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1 Område AMUKA 

2 Community Unit SARURA 

3 Antal byar 5 

5 Antal hushåll 
inkluderade i projektet 

572 

 

INLEDNING 

Community Led Total Sanitation (CLTS) är en strategi som tillämpas när man som målsättning 

har att hela områden ska börja använda latriner. Den grundar sig på att en latrin som ska tjäna 

sitt syfte måste ha en viss standard; någon sorts överbyggnad som ger avskildhet, själv-

dränerande golv, lock över latrinhålet och handtvättmöjligheter inklusive tvål eller aska.  

Huvudsyftet är att få byborna att förstå de hälsoproblem som drabbar hela byn till följd av att 

familjer inte använder latriner. Familjerna ska därför bli motiverat att ta själva ta ansvar för att 

konstruera latriner i enlighet med standarden med hjälp av lokalt tillgängliga resurser och lokal 

teknologi. 

Dessa fem byar som nu har varit fokus är del av ett större område av 13 byar. Rotary Doctors 

har nu i och med dessa fem byar medverkat till att hela området har blivit deklarerat som ett 

område som använder latriner.  

De fem byarna är:  

1. Mayekwe 

2. Sambut 

3. Bondeni 

4. Bikeke 

5. Misemwa and center 

Projektet startade i juli och följande aktiviteter har genomförts:  

 

 



1. Planering och rapporteringsmöte – juli 

- Planering tillsammans med hälsomyndigheterna för att slutföra en plan som 

inkluderade alla aktiviteter och fastställa vem som skulle vara ansvarig för vad.  

 

2. Startaktivitet - juli 

- Möten i alla fem byar med byborna, den lokala administrationen, 

hälsomyndigheterna och Rotary Doctors representanter var närvarande. Ett 

första möta för att informera om projektet och motivera till deltagande.  

 

3. Utbildning för att kunna mobilisera bybornas engagemang - juli 

-Byarnas latrin kommittéer och nyckelpersoner i samhället utbildades så att de 

skulle kunna vara delaktiga i genomförandet av projektet. Det inkluderade 

byäldsten i de fem byarna, byhälsovolontärerna och andra personer. Utbildningen 

hade 29 deltagare och två ledare från Rotary Doctors och hälsomyndigheterna.  

Följande delar är inkluderade i utbildningen:  

- Introduktion av latrinprojektet och dess principer 

- Genomförande, tidslinjer och rapporteringsverktyg 

- Samhällets roll i projektet och kommittéernas specifika roller i sina respektive byar 

- Komponenter för en komplett och godkänd latrin 

- Viktiga sanitära budskap att informera hushållen om under hälsoutbildningen 

 

4. Kartläggning av byarna - juli  

- Alla hushåll kartläggs för att se vilka som har latriner och deras standard, samt 

de som inte har latriner. Efter det hölls ett möte med byborna och den lokala 

administrationen i de fem olika byarna.  

 

5.  Uppföljning på hushållsnivå.  

Månad Antal hushåll som nåtts 

AUG 540 

SEPT 572 

OCT 572 

 

Uppföljningen gjordes av Rotary Doctors representanten, hälsomyndigheterna och 

varje bykommitté för latriner, och de gjorde det följande; 

• Gav hälsoutbildning i sanitetsfrågor och gav råd om allmän hemhygien och 

avfallshantering 

• Påpekade vikten av att ha och använda en latrin med lock, handtvätt med tvål 

eller ask. 



• Prickade av att alla hushåll byggt en latrin i enlighet med alla parametrar 

• Kontrollerade tillgång till och användning av rent vatten 

 

6. Kontroll och certifiering av byarna  

• Efter tre månader av uppföljning då teamen har gått i byar och stöttat och 

hjälpt familjer att göra latriner, så var hushållen i alla fem byarna klara för att 

begära att bli kontrollerade. I början av november så kontrollerade sen 

hälsomyndigheterna att alla hushåll hade en latrin i enlighet med den 

standard som är bestämd.      

 

Summering av antal hushåll och antal hushåll som varit med i projektet 

NO Namn på byn Antal hushåll 
anmälda i början 
av projektet 

Antal hushåll 
kartlagda och som 
nåtts av projektet 

1 BIKEKE VILLAGE 186 143 

2 BONDENI VILLAGE 109 101 

3 SAMBUTI 52 47 

4 MAYEKWE 109 109 

5 MUSEMWA 151 172 

 Totalt antal hushåll 607 572 

 

NOTERA: Antal hushåll som var anmälda till projektet från start var baserat på folkräkningen 

som gjordes förra året. Detta stämde inte överens med antal hushåll som kartlades och 

besöktes av projektet. Detta kan bero på att familjer har flyttat eller felaktigheter under 

folkräkningen.  


