Vattenexperten Sandra Postel får Stockholm Water Prize 2021

Den amerikanska författaren och tänkaren Sandra Postel tilldelas Stockholm Water Prize 2021 för
sitt mångåriga och banbrytande arbete med att hjälpa oss förstå komplicerade vattenfrågor. Som
författare och utbildare har hon bidragit till ökad kunskap om vår tids allra största utmaningar och
hon har visat att om vi vill så kan vi hitta hållbara lösningar för framtiden.

Sandra Postel är en av världens ledande experter och ambassadörer när det gäller internationella
vattenfrågor. Hon har hyllats för sitt inspirerande, nyskapande och handfasta sätt att arbeta för
bevarandet av världens sötvatten. Under sin karriär har Postel tagit sig an komplicerade
vattenproblem i böcker, artiklar och föreläsningar, alltid med målsättningen att göra dem begripliga
för en bred publik.

– Det är en stor ära och jag är oerhört tacksam. Vatten är grunden för allt liv, men det är en ändlig
resurs. Att lyckas kombinera mänsklighetens behov av vatten med bevarandet av vattenbaserade
ekosystem är en fråga om överlevnad, eftersom dessa ekosystem upprätthåller det nätverk av liv där
vi människor ingår. Vi kan alla vara en del av att hitta lösningar för framtiden, säger Sandra Postel

Nomineringskommitténs motivering lyder: ”Sandra Postel är en världsledande auktoritet när det
gäller vattenbrist, och en av världens främsta kommunikatörer och utbildare på området. Ingen har
uppvisat större hängivenhet, förmåga, mod och uthållighet i att uppmärksamma långtgående och
akuta vattenfrågor. Hennes arbete har på ett avgörande sätt förändrat såväl experters som
allmänhetens inställning till världens vattenkris.”

Torgny Holmgren, verkställande direktör för Stockholm International Water Institute (SIWI), säger:

– Sandra Postel har på ett ovärderligt sätt bidragit till vår förståelse för vatten, och därmed till vår
förmåga att skapa en hållbar framtid.

Sandra Postel leder organisationen Global Water Policy Project. Hon har skrivit ett stort antal artiklar
och flera banbrytande böcker, senast Replenish: The Virtuous Cycle of Water and Prosperity. Hennes
bok Last Oasis har översatts till åtta språk. Mellan 2009 och 2015 var Postel Freshwater Fellow vid
National Geographic Society.

Stockholm Water Prize delas ut av SIWI, i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. Priset
delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf under World Water Week den 25 augusti.

För mer information och fotografier: www.siwi.org/prizes.
Här finns också ett utdrag ur Sandra Postels bok Replenish.
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