
 

 

QATAR AIRWAYS, SOLVATTEN OG PLAN INTERNATIONAL LEVERER 
RENT VAND TIL FILIPPINSKE FØDEKLINIKKER EFTER TYFONEN 

Mandag 24. februar 2014  
 
Konsekvenserne af den omfattende tyfon, Haiyan (Yolanda), der bevægede sig tværs over 
Filippinerne i november 2013, er stadig meget alvorlige. FN's organ OCHA (Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs) beregner, at 14,1 millioner mennesker i Filippinerne er 
påvirket af katastrofen, og at millioner stadig har behov for akut hjælp. Tyfonen ødelagde 
både vandinfrastruktur og elforsyningen i flere områder, og man regner med, at det vil tage 
lang tid at genoprette det.  
 
Qatar Airways i Skandinavien har valgt at samarbejde med børnerettighedsorganisationen 
Plan International i et projekt, der blandt andet har det formål at forebygge dødsfald hos 
gravide kvinder og nyfødte børn i Filippinerne. Det gør vi ved at forsyne fødeklinikker i de 
ramte områder med vandrensere fra Solvatten, der ved hjælp af solens varme og UV-stråler 
gør vandet både varmt og rent. 
 
I slutningen af januar blev 144 Solvatten-enheder fløjet fra Stockholm via Doha til Manila 
med Qatar Airways, der står for fragt- og distributionsomkostningerne i forbindelse med 
projektet. Qatar Airways flyver også en projektgruppe fra Solvatten dertil, der skal uddanne 
og dokumentere det arbejde, der sker lokalt i Filippinerne. Plan International hjælper med 
distributionen af enhederne til 61 klinikker i 20 ramte områder i Leyte og Samar. 
 
– Plan er meget glade for støtten fra Solvatten og Qatar Airways. Situationen for gravide 
mødre og nyfødte er uhyre svær efter tyfonen Haiyan, og mange klinikker mangler rent vand. 
Dette bidrag kan virkelig redde liv, siger presseansvarlig for Plan Sverige, Sofia Klemming 
Nordenskiöld, der selv har besøgt de ramte områder. 
 
Solvatten-beholdere bruger solens varme og UV-stråling kombineret med et filter til at 
rengøre og opvarme vandet. En beholder kan fyldes med 10 liter vand og derefter placeres i 
solen i 2-6 timer. En Solvatten-beholder kan producere op til 50-60.000 liter varmt og rent 
vand i sin levetid.  
 
– Adgangen til rent og varmt vand ved fødsler reducerer antallet af livstruende infektioner. 
Med Solvatten som et redskab kan man hjælpe med at højne hygiejnen, hvilket er vigtigt. Vi 
er meget taknemmelige for dette initiativ fra Qatar Airways, der nu gør det muligt, at 
Solvatten med hjælp fra Plan International når ud til de udsatte klinikker i Filippinerne. Et 
samarbejde, der er så vigtigt for mange, siger administrerende direktør og opfinder af 
Solvatten, Petra Wadström. 
 
– Qatar Airways flyver til to lufthavne i Manila, og derfor er det helt naturligt for os at prøve at  
hjælpe indbyggerne i Filippinerne, der er ramt af tyfonen. Da Solvatten er en svensk 
opfindelse, der kan medvirke til langsigtet og fundamental hjælp til mange mennesker, vil det 
også være oplagt for os igen at bidrage til yderligere et samarbejde med Solvatten. Plan 
Internationals projekt er meget vigtigt, og vi er taknemmelige for, at de bidrager med 
distribution af enhederne lokalt, siger Nordenchef for Qatar Airways, Günter Saurwein. 
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Om Qatar Airways 
Qatar Airways modtog 3 udmærkelser ved den årlige Skytrax World Airline Awards i 2013: Verdens Bedste Business Class, 
Verdens Bedste Business Class Lounge og for andet år i træk, Verdens Bedste Service i Mellemøsten. Qatar Airways blev 
desuden kåret til Bedste Interkontinentale Flyselskab af det svenske Grand Travel Awards i 2011, 2012  og 2013. Qatar Airways 
modtog den prestigefulde udmærkelse 'Airline of the Year' af Skytrax i 2011 og 2012.  
 
Qatar Airways har bestilt mere end 250 nye fly til en værdi af over 50 milliarder US-dollars. Der er bl.a. bestillinger på Airbus 
A350, A320 og A380 super jumbo samt Boeing 787 og Boeing 777. Qatar Airways er, som det eneste store flyselskab fra 
Mellemøsten, medlem af oneworld, hvilket giver kunderne adgang til næsten 1000 lufthavne i mere end 150 lande med 14.000 
daglige afgange. 
 
For flere informationer 
Günter Saurwein, country manager Scandinavia, Finland & Baltic States, Qatar Airways, tlf. +46 (0)8 402 00 98 
Lotta Berglin, Comma PR, Projektleder Qatar Airways, Tlf.: +46 (0)73 408 99 36 
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