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Station för handtvätt (längst
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Bakgrund
Mocambique är ett av världens fattigaste länder. Efter ett långt inbördeskrig kämpar landet fortfarande med att förbättra förutsättningarna för människor. Familjerna i avlägsna områden tampas
varje dag för att överleva och låta sina barn gå i skolan.
Lifidzi är ett avlägset område i nordvästra Mocambique och består av 18 byar med cirka 5 - 6 000
familjer. Svårigheter såsom omfattande brist på läs- och skrivkunnighet, arbetslöshet, sjukdomar,
hög barn- och mödradödlighet, uteblivna skördar, oförmågan att ge barnen den kost de behöver,
brist på vatten och toaletter är några av identifierade problem. 95 % av familjerna lever av småskaliga jordbruk. Jorden är utarmad och ger mycket små skördar, som inte räcker till de stora familjerna med 4-8 barn. Konstgödsel är extremt dyrt och de senaste tre åren har regnet uteblivit
med minimala skördar som följd. Familjerna lider av kronisk hunger och svält. Malaria, tuberkulos
och HIV är vanligt, och tillsammans med undernäring är dödligheten stor bland barn, spädbarn och
nyblivna mödrar.
FFBB driver tillsammans med Systrarna Sao Jose de Cluny olika stödprogram främst riktade mot
barn, kvinnor och familjer. De första tankarna att starta ett jordbruks- och sanitetsprojekt går flera
år tillbaka i tiden, nämligen sommaren 2011. Styrelsen var på besök i Lifidzi och Systrarna Sao José
de Cluny uttryckte sin oro över de stora problem som finns i området. Systrarna framhöll att ökade
skördar och bättre sanitära förhållanden skulle kunna vara en väg framåt.
För att få fram en klar bild över situationen och behoven beslöt FFBB:s styrelse att uppdra åt Stiftelsen SuSan Design, Norge, att göra en förstudie. Förstudien utfördes i december 2013 och resultatet visade att de
sanitära förhållandena var oacceptabla och att skördarna var undermåliga. Människorna var hårt drabbade.

Därefter följde en tid av diskussioner där olika idéer bollades mellan systrarna och FFBB. Sommaren 2015 blev Göran Anderberg, Kristianstad Rotary klubb, intresserad av projektet. Ett samarbete
påbörjades och idén kom fram att söka bidrag från Rotary International USA. Göran Anderberg
åtog sig att vara ansvarig. Arbetet med ansökan tog två år. Det behövdes en egeninsats. Kristianstad Rotary klubb tillsammans med fem andra Rotary- klubbar i Kristianstad samlade in 60 % av
egeninsatsen och FFBB 40 %. Baserat på egeninsatsen kunde fem gånger denna sökas. I oktober
2016 blev ansökan slutligen godkänd och det totala beloppet som anslogs var 65 783 USD. Kristianstad Rotary klubb var huvudansvarig och samarbetspartner blev Rotary Chimoio, Mocambique,
FFBB, Systrarna Sao Jose de Cluny samt Jesuitprästerna i Lifidzi.

Global Grant 1635271 - Jordbruks- och sanitetsprojektet Lifidizi
Uppdraget att genomföra projektet fick SuSan Design, den norska stiftelse som hade utfört förstudien. SuSan hade tidigare genomfört mindre pilotprojekt i bl. a. Uganda och Kenya men detta projekt var det första
med ett helhetsperspektiv från byggnation av UDDT (Urine Diverting Dry toilette) till testodlingar.
Målet var att stärka lokalbefolkningen i Lifidzi i Tete-provinsen, nordvästra Moçambique genom kapacitetsuppbyggnad i hållbara odlingsmetoder, förvärv och användning av urindirigering av torrtoaletter (UDDT) för
Lifidzi-skolan och i två byar. Kunskap skulle spridas om hur man använder UDDT, säker kompost och återanvändning av näringsämnen från avfallet för att förbättra livsmedelsproduktionen. Följande mål sattes upp:
Förbättra hygien, ge tillgång till sanitet och tillgång till gödselmedel för ökad jordbruksproduktivitet på skolan genom att tillhandahålla hållbar infrastruktur för skolan. Säkra återvinning av näringsämnen i urin och
fekalier och introducera hållbara och robusta jordbruksmetoder för ökad växtproduktion.
Förbättrad hygien och produktion av mer mat kommer att minska undernäringen bland barnen och bidra
till bättre lärande och andra skolprestationer.
Vidare utbilda och träna lokala hantverkare, bybor och lärare att bygga toaletterna, finna system för tillvaratagande av regnvatten, övervaka och instruera hur man använder näringsämnena från toaletter och
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andra former av biologiskt avfall som finns tillgängligt. Den utbildade gruppen av byggare och tränare
kommer att lära lokalsamhället korrekt användning av toaletter, säkra användning av urin och biologiskt
avfall som gödning för att öka jordbruksproduktionen.

Lifidzi. Flera familjer bor tillsammans i små hyddor

Familjerna är fattiga och området är underutvecklat

Jordbruks- och sanitetsprojektet Lifidzi januari 2017 – juli 2018
Efter den långa förberedelsetiden kunde projektet slutligen påbörjas i slutet av mars 2017. SuSan Design
ansvarade för projektet fram till och med den 7 juli 2018. Därefter fick FFBB uppdraget att avsluta projektet,
vilket överlämnades till myndigheterna den 25 september 2018.
Det beslutades att bygga fyra UDDTs (Urine Diverting Dry Toilets) till högstadie- och gymnasieskolan i Lifidzi
samt en UDDT till vardera byarna Kabango och Katanzisi. Därtill kom utbildningsprogram i användandet och
skötseln av UDDT:na, utbildning i hygien och hälsa samt testodlingar för att visa på vilken fördel urin har
som gödsel och att följa planerna i projektdokumentet (se ovan).
En större UDDT byggdes som skall serva alla flickor, både externa och interna elever (boende på internatet).
Två UDDT har byggts till pojkarna; en UDDT till externa och en UDDT till interna elever. Vidare en UDDT till
lärarna med separata ingångar för kvinnliga och manliga lärare, en UDDT till byborna i Kabango och en till
byborna i Katanzisi.
Som nämnts fick SuSan Design uppdraget och deras representant, stationerad i Nairobi, Kenya, blev ansvarig. Att inte ha någon ansvarig utsedd på plats gjorde dock arbetet tungrott och kostsamt. SuSan Design
hade inte tillräcklig kännedom eller förståelse för att människorna i Lifidzi lever på låg nivå och med ringa
kunskaper om det mesta. Det tog längre tid än planerat för hantverkarna att lära sig den nya tekniken. Vidare är, som nämnts, Lifidzi ett avlägset område. Allt nödvändigt material till byggnationen måste köpas från
närliggande stad Vila (ca 2 mil), provinshuvudstaden Tete (25 mil) eller från Lilongwe, Malawi (ca 14 mil).
Kostnaderna blev således större för transporten och det fördröjde projektet. Logistiken var svår och blev
kostsam.

Jordbruks- och sanitetsprojektet Lifidizi augusti - september 2018
FFBB genomförde en uppföljning i februari/mars 2018 på grund av signaler från samarbetspartnerna i Lifidzi
som meddelade att projektet var försenat. Därefter påbörjades förhandlingar med SuSan Design och slutligen beslöt Kristianstad Rotary klubb att FFBB skulle ansvara för slutfasen. Vid detta tillfälle var 90 % av byggnationen slutförd.
Slutfasen av byggnationen påbörjades i mitten av augusti. FFBB fick ansvaret att slutföra projektet och för
att utbildningsprogrammet genomfördes samt skulle svara för hållbarhet och kontinuitet. Syster Freita, ny
superiora i Lifidzi, och med goda kunskaper i projektledning, blev i samarbete med FFBB ansvarig för att
påbörja slutfasen av byggnationen i mitten av augusti. FFBB arbetade i Lifidzi under tiden 12 – 27 september
i Lifidzi då byggnationen slutfördes, utbildningsprogrammet påbörjades och planerades för en fortsättning.
Vid ankomsten återstod en del att slutföra. För att byggnationen av alla UDDT skulle bli klar anställdes fler
arbetare.
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För att läsaren skall få så mycket information som möjligt har vi valt att visa mycket av händelseförloppet
genom bilder.

Det har funnits ett stort engagemang och stöd från
systrarna, prästerna, arbetare, bybor och skolledning. Manuel Fungulane, agronom vid IIAM (institutet för jordbruksforskning i Mocambique) och
stationerad i distriktet, har varit till stor hjälp och
så även Carlos Quembo, Rotary Chimoio.

Duktiga lokala arbetare som nu lärt sig en ny teknik

Ett viktigt steg för projektets utförande var att
utbilda hantverkare i den nya tekniken. Lokala
arbetare från Lifidzi skulle gynnas och få möjligheten att ta del av den nya kunskapen. Den nya
tekniken var inte så lätt att lära sig och det tog lite
längre tid än beräknat. Men resultatet blev över
förväntan.

Modellen som använts för byggnationen av UDDT (utarbetad av EU, SIDA och tyska GTZ)

Projektet var till 90 % klart i början av året. Den viktiga
odlingssäsongen hösten 2017 hade gått förlorad.
Kristianstad Rotary klubb beslöt att ge FFBB ansvaret
för den avslutande fasen och i samarbete med systrarna
Sao Jose de Cluny, IIAM och Rotary Chimoio. Stor vikt
beslöts läggas vid utbildningsprogrammet och hållbarheten.

FFBB:s uppdrag bestod av färdigställande av byggnationen, d.v.s. de sex UDDT:na, stationer för handtvätt, askförvaring, lagring av urin och regnvattensamling.
Vidare utbildningsprogram för hur UDDT:na skall
användas, skötas, hur urin och fekalier ska användas samt förberedas för testodlingar. Schemaläggning av fortsättning av utbildningsprogrammet för
att säkra projektets hållbarhet och fortsättning.

4

Plaströr och kopplingar var inköpta och kopplades på plaströren underifrån, vilka skulle leda vidare till uppsamling av
urin i jerrycan

Syster Freita tar emot sex stycken 1000 l tankar för
uppsamling och förvaring av urin

Kontroll av alla kopplingar som leder till uppsamling av urin
i jerrycan; en hel del eftersom varje UDDT har ett antal
plaströr som går till olika jerrycans

Demonstration hur uppsamling sker från jerrycan till
tanken i byn Kabango

Under UDDT:na finns uppsamling av fekalier som skyddas genom luckor försedda med hänglås. Demonstration i Kabango.

Ett team fick uppdraget att tillverka ett plåtskjul för
förvaring av aska.
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Alla toaletter är försedda med aska i en hink. Efter
varje toalettbesök täcks fekalierna med aska.
Långt in på 1800-talet var det vanligt att man
tillverkade sitt eget tvättmedel i Sverige. Genom
att blanda aska och vatten får man ett effektivt
tvättmedel alldeles gratis. Askan är luktfri och
bakteriefri. I Lifidzi använder familjerna aska som
handtvål.
TÄCK ALLTID FEZES MED ASKA

En affisch uppsatt på alla UDDT

Sanitation is more important than independence -Mahatma Gandhi, 1923

Besök hos guvernören i Angonia distrikt

Representanter från hälsa, miljö, utbildning och infrastruktur på besök för att inspektera toaletterna

Utbildningsprogram och hållbarhet
En viktig del av projektet var utbildningsprogrammet. Utbildning och information hade till viss del påbörjats.
För att underlätta för förståelse och göra kunskapsöverföringen enklare utarbetade FFBB tre olika manualer.
Av erfarenhet vet vi att det blir mycket lättare för lokalbefolkningen att förstå. Vi får inte glömma att 95 %
av de vuxna är analfabeter. Portugisiskan är svår och det är lokalspråk som talas i byarna. Vi lät också trycka
upp fyra olika affischer som sattes upp på toaletterna, vid högstadie- och gymnasieskolan och ute i byarna.
Syster Freita kommer i samarbete med Manuel Fungulane, IIAM och tolken Lazaro att ansvara för utbildningsprogrammet. I programmet innefattas rengöring och skötsel av UDDT:na samt lagring och användandet
för odlingarna. Ansvariga för detta utsågs, och syster Freita kommer att följa upp, stärka och ge råd.
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Manual nr 1: Handtvätt, hur sjukdomar sprids och
varför, hur man använder de nya UDDT:na,
städning/rengöring
Manual nr 2: Förståelse för recycle, processen från
urin till jerrycan och vidare till uppsamlingtanken.
Kunskap om urin och dess innehåll som en
gödningsprodukt. Kunskap om fekalier som
jordförbättringsprodukt tillsammans med
kompost.
Manual nr 3: Från uppsamlingstank till
användande, testplanteringsprogram och skörd.
Fyra olika affischer

Från UDDT – separation av urin och fekalier – uppsamling – lagring - gödning – förhållandet urin och fekalier
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Workshop/föreläsningar och syster Freita som ansvarig

Den första workshopen för skolans elever. Stort intresse
och syster Freita är en utmärkt föreläsare.

Första workshopen i byn Kabango. Lazaro är tolk

1750 elever deltog i olika workshop. Många av eleverna
skulle sprida kunskapen till sina familjer ute i byarna.

Syster Freita visar hur man kan använda jerrycan för urin
hemma

Det var viktigt att säkra projektets hållbarhet. Tillsammans med systrarna, skolans rektor och Manuel Fungulane beslutades om ett utbildningsprogram som skulle utföras i olika etapper.
Manual nr 1: två olika workshop med målgrupperna.
Manual nr 2: tre olika workshop med målgrupperna.
Manual nr 3: sex olika workshop med målgrupperna fram till december 2018 där testodlingar ingår. Därefter
uppföljning av testodlingarna för att mätta resultatet, en gång per månad, fram till skörd mars 2019. De
platser där testodlingar skall göras är menade att användas som demonstration och kunskapsöverföring till
andra familjer.
Särskilt intresse visade byborna. FFBB hade köpt med stora rejäla trattar (se bild ovan). I vardera byn Kabango och Katanzisi skulle utses tre familjer som var intresserade av att testa och använda jerrycan med
tratt för urin inne i sin hydda under en testperiod. Samtidigt skulle testodlingar göras.
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Efter intensivt arbete med många intresserade och tacksamma människor kunde projektet stå klart och
överlämnas till myndigheterna den 25 september. Byborna i de båda byarna kommer att ansvara för sina
UDDT med stöd av syster Freita och Manuel Fungulane.
Att möta ett projekt är viktigt. Genom intervjuer
och ett formulär med 18 frågor, som FFBB hade
utarbetat, fick vi ett gott resultat. Exempel:
1. Vilken är er förståelse för projektet?
2. Skulle ni vilja ha en UDDT i ert hem/by?
3. Vilka problem ser ni med att uträtta era behov i
det fria?
4. Tvättar ni alltid händerna efter toalettbesök?
5. Vad använder ni – tvål eller aska?
6. Vilken förståelse har ni beträffande hygien?
7. Vad tycker ni om möjligheten att använda urin
som gödning?
8. Har er familj möjlighet att köpa gödning?
Utvärderingen visar att man redan har god förståelse för projektet och dessa fördelar. Man ser
problemen av att inte ha någon värdig toalett.
Många önskar en UDDT i hemmet. I allmänhet
förstår man att man ska tvätta händerna efter
toalettbesök. Det finns lite förståelse för kopplingen mellan handhygien och sjukdomar. Familjerna använder ofta aska, eftersom tvål är dyrt.
En stor svårighet är tillgång till vatten. I flertalet
byar finns inte vatten och man får gå långt för att
hämta.

Ett färdigt projekt med nya fräscha, rena och säkra UDDT

Flickornas tidigare toalett

Flickornas nya fräscha toaletter. Byggnaden innehåller
sex toaletter och fyra urinoarer.
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Pojkarnas toalett (externa elever). Byggnaden
innehåller fem toaletter och åtta urinoarer.
Bakom de svarta luckorna finns förvaring av fekalier.

Pojkarnas toalett (interna elever). Byggnaden
innehåller fyra toaletter och fem urinoarer.
Bakom de svarta luckorna finns förvaring av fekalier.

Lärarnas toalett; en ingång för manliga och en för
kvinnliga lärare

Toalett i Katanzisi by

Sjukdomar förorsakade av undermåliga sanitetsförhållanden och dålig vattenförsörjning orsakar
varje dag tusentals människors död. En stor del av
dem är barn. Kolerautbrott inträffar sällan där det
finns tillgång till rent vatten och sanitet.

UDDT i Kabango med tank, uppsamlingskärl

I projektet ingick också uppsamling av regnvatten. I Vila hittade vi hängrännor och rör som passade bra. Vi
kom överens om att flickornas UDDT passade bäst eftersom den var störst och man kunde samla upp i två
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tunnor vid vardera sida. Dessutom lät vi den duktige muraren, Douglas från Malawi, mura en vattentank
som är belägen bakom flickornas UDDT, en vattentank i Kabango och en i Katanzisi. Tanken rymmer 1000 l.
På sätt har man nära till vatten för att spä urinen, då det skall användas som gödningsmedel.

De duktiga murarna och snickarna som verkligen
gjorde ett gott arbete, skall ha en eloge

Arbetet pågår med hängrännor på vanskliga och
livsfarliga ställningar av träribbor

På tillbakaresan ville Carlos Quembo träffa oss i Tete.
Vi stämde av budgeten och det utförda arbetet. Vi tror
att alla kände sig tacksamma och glada över att projektet var avslutat till allas belåtenhet.
Hantverkarna ser gärna att de får nya uppdrag. FFBB
planerar att bygga en UDDT till förskolan Centro
Aberto. Finns medel kommer fler byar att få möjlighet
till nya fina UDDT, som ger gödning, och därigenom
skapar en möjlighet till ett bättre liv för människorna.

Carlos Quembo, Rotary Chimoio

Det sker ungefär 1,5 miljoner dödsfall per år hos barn under 5 års ålder orsakade av diarrésjukdomar relaterade till osäkert vatten, brist på grundläggande sanitet och dålig hygien, de flesta av dem i utvecklingsländer. Jordbruks- och sanitetsprojektet kommer därmed att ge mer än 3000 personer utbildning och säkrare tillgång till sanitet, vilket i sin tur kommer att minska problemen.

Stort tack till Göran Anderberg, Kristianstad Rotary klubb och övriga klubbar i Kristianstad, Rotary International samt alla andra som direkt eller indirekt varit delaktiga, både i Sverige och
Mocambique. Tack för all energi och kraft som lagts ner. Allt detta har gjort att projektet blev
verklighet och kunde genomföras, till stor hjälp och glädje för utsatta människor i Lifidzi. FFBB
har förhoppningar om att fortsätta kämpa för människors mest grundläggande mänskliga rättigheter, nämligen tillgång till sanitet.

Styrelsen FFBB
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