbildningsdagen 
gick smidigt – med både praktiska 
övningar och teorigenomgångar – 
med engagerade deltagare och 
kompetenta/erfarna informatörer. 
 
 

8.  Slutsatser och reflektioner om hur gå vidare 

I och med sommarns sändning har 234 hushåll i Bujashi tillgång till var sin Solvatten-
behållare. Det är nästan 10 % av alla hushåll i området. Det betyder mycket för byborna 
och inte bara för dem som nu har en behållare. Sedan sommaren 2015 har det pågått en 
process i de fyra byarna som berör en majoritet av byborna: Diskussioner i de fyra ”village 
councils” om kriterierna för vilka som skulle få behållare, utbildningsdagarna i samband 
med utdelandet, att Solvatten används – och informeras om – på skolor och hälsokliniker, 
frågorna kring uppföljningsbesöken i somras, intresset från högsta kommunledningen i 
Magu, m m. Sammantaget har det här lett till en ökad medvetenhet om betydelsen av 
vattenrening och en efterfrågan på Solvatten.  

Hur gå vidare? I Vänföreningen Ihushis styrelse har vi ställt oss den frågan och vi har 
diskuterat med IDC:s ordförande Emmanuel Buguba. En avgörande faktor för framgången 
hittills är att behållarna delats ut gratis till de fattigaste hushållen i byarna. Men när så 
många av dem nu har egna behållare, bedömer vi det som möjligt att gå in i en ny fas där 
vanliga hushåll i byarna kan köpa sin egen behållare. Men det är två problem: Behållarna 
är alltför dyra för en vanlig bybo, och det finns heller inte någon butik som säljer 
Solvatten.  
IDC har en butik där man säljer byggmaterial, sollampor, energisnåla spisar, m m. Den 
butiken skulle också kunna sälja Solvatten-behållare, men det skulle i så fall förutsätta att 
någon sponsrar dem att dels köpa in ett lager av behållare dels sälja behållarna till ett pris 
som är ”rimligt” ur bybornas perspektiv. Vad som är ”rimligt” skulle vi i så fall behöva 
undersöka genom en marknadsundersökning bland byborna. 

Vi är väldigt glada för Soroptimisternas hittillsvarande stöd till människorna i de fyra 
byarna. Det har betytt oerhört mycket och det finns en stor tacksamhet både hos byborna 
och oss i Vänföreningen Ihushi! Vi hoppas att ni har möjlighet att ge fortsatt stöd så att fler 
Solvatten-behållare kan börja användas av fler hushåll i Bujashi. 


