
 

 

QATAR AIRWAYS, SOLVATTEN OG PLAN INTERNATIONAL FORSYNER 
FILIPPINSKE FØDSELSKLINIKKER MED RENT VANN ETTER TYFONEN 

Mandag 24. februar 2014  
 
Konsekvensene etter den omfattende tyfonen Haiyan (Yolanda) som rammet Filippinene i november 
2013 er fortsatt svært alvorlige. FNs organ OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
anslår at 14,1 millioner mennesker i Filippinene er påvirket av katastrofen, og at flere millioner fortsatt 
har behov for akutt hjelp. Tyfonen ødela både vann- og strømforsyningen i flere områder, og det 
forventes at det vil ta lang tid å gjenopprette infrastrukturen.  
 
Qatar Airways i Skandinavia har valgt å samarbeide med barnerettighetsorganisasjonen Plan 
International, i et prosjekt som har som mål bl.a. å hindre dødsfall hos gravide kvinner og nyfødte i 
Filippinene. Dette gjør de ved å forsyne fødselsklinikker i de berørte områdene med vannrensere fra 
Solvatten, som bruker solvarme og UV-stråling til å rense og varme vann. 
 
I slutten av januar ble 144 Solvatten-enheter fløyet fra Stockholm via Doha til Manila med Qatar 
Airways som står for frakt- og distribusjonskostnadene i forbindelse med prosjektet. Qatar Airways 
frakter også en prosjektgruppe fra Solvatten som skal drive opplæring og dokumentere arbeidet som 
gjøres i Filippinene. Plan International vil bidra med distribusjonen av enhetene til 61 klinikker i 20 
berørte områder i Leyte og Samar. 
 
– Plan er veldig glade for støtten fra Solvatten og Qatar Airways. Situasjonen for gravide mødre og 
nyfødte er svært vanskelig etter tyfonen Haiyan og mange klinikker mangler rent vann. Dette bidraget 
kan virkelig redde liv, sier Sofia Klemming Nordenskiöld, presseansvarlig i Plan Sverige, som selv har 
besøkt områdene som er rammet. 
 
Solvatten-beholdere bruker solvarme og UV-stråling kombinert med et filter for å rense og varme 
vann. En beholder fylles med 10 liter vann og plasseres i solen i 2-6 timer. En Solvatten-beholder kan 
produsere opptil 50-60 000 liter varmt og rent vann i løpet av sin levetid.  
 
– Tilgangen til rent og varmt vann ved fødsler reduserer antall livstruende infeksjoner. Med Solvatten 
som redskap kan man hjelpe til med å forbedre hygienen, noe som er veldig viktig. Vi er veldig 
takknemlige for dette initiativet fra Qatar Airways som gjør det mulig for Solvatten, med hjelp av Plan 
International, å nå ut til de utsatte klinikkene i Filippinene. Et samarbeid som er så viktig for så mange, 
sier Petra Wadström, adm. direktør og oppfinneren av Solvatten. 
 
- Ettersom Qatar Airways flyr til to flyplasser i Manila, føltes det naturlig for oss å finne en måte å 
hjelpe innbyggerne i Filippinene som er blitt rammet av tyfonen. Solvatten er en svensk oppfinnelse 
som kan bidra til langsiktig og grunnleggende hjelp til mange mennesker, og jeg følte at det var viktig 
å bidra så fort som mulig til et videre samarbeid med Solvatten. Plan Internationals prosjekt er veldig 
viktig, og vi er takknemlige for at de bistår med distribusjonen av enhetene på plass, sier Günter 
Saurwein, nordisk sjef i Qatar Airways. 
 
 
Om Qatar Airways 
Qatar Airways ble tildelt tre priser ved den årlige Skytrax World Airline Awards i 2013, verdens beste Business Class, verdens 
beste Business Class lounge og for andre år på rad: verdens beste service i Midtøsten. Selskapet ble også kåret til Beste 
Flyselskap Interkontinentalt ved svenske Grand Travel Award 2011, 2012 og 2013. Qatar Airways har mottatt den prestisjetunge 
utmerkelsen "Airline of the Year" av Skytrax i 2011 og 2012.  
 
Qatar Airways har bestilt mer enn 250 fly til en verdi av over 50 milliarder dollar. Blant annet har de bestilt Airbus A350, A320 og 
A380 super jumbo samt Boeing 787 og Boeing 777. Qatar Airways er, som det eneste store flyselskapet i Midtøsten, medlem av 
oneworld, noe som betyr at kundene deres har tilgang til nesten tusen flyplasser i over 150 lander med 14 000 daglige 
avganger. 
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Ytterligere informasjon: 
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Lotta Berglin, Comma PR, Prosjektleder Qatar Airways, Tlf.: +46 (0)73 408 99 36 
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