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på nästa sida!

Globala målen för gymnasiet

São Paulo är Brasiliens största stad, med en 
befolkning om över 20 miljoner invånare. 
Under vattenkrisen 2015 hade befolkningen 
en vattenreserv på under fyra procent och 
därmed mindre än 20 dagars tillgång till 
vatten. Krisen berodde både på torka och 
otillräcklig infrastruktur.

Vad är – kortfattat – problemet med São 
Paulos vattenförsörjning? Vad är problemet 
med avloppshanteringen? Hur är problemen 
sammanlänkade?

Avloppet från 45% av stadens befolkning går 
rakt ut i floderna. Det gäller inte bara fattiga 
”favelas” utan även t ex Morumbi, ett av 
stadens rikaste områden, vars avlopp går ut 
i Rio Pinheiros. Vilka drabbas värst av den 
bristfälliga hanteringen? Varför? 

WHO har konstaterat att 80% av sjukdo-
marna i utvecklingsländer är kopplade till 
förorenat vatten. I filmen får vi förklarat hur 
de låga vattennivåerna (och avstängning-
arna...) kan leda till negativt tryck i vatten-
ledningarna så kontaminerat vattnet dras 
tillbaka till cisternerna och sprider smittor. 
Vilka påverkas värst av avstängningarna, det 
låga trycket och vattenbristen? Hur ser de-
mografin ut och varför drabbas befolkningen 
olika hårt?

Vad spelar geografi och t ex höjd över havet 
för roll för vattenförsörjningen i en stad? Ta 
reda på vilken stad i São Paulos storlek som 
är mest hållbar! Hur har de löst utmaningar 
kring vatten och sanitet där? Hur skiljer sig 

förutsättningarna åt? Vad finns det att lära?

Kanske har Basilien med 12% av jordens vat-
tentillgångar historiskt tagit vattnet för givet, 
som en aldrig sinande resurs. Istället för ett 
cirkulärt förhållningssätt har man i São Paulo 
agerat linjärt, och hämtat vatten längre och 
längre ifrån i takt med att vattnet förorenas 
och tar slut. Vad menas med hydrologi och 
EKO-hydrologi? 

”All investering i infrastruktur lönar sig. Att 
investera i avlopp är viktigt utifrån sociala, 
miljömässiga och ekonomiska perspektiv” 
säger Edison Carlos (Trata Brasil Institute) i 
filmen. Minns eleverna – eller kan resonera sig 
fram till – de sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga vinsterna som Carlos åsyftar?

Filmen tar upp turer kring det offentliga bola-
get Sabesp. Det är mycket information kring 
de politiska uppgörelserna men det centrala är 
att staten agerar med och genom ett börsnote-
rat bolag och ansvar kring vatten och sanitet 
förskjuts mellan olika parter, som har olika 
(ekonomiska) anledningar att inte vidta nöd-
vändiga långsiktiga åtgärder. ”I stället för att 
staten subventionerar saniteten, är det sanite-
ten som subventionerar staten”. Vilka andra 
konsekvenser av hanteringen framkommer, 
vad händer till exempel med förtroendet för 
myndigheter? Media? Hur påverkar det i sin 
tur demokratin, tror du? 

Vad tror de som kommer till tals i filmen är 
nödvändigt för att kunna driva förändring? 
Vad tror du? Har vi kommit något steg framåt?

Om rent vatten och sanitet
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning 
för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens 
livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, 
både inom och mellan länder. 

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar 
sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. 
I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket 
leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. 

Var på jorden?
Filmen utspelar sig i São Paulo i Brasilien. 

Soft Water Hard Stone
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla



för gymnasiet

Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
•  Förmåga att använda kunskaper om naturve-
tenskap för att diskutera, göra ställningstaganden 
och formulera olika handlingsalternativ.
•  Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktu-
ella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar 
utveckling.
•  Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser 
såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och 
miljön.
•  Kunskaper om människokroppens uppbygg-
nad och funktion samt dess växelverkan med 
omgivningen.
•  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras 

samt hur den kan granskas kritiskt och användas 
för kritisk granskning.
•  Kunskaper om de naturvetenskapliga teorier-
nas betydelse för samhällens framväxt och för 
människans världsbild.

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska ge elever-
na förutsättningar att utveckla följande:
•   Kunskaper om geografiska processer och 
geografins begrepp, teorier och modeller.
•   Kunskaper om olika natur- och kultur-
landskap, om deras samband, utveckling och 
förändring över tid samt om samband mellan 
människa, samhälle och miljö.
•   Förmåga att analysera intressekonflikter med 
koppling till naturgivna risker och mänsklig 
verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar 
jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur 
perspektivet hållbar utveckling.
•   Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur 
de kan relateras till andra platser och regioner 
på jorden.
•   Förmåga att använda olika geografiska källor, 
metoder och tekniker vid arbetet med geografisk 
analys samt att samla in, bearbeta, värdera och 
presentera geografisk information.
•   Kunskaper om samhällets behov av rumslig 
information och hur det kan tillgodoses.
•   Färdigheter i att använda digitala geografiska 
verktyg för att analysera och visualisera rumsli-
ga förhållanden.

Övriga ämnen

Filmen har också relevans inom:
•  Samhällskunskap
•  Fysik
•  Biologi

Soft Water Hard Stone
Tillgången till rent vatten är en mänsklig rättighet 
och ett av de 17 globala målen. Vattenförsörjningen 
i växande storstäder är en utmaning för oss och 
kommande generationer.

I dokumentären Soft Water Hard Stone får vi följa en 
av de mest kritiska urbana vattenkriserna någon-
sin, i São Paulo i Brasilien, en metropol med en 
befolkning på över 20 miljoner människor. Forskare, 
miljöaktivister, hälsoexperter, FN-arbetare och 
civilbefollkning delar sina erfarenheter och insikter 
kring katastrofen.

Grönområden och vattenkällor försvinner och miss-
skötsel av avfall och avlopp påverkar vattendrag och 
reservoarer. Vilka utmaningar – historiska, politiska, 
finansiella och sociala – har vi att förhålla oss till? 
Och hur kan vi ställa om för att säkra en hållbar 
utveckling?
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