
Sverige har blivit ett världsledande land för forskning, förespråkande och aktion kring globala vattenfrågor. 
Swedish Water House stödjer anordnandet av ett antal seminarier i Stockholm den 22 mars. Seminarierna riktar 
sig till såväl specifika aktörer i vattenbranschen som till svenska folket i allmänhet. Det kommer att bli det största 
firandet av Världsvattendagen i Sverige någonsin, så ta chansen att delta du med! 

Seminarium: Vattenbrist – Ett Onödigt Problem
Anordnat av: Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm Water Foundation (SWF), 
Svenska FN-förbundet (SFN), Svenska Unescorådet, Swedish Water House (SWH), FN:s livs-
medels- och jordbruksorganisation (FAO), United Nations Children’s Fund (UNICEF Sverige), 
FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM), FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

För första gången samlas Sveriges FN-representanter för ett seminarium för att diskutera temat för årets Världsvat-
tendag: ”Att Hantera Vattenbrist”. Talare kommer att diskutera effekten av vattenbrist på barn, kvinnor, kulturella 
arv, matproduktion och miljön, samt vad vi gör i Sverige för att hjälpas åt. Dessutom ska seminariet vara plattform 
för lanseringen av en ny omfattande rapport om vatten och matproduktion samt för tillkännagivande av årets mot-
tagare av Stockholm Water Prize. Deltagarna få även en förhandsvisning av den nya spännande utställningen 
”Hard Rain”. Varmt välkommen till ett seminarium om en av världens största tysta katastrofer och vad vi kan göra 
åt den! 

Tid och Plats: 09.00 – 12.15, Etnografiska Museet 
Mer info: www.swedishwaterhouse.se

Utställning: Hard Rain. Our headlong collision with nature
Anordnat av: British Council, Fagerhults Belysning, GlashusETT Hammarby Sjöstad, Kulturhuset 
i Stockholm, Malmö Museer, Miljömärkningen Svanen, SIWI/Stockholm International Water 
Institute, Stella Transport AB, Swedish Water House, Tekniska museet,Tällberg Forum/Founda-
tion Världskulturmuseet i Göteborg

En stor fotoutställning om klimatförändringar och effekter på människor och miljö startar den 22 mars för semi-
nariedeltagarna till seminariet ovan. Utifrån Bob Dylans sångtext A Hard Rain´s Gonna Fall skildrar den världs-
berömde dokumentärfotografen Mark Edwards/Still Picture London tillståndet i en värld som snabbt förändras. 

Tid: 22 mars (förhandsvisning för seminar deltagare) samt 23 mars –15 juni
Plats: Etnografiska Museet 
Mer info: www.etnografiska.se

STOCKHOLM FIRAR 
VÄRLDSVATTENDAGEN ’07!
Var med på en av många spännande aktiviteter den 22 mars i Stockholm!

För allmänheten 
och aktörer

För allmänheten 

http://www.swedishwaterhouse.se
http://www.etnografiska.se


Föreläsningar: Världsvattendagen 2007
Anordnat av Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet

Studenter vid Stockholms universitet kommer att berätta för gymnasieelever om sina projekt som 
rör globala vattenproblem. Samtidigt kommer SIWI (Stockholm International Water Institute) 
att informera om hur du som elev kan skriva ditt projektarbete på gymnasiet om vattten. Gert 
Knutsson från Källakademin kommer att prata om källor. 

Tid och Plats: 09.00 – 11.15, Stockholms universitet
Mer info: www.ees.su.se/skola-press/v-rldsvattendagen-2007

Filmfestival och föreläsningar: Vattenmuseet Aquaria
Anordnat av Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet, Insti-
tutionen för Mark- och Vattenteknik på KTH” and “Svenska hydrologiska rådet (SHR) Vattenmu-
seet Aquaria, Swedish Water House

Aquaria vattenmuseums underbara miljö är också en lämplig plats att spendera Världsvattendagen på! Från kl. 
11.00 finns vattenexperiment för barn, kl. 11.00 till 16.00 är det kortfilmsvisning i filmsalen och från 14.00 
till 16.00 äger korta föredrag om vatten rum, av forskare på KTH och Stockholms universitet. Dessutom bjuder 
museet på HALVA PRISET PÅ ENTRÉAVGIFTEN!! 

Tid och Plats: 11.00 – 16.00, Vattenmuseet Aquaria
Mer info: www.aquaria.se/swe/aktuellt22mars07.htm

Andra aktiviteter
Svenska hydrologiska rådet (SHR) samordnar och initierar ar-
rangemang på världsvattendagen i hela Sverige. Aktuell informa-
tion om alla aktiviteter i både Stockholm och hela landet finns på 
www.vattendag.org.

Glöm inte heller CSR Research Workshop den 22 mars som anordnas av SWH Network Partners, Sustainability 
Research Group (SuRe) och Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM). Se www.swedishwaterhouse.se

För  
gymnasieelever 

För barn och 
allmänheten 

Swedish Water House (SWH) är ett initiativ som stimulerar samarbete och nätverks-
byggande mellan Sverige-baserade, internationellt orienterade akademiska insti-
tutioner, konsulter, myndigheter, frivilligorganisationer, forskningsinstitut och andra 
aktörer. SWH finansieras av Utrikesdepartementet och Miljödepartementet och ad-
ministreras av Stockholm International Water Institute (SIWI). 

www.swedishwaterhouse.se
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