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STIPENDIEBERATTELSE

Jag dlcte med Turkish Air l ines den L4 mors och deltog
i Vdrldsvottenforumet i  Istonbul fram t i . l l  den 27-
mors ar 2A09. Forumet somlode 6ver
75 A0A deltogore frdn vorldens londer.
Det var mossor ov seminorier som hondlode om bristen
po votten och sonitet i  vor lden och vad mon sko g5ra

0t det.
World Woter Counci l ,  en orgonisot ion som stor bokom
forumet har stor l< onknytning t i11 de storo
mult inot ionel lo vottenbologen " Kri t ' i -ker har svdrt ott
gora sino stommor hordo och i  Istonbul onordnodes
cjven ett olternotivt forum som lyfte from votten som
rott ighet och qtt  bologen inte sko fA gora sig en
mosso pengor pd fott igt folks behov ov votten. Nor
fockforeningsfolk och ondra so kol lode okt iv ister
protesterqde blev de angrlpnl ov pol isen med tdrgos
och gummikulor och f lero qrresterodes. Rdkode ga
forbi precis ncir  det intrci f fode.
Det vor en intressont och loror ik vecko. Bodde pa
hotel l  Crystol  Poloce i  cent rala Istonbul ,  dqr det
vor stcindigo diskussi.oner om vottenfragor pa
kvql lorno, folk honn knoPPt otq.
Jag hqde en blogg po vor webbsido och den f inns
fortforonde kvor. 0m mon gdr in po wwtfr. ,  k-Q. ge

och skriver Istonbul kommer mon t i l l  Ankis bTogg och
ett  por nyhetsort ik lor frdn vorldsvottenforumet. Av
en t i l l fol l ighet troffode Jog en omerikonsk



journol ist  frdn New Yorl< Tinies som stortot en websido
om vctten: LHZA. Sd nu medverkor Jag dar ockso.
Sd det vor en lyckod st ipendiereso och mycket
loror i l<. (Ficl< L@ 0A@ kronor ur Korin o Arthur
Elgstronds ldunfond).

Stockholm den L7 oktober ?009
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