
SvD tisdag 29 juli 2008

Kamp mot torkan i Kinas   mongolska områden

ORDOS  I början var Mang Lai 
inte alls nöjd med sin nya spolfria 
toalett. Konstruktionen var dålig 
och rören läckte. Mang Lai och 
hans fru Batma fick kiss på golvet 
och det luktade bajs så fort vin-
den låg på från fel håll. 

Toaletten var allt annat än 
fräsch. Efter att ha köpt en ny lä-
genhet för 150 000 kronor i sta-
den Dongshengs utkant kändes 
det fel att behöva skämmas när 
parets gäster skulle uträtta sina 
behov. 

– Vi var skeptiska i början men 
nu har konstruktionen gjorts om 
och allt fungerar mycket bättre. 
Det finns en hel del kvar att göra 
men det är på rätt väg. För att vi 
ska kunna leva långsiktigt i den 
här regionen måste vi få ordning 
på vattenförbrukningen. Vi får 
stå ut med lite krångel i början, 
säger Mang Lai klädd i vit pyja-

mas där han sitter vid tv-bordet  
i vardagsrummet. 

Ut genom fönstret ser vi både 
avlägsen sandstäpp och nybygg-
da skyskrapor mot horisonten. 
Tillsammans med 2900 andra 
bor Mang Lai i världens största 
urbana testanläggning för ekolo-
giska toaletter. Ett projekt som 
ska lindra de extrema utmaning-
ar den här delen av Kina står in-
för. 

Mang Lai och Batma är etniska 
mongoler, deras anfäder har levt 
här på Ordos högland i vad som 
nu är del av den kinesiska provin-
sen Inre Mongoliet sedan tio-
tusentals år. Det som en gång var 
ett bördigt och delvis skogklätt 
gräsland har de senaste 60 åren 
fått utså massiv miljöförstöring. 
Jordlagret är mycket tunt och 
känsligt och ständigt utsatt för 

extremt väder. På sommaren är 
det ofta långt över 30 grader 
varmt och på vintrarna är minus-
graderna lika många. Överbet-
ning från tiotusentals getter har 
pågått länge men tog ordentlig 
fart under Mao Zedongs tid vid 
makten fram till 1976. Då ägnades 
inga som helst hänsyn till natur-
liga förhållanden och Ordos eko-
logiska system kollapsade. När 
gräs och träd försvann upphörde 
jordens förmåga att behålla vat-
ten och reservoarer. Floder och 
sjöar torkade ut. 

I slutet av 1990-talet var om-
kring 70 procent av marken täckt 
av sand. Vårstormarna tar med 
sanden härifrån och ställer till 
problem i Peking och så långt 
bort som i Japan. På senare år har 
en viss förbättring skett med om-
fattande plantering av nya träd 
men samtidigt har trycket på re-

surserna ökat dramatiskt. I dag 
delar staden Dongshengs befolk-
ning på drygt 100 liter vatten per 
person och dag. I ett internatio-
nellt perspektiv är det ett av jor-
dens torraste områden med långt 
lägre vattentillgång per person 
än något land i Afrika och torrare 
än Gazaremsan i Mellanöstern. 

Madame Sun Lixia är högsta kine-
siska ansvarig för projektet med 
torra toaletter som Mang Lai stif-
tat nära bekantskap med. Hon sit-
ter i lokalregeringens jättelika 
palats i östra Dongsheng. Gräs-
mattorna som omringar byggna-
den bevattnas ständigt medan 
stora delar av befolkningen en-
bart har tillgång till vatten i led-
ningarna 60 minuter per dag. Sun 
Lixia berättar om Ordos nyfunna 
rikedom. 

– I dag är Ordos en av de snab-

bast växande platserna i hela 
Kina och både folk och pengar 
väller in. Det ger nya stora på-
frestningar på miljön och det är 
väldigt svårt att få vattnet att 
räcka till. Med ny teknik ska vi 
kunna övervinna även det här 
problemet. Konceptet med de 
torra toaletterna måste lyckas 
och gå på export över Kina och 
hela världen. De ska bli en del av 
Ordos framtida rikedom, säger 
Sun Lixia. 

Ordos nuvarande rikedom beror 
på att områdets berggrund inne-
håller så mycket som en sjättedel 
av Kinas totala stenkolsreserver 
och stora mängder naturgas.  
I Kina har kolpriserna nästan 
femfaldigats sedan 2002 och  
i Ordos har entreprenörer och 
den lokala regeringen delat på 
pengarna. På Dongshengs gator 
rullar nu bilar som Volvo, Hum-
mer, BMW och Mercedes och 
Holiday Inn öppnade nyligen sitt 
första lyxhotell. I samband med 
detta har befolkningen i Dong-
sheng på sex år dubblerats till 
450 000 människor. 

Utvecklingen har gått så fort 
och är så lovande att myndighe-
terna nu beslutat bygga en helt ny 
stad, Kangbashi, med kapacitet 
för ytterligare 500 000 invånare 
två mil utanför Dongsheng. På 

SVÅR VATTENBRIST Höglandet Ordos i Inre 
Mongoliet har på ett par år blivit ett av  
Kinas rikaste områden. Problemet för alla 
nya invånare, skyskrapor och arkitekt-
designade lyxvillor är den desperata bristen 
på vatten. För att lösa en del av problemen 
står nu svenska torrdass i fokus.
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Så fungerar den ekologiska torrtoan

Rör

I toaletten separeras urinen 
och går till en tank utanför 
huset. Det övriga avfallet går 
ner i en sluten tank i källaren.

UrinAv-
föring

I locket på tanken sitter 
ett ventilationsrör kopplat. 
Den dåliga lukten från tanken 
förs ut ur huset genom röret.

Avföringstank, kan tömmas 
och avfallet kan bli biogödsel.
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Kangbashis sandstäpp samsas 
enorma regeringsbyggnader med 
en absurd djungel av ännu inte 
färdigbyggda skyskrapor och ske-
lett av nya fabriker, sporthallar 
och skolor och planer på flera tu-
sen arkitektritade lyxvillor. Pro-
blemet med vattnet är dock det-
samma. Och det blir mer despe-
rat för varje dag som går.

Det är här de torra toaletterna 
kommer in i bilden. Konceptet 
har utvecklats av EcoSanRes på 
Stockholm Environment Institu-
te, SEI, under många år och har 
testats i en mängd mindre an-
läggningar runt om i världen. Det 
långsiktiga målet är att hitta håll-
bara lösningar för den halva av 
världens befolkning som idag 
saknar tillgång till fungerande 
avlopp och på grund av detta 
drabbas extra hårt av torka och 
förorenat vatten. 

Toaletterna använder inte nå-
got vatten alls och avföringen ger 
utmärkt kompost och urinet per-
fekt kemisk gödsel. Varje hushåll 
som använder tekniken förbru-
kar en tredjedel mindre vatten än 
normalt. År 2002 letade projekt-
ledningen efter en lämplig plats 
där man skulle kunna testa tekni-
ken i riktigt stor skala.

– Dongsheng visade sig ha be-
hov både av nya lösningar och 

ekonomiska resurser tillräckliga 
för att dra runt ett projekt i full 
skala. De gick med på att låta oss 
testa tekniken i ett nytt bostads-
område, säger Arno Rosemarin, 
vattenexpert på SEI som sedan 
formaliteterna blev klara 2003 
har rest fram och tillbaka till 
Dongsheng 30 gånger. 

De torra toaletterna är instal-
lerade i 832 lägenheter i 42 bygg-
nader mellan fyra och fem vå-
ningar höga. Totalt har hela byg-
get kostat närmare 200 miljoner 
yuan (motsvarande ungefär 170 
miljoner kronor) finansierat av 
SEI:s lokala partners, privata och 
offentliga.  

Men det är mycket som strulat. 
De lokala politikerna har inte all-
tid förstått konceptet med att 

spara vatten. De har just låtit byg-
ga en stor pipeline som pumpar 
vatten 100 kilometer till Dong-
sheng från den allt torrare Gula 
floden. Sedan vardet tekniken 
som strulade då den kinesiska 
byggfirman använde undermå-
ligt material och outbildad ar-
betskraft. Tätningar fungerade 
inte, rör gick sönder och fläktar 
installerades fel. De utländska 
experterna upptäckte massor av 
byggfusk. När så folk började flyt-
ta in kom de verkliga utmaning-
arna i att ändra toalettbeteendet 
hos tusentals kineser. 

– Hur man beter sig på toalet-
ten är högst personligt och svårt 
att förändra. Det är likadant i Eu-
ropa. I Kina slänger folk sopor  
i toalettstolen, vilket försvårar 

komposteringen och folks vanor 
passar inte alltid in i våra model-
ler. Det är en stor utmaning att få 
nästan 3000 personer att tänka 
nytt och att få ett helt samhälls-
system, logistik, sophämtning 
och annat att förändras, säger 
Arno Rosemarin. 

Ytterligare ett problem är att spo-
lande toaletter anses moderna 
och oerhört praktiska i Kina. Man 
trycker på en knapp och spolar 
bort alla problem. Torrdass anses 
bakåtsträvande och primitiva. De 
påminner de nya stadsborna om 
de ofta vidriga hål-i-backen toa-
letterna som fortfarande är abso-
lut vanligast på Kinas landsbygd 
och i småstäderna. 

Trots alla problem anser Arno 

Rosemarin att projektet varit 
lyckat. Nästa år kommer SEI att 
lämna över all administration till 
de lokala myndigheterna. Då 
kommer det att visa sig hur myck-
et av tankarna om ekologiskt 
kretslopp som verkligen har satt 
sig hos kinesiska myndigheter. 
Redan finns lokala planer på att 
sprida tekniken till flera stora nya 
bostadsområden i Dongsheng. 

För mongolen Mang Lai råder 
ingen tvekan om torrtoans bety-
delse. 

– Vi har inga alternativ. Om vi 
inte genast börjar använda betyd-
ligt mindre vatten spelar det ing-
en roll hur mycket pengar vi har. 
Då kommer vi inte att kunna bo 
kvar i den här delen av Kina. Det 
är på allvar.  

Djingis Khan  
beskrivs som kines
Storlek: 1,2 miljoner km2 
(lika stort som den totala 
ytan Sverige, Norge och  
Finland).
Befolkning: 25 miljoner  
(etniska mongoler utgör 
mindre än 17 procent). 
Mongolerna i Inre Mongoliet 
saknar en samordnad befri-
elserörelse liknande den  

i Tibet och Xinjiang och har  
i allt väsentligt inordnat sig  
i Kina. 

Historia: Historiskt har kon-
trollen växlat mellan Kina 
och mongoliska grupper.  
I Ordos finns ett enormt och 
mycket påkostat minnes-
område för den mongoliske 
ledaren Djingis Khan som på 
1200-talet ockuperade Kina 
och stora delar av Eurasien. 

I kinesisk retorik beskrivs 
khanen sedan ett par år som 
en kinesisk kejsare, något 
som har potentiellt stor poli-
tisk betydelse. 

Detta då enorma områ-
den, bland annat (yttre) 
Mongoliet, Tibet och Xin-
jiang men också stora delar 
av Ryssland, Centralasien 
och delar av Östeuropa  
enligt denna logik historiskt 
har tillhört Kina.  SVD
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7 Fakta: Provinsen Inre Mongoliet

Kvävande förtryck
KINA  Provinsen Xinjiang täcker en sjättedel av Kinas yta. De flesta SvD I XINJIANG KINA 2008

012

Hela Kashgar är avspärrat dagen innan den olympiska facklans färd genom staden. Vid Folkets torg, där ceremonin ska avslutas, råder strikt fotoförbud. Sekunder efter att bilden tas 
har jag ytterligare fyra poliser runt mig. Kinas rädsla för terrordåd mot OS är stor och de allvarligaste misstankarna är riktade hit mot Xinjiang.

Första delen 
om provinsen 
Xinjiang publi-
cerades 27/7:  
Läs reportaget: 
• svd.se
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