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VÄRLDENS FÖRSTA SVETTMASKIN GER RENT VATTEN TILL BARN

UNICEF och Gothia Cup lanserar världens första svettmaskin. En maskin som utvinner 
svett ur kläder och renar den till drickbart vatten. Syftet är att uppmärksamma bristen 
på rent vatten i världen och samla in pengar till vattenreningstabletter för barn.
Deltagare och besökare på Gothia Cup uppmanas nu att lämna in sina svettiga tröjor, 
eller att anta utmaningen och våga dricka ett glas svett. 

UNICEF och Gothia Cup samarbetar i  år under signaturen United for children, med fokus på 
rent vatten. 

- Vi ville lyfta frågan på ett lekfullt och annorlunda sätt. Vår svettmaskin är en påminnelse om 
att vi alla delar samma vatten. Vi  dricker och svettas likadant, oavsett hur vi ser ut eller vilket 
språk vi talar. Vattnet är allas vårt ansvar och allas vår angelägenhet, säger UNICEF Sveriges 
vice generalsekreterare Per Westberg.

Maskinen har tagits fram av mekatronikern Andreas Hammar, känd från SVT:s barnprogram 
Mekatronik. En av hans utmaningar har varit att kunna utvinna svett ur tröjor av dagens 
smarta material. Maskinens reningskomponent kommer från HVR Water Purification AB och 
är framtagen i samarbete med KTH i Stockholm. Den används nu för första gången i 
svettmaskinen. 

– Det finns flera erkända tekniker för att samla och rena vatten. Den tekniska utmaningen i att 
bygga svettmaskinen liknar de som finns inom rymdindustrin, där varje smutsig vattendroppe, 
vare sig det kommer från kylvatten, urin, eller just svett, är ovärderlig. Det låter otroligt, men 
det utvunna vattnet är till och med renare än svenskt kranvatten, säger Andreas Hammar.

IFK Göteborgs Tobias Hysén och BK Häckens Mohammed Ali Khan blir de första att dricka ett 
glas svett när maskinen invigs idag kl.13:30 på Heden i Göteborg. Andra kända profiler 
kommer också att vara med och svettas för att hjälpa till att lyfta frågan om rent vatten. 
Under turneringen ska alla som vill kunna lämna in svettiga tröjor eller dricka svett för att 
bidra till rent vatten. Förhoppningen är att ha omvandlat svett från ungdomar från över 70 
länder.

- Vi har roligt och vi svettas tillsammans i världens största fotbollsturnering för ungdomar. Vi 
tycker det känns både angeläget och bra att stödja UNICEFs arbete för barns rättigheter, 
säger Dennis Andersson, generalsekreterare på Gothia Cup.

Om Unicef och rent vatten
Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 780 miljoner människor tillgång 
till rent vatten.  Varje dag dör tusentals barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist 
på toaletter och dålig kunskap om hygien. UNICEF kämpar över hela världen för att förändra 
situationen.

Om Gothia Cup
Gothia Cup är Sveriges största årligen återkommande evenemang och världens största 
ungdomsturnering i fotboll. Årligen deltar runt 1600 lag från över 70 nationer. Grundidén är 
fortfarande den samma sedan starten 1975, att med fotboll som gemensam nämnare samla 
världens ungdomar för att skapa möten. Möten som ger hopp om en bättre framtid.

För frågor rörande Sweat for Water-kampanjen, kontakta:

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige, 0709-95 59 16 eller Thomas Björklund, 
Gothia Cup, 0722-34 82 12


