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Puhdas	  vesi	  on	  ihmisoikeus	  

1	  BONAQUA	  –	  3	  LITRAA	  PUHDASTA	  VETTÄ	  AFRIKKAAN	  

Taustaa	  
YK:n	  kehitysohjelman	  (UNDP)	  vuonna	  2006	  julkaiseman	  raportin	  mukaan	  noin	  1,8	  
miljoonaa	  ihmistä	  kuolee	  vuosittain	  likaisesta	  vedestä	  johtuviin	  sairauksiin.	  Puhtaan	  
juomaveden	  puutteesta	  kärsii	  yli	  miljardi	  ihmistä.	  Ongelma	  on	  erityisen	  vakava	  Afrikassa.	  
Yksistään	  Keniassa	  vain	  60%:lla	  väestöstä	  on	  saatavilla	  puhdasta	  juomavettä.	  

Puhdas	  juomavesi	  parantaa	  niin	  sairauksia	  kuin	  yhteisöjen	  hyvinvointia.	  Kun	  puhdasta	  vettä	  
on	  helpommin	  saatavilla,	  köyhimmät	  saavat	  paremmat	  mahdollisuudet	  keskittyä	  muuhun	  
kuin	  vedenhankintaan.	  Aikaa	  jää	  niin	  työntekoon,	  koulussa	  käyntiin	  kuin	  perheen	  ja	  
yhteisön	  elinolojen	  kohentamiseen.	  	  

Kesällä	  2010	  puhdas	  vesi	  tunnustettiin	  YK-‐tasolla	  ihmisoikeudeksi.	  Maailman	  vesitilanteen	  
kohentaminen	  on	  myös	  yksi	  YK:n	  vuosituhattavoitteista.	  Kunnianhimoinen	  tavoite	  on	  
puolittaa	  puhdasta	  juomavettä	  vailla	  olevien	  määrä	  vuoteen	  2015	  mennessä.	  Yksi	  tärkeä	  
keino	  tavoitteen	  saavuttamiseksi	  on	  vesisuodattimien,	  kuten	  LifeStraw®	  -‐pillin	  käyttö.	  	  

LifeStraw®	  	  –	  puhdasta	  juomavettä	  pillillä	  
Bonaqua	  vie	  uudella	  kampanjallaan	  puhdasta	  vettä	  niille,	  joilla	  siitä	  on	  pulaa.	  Jokaisesta	  1.5	  -‐	  
31.12.2011	  aikana	  ostetusta	  Bonaqua-‐pullosta	  (0,3L	  lasi,	  0,5L	  ja	  1,5L)	  Bonaqua	  lahjoittaa	  
kolme	  litraa	  puhdasta	  vettä	  Afrikkaan.	  Käytännössä	  Bonaqua	  tekee	  vesilahjoituksensa	  
viemällä	  Keniaan	  vettä	  suodattavia	  LifeStraw®	  -‐juomapillejä.	  	  
	  
LifeStraw®	  on	  palkittu	  tanskalainen	  innovaatio:	  suodattimella	  varustettu	  pilli,	  joka	  
puhdistaa	  veden	  bakteereista.	  LifeStraw®	  suodattaa	  vedestä	  taudinaiheuttajia	  ja	  estää	  siten	  
juomaveden	  välityksellä	  leviävät	  sairaudet.	  Se	  puhdistaa	  veden	  99,999%	  vesiperäisistä	  
bakteereista	  ja	  99,9%	  viruksista	  eikä	  vettä	  tarvitse	  keittää.	  Saatavana	  on	  sekä	  kannettavia	  
LifeStraw®	  -‐vedenpuhdistuspillejä	  että	  perhekäyttöön	  sopivia	  LifeStraw®	  Family-‐
vedensuodattimia.	  	  
	  
LifeStraw®	  on	  kehitetty	  kestämään	  vaativia	  olosuhteita.	  Se	  sopii	  erinomaisesti	  alueille,	  joilla	  
vedensaanti	  on	  riittämätöntä	  ja	  veden	  keittäminen	  on	  hankalaa	  esimerkiksi	  polttopuun	  
puutteen	  vuoksi.	  Pillejä	  voi	  käyttää	  vaivatta	  missä	  tahansa,	  sillä	  ne	  toimivat	  ilman	  sähköä	  ja	  
paristoja.	  Niitä	  voi	  myös	  jaella	  nopeasti	  akuuteissa	  katastrofitilanteissa.	  LifeStraw®	  on	  ollut	  
hyväksi	  havaittu	  apuväline	  esimerkiksi	  Haitin	  vuoden	  2010	  maanjäristyksen	  ja	  Pakistanin	  
tulvauhrien	  auttamisessa.	  
	  
	  
	  



  
 

 

Kehitystyön	  takana	  Vestergaard	  Frandsen	  
LifeStraw®	  on	  Vestergaard	  Frandsenin	  eli	  eurooppalaisen,	  humanitaarisiin	  aputuotteisiin	  
erikoistuneen	  yrityksen	  kehittämä.	  Vuonna	  1957	  perustettu	  Vestergaard	  Frandsen	  on	  
ainutlaatuinen,	  humanitaarinen	  liikeyritys,	  jonka	  tavoitteena	  on	  lieventää	  köyhyyttä	  voittoa	  
tuottavalla	  tavalla.	  Yrityksellä	  on	  tärkeä	  merkitys	  ponnisteluissa	  YK:n	  
vuosituhattavoitteiden	  saavuttamiseksi;	  sen	  tuotteita	  käytetään	  niin	  vaativissa	  
kriisitilanteissa	  kuin	  sairauksien	  ehkäisyssä.	  	  
	  
Vestergaard	  Frandsen	  lanseerasi	  LifeStraw®	  -‐suodattimet	  vuonna	  2005	  kymmenen	  vuoden	  
kehitys-‐	  ja	  tutkimustyön	  jälkeen.	  Vuonna	  2008	  Saatchi&Saatchi’s	  palkitsi	  LifeStraw®	  -‐
suodattimet	  Maailmaa	  muuttaneena	  ideana	  (World	  Changing	  Ideas).	  
	  
Miksi	  juuri	  LifeStraw®	  -pilli?	  
Vaativien	  ja	  mittavien	  vesihuoltoprojektien	  rinnalla	  on	  tarpeen	  tarjota	  myös	  nopeaa	  apua	  
puhtaan	  veden	  puutteesta	  kärsiville.	  Bonaqua-‐brändin	  emo	  The	  Coca-‐Cola	  Company	  on	  jo	  
vuosia	  työskennellyt	  pitkäaikaisten	  ja	  kestävien	  puhtaan	  veden	  ratkaisujen	  toteutumiseksi	  
eri	  puolilla	  maailmaa.	  Coca-‐Cola	  on	  mukana	  yli	  200	  yhteisövesiprojektissa	  yli	  60	  maassa.	  Se	  
tekee	  yhteistyötä	  muun	  muassa	  useiden	  YK:n	  alaisten	  organisaatioiden	  kanssa.	  Myös	  
luonnonsuojelujärjestö	  WWF	  on	  Coca-‐Colan	  kumppani:	  ne	  työskentelevät	  rinta	  rinnan	  
seitsemän	  maailman	  tärkeimmän	  makeanvedenalueen	  suojelemiseksi.	  

	  
Afrikassa	  Coca-‐Colan	  tärkein,	  kaikkiaan	  30	  miljoonan	  dollarin	  arvoinen	  vesiprojekti	  on	  
Replenish	  Africa	  Initiative	  (RAIN),	  joka	  käynnistyi	  vuonna	  2009.	  Kuusi	  vuotta	  kestävän	  
projektin	  tavoitteena	  on	  mahdollistaa	  puhtaan	  veden	  saatavuus	  vähintään	  kahdelle	  
miljoonalle	  afrikkalaiselle	  vuoteen	  2015	  mennessä.	  	  
	  
Ensimmäisen	  LifeStraw®	  -‐kampanjansa	  Bonaqua	  toteutti	  viime	  vuonna	  Tanskassa.	  
Kampanja	  tuotti	  hienon	  tuloksen:	  tanskalaiset	  lahjoittivat	  Keniaan	  kaikkiaan	  90	  miljoonaa	  
litraa	  puhdasta	  vettä.	  Keräys	  kesti	  koko	  vuoden	  ja	  se	  jatkuu	  edelleen.	  Tänä	  vuonna	  
lahjoitettavaa	  on	  kertynyt	  jo	  liki	  25	  miljoonaa	  litraa.	  
	  
Lue	  lisää:	  
www.3litraapuhdastavetta.fi	  	  
www.lifestraw.com	  
www.rain.thecoca-‐colacompany.com	  
www.vestergaard-‐frandsen.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


