
Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

1
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

2
Rent vand er en menneskeret

Workshop 11 
Retten til vand

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

4
Rent vand er en menneskeret

Vandflaske-etikette nr. 1 - 30 passer til en 0,5 liters vandflaske
Vandflaske-etikette nr. 3 passer til en 20 liters dunk
Vandflaske-etikette nr. 6 og 11 passer til en 0,33 liters vandflaske
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Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

7
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

5
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

8
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,33 liter
Det svarer til det, én person får at drikke 
om dagen i verdens fattigste lande.

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

6
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,33 liter
Det svarer til det, én person får at drikke 
om dagen i verdens fattigste lande.

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

11
Rent vand er en menneskeret



Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

10
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

9
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

12
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,33 liter
Det svarer til det, én person får at drikke 
om dagen i verdens fattigste lande.

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

6
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,33 liter
Det svarer til det, én person får at drikke 
om dagen i verdens fattigste lande.

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

11
Rent vand er en menneskeret



Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken

14
Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret



Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret



Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret



Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
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Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
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Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
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Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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Rent vand er en menneskeret

Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring 
om menneskerettigheder:

”1. Enhver har ret til en sådan leve-
fod, som er tilstrækkelig til hans og 
hans families sundhed og velvære, 
herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale 
goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejds-
dygtighed, enkestand, alderdom 
eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt.”

Drikkevand
Nettoindhold 0,5 liter

Hver dansker bruger over 200 liter vand 
hver dag. Det er 10 gange så meget, 
som én person behøver som minimum 
pr. dag for at overleve. Et menneske kan 
leve 2-3 uger uden mad, men kun et par 
dage uden vand. 
Men over en milliard mennesker i 
verdens fattigste lande mangler rent 
drikkevand. Hvert femte barn har ikke 
rent vand at drikke, og hvert år dør 
millioner af børn af diaré og andre syg-
domme som følge af beskidt drikkevand. 

Flasken bør opbevares rent og tørt.
Nydes bedst afkølet.
Holdbar til: Se datomærkning på flasken
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