
 

 
 

 

 

 

Lindex kunder rundar upp  

för rent vatten 
Med start den 24 augusti erbjuds kunder som handlar i Lindex butiker att runda upp sitt köp till 

förmån för WaterAid. De insamlade pengarna går till WaterAids viktiga arbete att förbättra 

tillgången till rent vatten och sanitet för människor i världens fattigaste samhällen. 

”Vattenfrågan är av stor vikt för Lindex och en del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi gör denna 

insamling tillsammans med våra kunder för att stötta WaterAid i deras oerhört viktiga arbete”, säger 

Sara Winroth, Hållbarhetschef på Lindex.  

Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Trots det saknar över 650 miljoner 

människor tillgång till rent vatten och nästan 2,4 miljarder saknar tillgång till sanitet. Runt 290 000 

barn dör varje år av sjukdomar som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär nästan 

800 barn varje dag.  

Varje år förändrar WaterAids arbete livet för miljoner människor genom förbättrad tillgång till rent 

vatten och sanitet i världens fattigaste samhällen. Fler barn överlever sin barndom, risken för 

undernäring minskas och familjer kan hålla sig friska. Timmar som ägnats åt vattenhämtning kan 

istället användas till arbete och skolgång. Tillgång till rent vatten och sanitet kan hjälpa samhällen 

och länder att klara sig ur fattigdom. 

”Vi är oerhört glada och tacksamma för det starka engagemang Lindex visar genom att stödja 

WaterAids arbete. Det är fantastiskt att Lindex kunder nu på ett enkelt sätt kan vara med och bidra 

till att fler människor ska få rent vatten. Varje krona kommer att rädda och förändra liv för världens 

fattigaste människor som idag tvingas leva utan det vi tar för givet – rent vatten”, säger Cecilia 

Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige. 

Kampanjen startar den 24 augusti och håller på fram till och med den 30 augusti.  

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och 

sanitet. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att 

nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov. WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 

25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet. Besök www.wateraid.se för mer 

information. WaterAid finns i Sverige sedan 2009, har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

 

http://www.wateraid.se/

