
Undervisningsopplegg fra Relevans 

 

En tekst om dritt   
Visste du at bakterier utgjør halvparten av det som kommer ut av deg når du bæsjer? Ikke rart vi er 
raske til å skylle ned. Men hva skjer når det ikke er mulig å få avføringen unna, og bakteriene 
finner veien til nye mager og tarmer?  
 
Til langt ut på 1900-tallet var kloakk en stor utfordring i Norge. Problemet var spesielt stort i byene. 
Befolkningen i byene vokste i høyt tempo fra midten av 1800-tallet. Større befolkning betydde flere 
utedoer, mer søppel og avfallsvann – altså mer avføring og flere bakterier å håndtere.  
 
Kloakk i Kristiania 
I Kristiania ble innholdet fra utedoene fraktet til spesielle steder i byen. Men disse var overfylte og 
plassert der folk bodde. Mye avføring havnet også i elver og bekker og til slutt i Oslofjorden. Det 
samme gjorde skittent vann fra leiligheter og hus. Vannet stinket. For eksempel ble Tøyenbekken kalt 
Lortebekken på slutten av 1800-tallet. Innerst i Oslofjorden boblet det på overflaten fordi bakteriene 
i vannet førte til dannelse av metangass. For ungdom på den tiden var det god underholdning å 
tenne på boblene. Gassen fikk det til å se ut som fyrverkeri.  
 
Sykdom, død og nye løsninger 
Denne forurensningen førte til stor spredning av bakterier og virus. Folk ble syke og mange døde. 
Dødeligheten var høy, spesielt blant barn. Noe måtte gjøres. Men hva? Helse, hygiene og kloakk ble 
en av statens viktigste oppgaver. Rør ble lagt i bakken og det ble bygget renseanlegg. Dette arbeidet 
tok flere tiår.  
 
Norge i dag 
I dag har de fleste i Norge tilgang til rent vann stort sett hele tiden. Nesten alle har vannklosett. Diaré 
tar få liv. Sykdommer som kolera, tyfoidfeber, hepatitt A og dysenteri finnes nesten ikke i Norge i 
dag.  Slik er det ikke i alle land.  
 
Dødelige konsekvenser 
En tredel av verdens befolkning har ikke tilgang til gode sanitære forhold. Det vil si at 2,3 milliarder 
mennesker ikke har rennende vann til å vaske seg med, eller brukbare toaletter. Nesten 900 millioner 
mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt. De må gå på do ute. 
 
Uvaskede hender fører bakterier over i maten. Dårlige eller ingen toaletter gjør at avføring 
finner veien til jorder, vannkilder og steder der mennesker oppholder seg. Det gjør at folk får i 
seg bakterier, virus og parasitter. Dette tar liv. Ifølge FN dør 1600 barn hver dag på grunn av 
diaré eller andre sykdommer som følge av dårlige sanitære forhold.  
 
Kvinner og jenter spesielt utsatt 
Manglende toaletter har også andre konsekvenser enn sykdom og død. I noen land er det vanlig at 
jenter ikke går på skolen når de har mensen. Grunnen til dette er at jentene ikke har et privat sted å 
ordne seg. Derfor blir de heller hjemme hver gang menstruasjonen kommer. Mange jenter slutter på 
skolen helt. I noen land er kvinner og jenter også mer utsatt for voldtekt og andre overgrep fordi de 
må gå på do ute.  
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Hvorfor trenger vi en toalettdag? 
Når mennesker får tilgang til rent vann og gode toaletter, skjer det mange positive endringer i et 
samfunn. Dødeligheten synker, folks helse blir bedre, og færre jenter slutter på skolen. En frisk 
befolkning skaper og produserer også mer. Derfor har rent vann og gode toaletter mye å si for et 
lands økonomi. Og ikke minst har det mye å si for folks verdighet.  
 
Derfor er vann og sanitære forhold et av FNs bærekraftsmål. I 2013 vedtok FNs generalforsamling at 
19. november skulle være Verdens toalettdag.   
 
 
Diskusjonsoppgaver  
1. Hvorfor er toaletter viktig for folks verdighet, tror du?  
2. FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold understreker at det spesielt må 
fokuseres på «behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner». Hvorfor?  
 
3. Hva skal til for at alle mennesker i verden får tilgang til rent vann å vaske seg med og gode 
nok toaletter?  
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