Sårbarhet,
konflikter
og vold
ABC-er om IDA

ABC-er om IDA | 1

Denne publikasjonen er et produkt fra Development Finance Vice Presidency of the World Bank Group
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
ida.worldbank.org
Facebook.com/IDA.wbg
Twitter.com/WBG_Fin4Dev
YouTube.com/WorldBank
Juni 2016

Fotografering:
Cover, Tom Cheatham / Verdensbanken – En syerske på fortauet i Chin-staten i Myanmar bruker en fotpedal for å drive symaskinen.
s. 4, Graham Crouch / Verdensbanken – En vei på landsbygda i Afghanistan gir tilgang til grunnleggende tjenester og fasiliteter året rundt.
s. 5, Stephan Gladieu / Verdensbanken – Bygningsarbeidere i Den sentralafrikanske republikk.
s. 6, Sarah Farhat / Verdensbanken – En kvinne går gjennom rismarker i Bubanza, Burundi.
s. 7, Dominic Chavez / Verdensbanken – Kokker forbereder måltider for over 700 elever i Liberia.
s. 8, Arne Hoel / Verdensbanken – Barn sover under et nett for å beskytte seg mot malaria i Juba, Sør- Sudan .
s. 9, Lakshman Nadaraja / Verdensbanken – Bygningsarbeidere i Sri Lanka.
s. 10, Verdensbanken – Jord i Kosovo.

2 | ABC-er om IDA

ABC-er om IDA:
Sårbarhet, konflikter og vold
Mens millioner kommer seg ut
av fattigdom i utviklingsland,
bor andre millioner i land der
sårbarhet, konflikt og vold
har fanget dem i en syklus av
fattigdom. Sårbarhet, konflikt
og vold truer med å reversere
utviklingsgevinster, og fører ofte
til tvangsflytting av befolkninger,
noe som påvirker både dem selv
og deres vertsland.
Men Det internasjonale
utviklingsfond (IDA),
Verdensbankens fond for de
fattigste, gjør en forskjell. IDA
støtter land rammet av konflikt og
sårbarhet ved å tilby finansiering
og den kunnskapen som trenges
for å bygge robuste institusjoner
og økonomier, og ved å sette
på plass de fundamentene folk
trenger for å fortsette å leve
fredelige og produktive liv.
Siden 2000 har IDA gitt mer
enn USD 28,5 milliarder i støtte
til sårbare og konfliktrammede
stater. Vurderinger av de

grunnleggende årsakene til
konflikt og sårbarhet hjelper til å
informere prosjekter i 19 IDA-land.
Å vokse ut av sårbarhet er mulig,
men det krever etablering av
velfungerende institusjoner. IDAs
fleksible, forutsigbare og landbaserte modell er spesielt effektiv.
IDA er en viktig brikke i det
større utviklingsbildet, som deler
kunnskap og skaffer forbedret
finansiering, og fungerer som
en plattform for koordinering av
givere (herunder gjennomføring
av flergiverfond), og fremmer
åpenhet og ansvarlighet både i
forhold både til givere og stater.
Til tross for overveldende
utfordringer, hjelper IDAs støtte
land med overgangen fra krise
og sårbarhet til utvikling. I
Afghanistan har IDA-støtte bidratt
til å skape 52 millioner dagers
arbeid for faglærte og ufaglærte
arbeidere og hjulpet mer enn
25 000 mennesker med å utvikle
yrkeskompetanse. Et prosjekt i

Den demokratiske republikken
Kongo bidrar til bevisstgjøring
om og forebygging av seksuell og
kjønnsbasert vold. Og i Liberia har
20 000 jordbrukshusholdninger
mottatt risfrø av høy kvalitet
for å avverge sult og gjenreise
landbruket i kjølvannet av
ebolakrisen. I Great Lakes og i
regionene ved Afrikas horn, gir
IDA støtte til lokalsamfunn for
å forbedre liv og gi tilgang til
tjenester for flyktninger og internt
fordrevne personer.
Eksemplene på følgende sider
viser hvordan IDA-finansierte
operasjoner i de sårbare og
konfliktrammede landene gjør en
forskjell. Ta også en titt på våre
andre ”ABC-er” (achievements
by country) om IDA, inkludert
høydepunktene i vårt arbeid
i Afrika, og om kjønn, klima,
arbeidsplasser og økonomisk
transformasjon, og styresett
og institusjonsbygging, på
ida.worldbank.org/abcs.

Ut fra tallene
Nøkkelresultater fra IDA

52

millioner

dager arbeid skapt i Afghanistan
2003-2015

69 000

mennesker dro nytte av
rekonstruksjon av infrastruktur i
lokalsamfunn i Den demokratiske
republikken Kongo
2014
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Afghanistan
Fra 2003 til 2015 arbeidet
National Solidarity-programmet
og 31 partnere, inkludert IDA,
gjennom utviklingsråd i lokalsamfunn for å identifisere og
gjennomføre 86 000 småskala
gjenoppbyggings- og utviklingsaktiviteter, herunder prosjekter for
bedre vannforsyning og sanitærforhold, veier på landsbygda,
vanningssystemer, strøm, helse
og utdanning. Programmet har
generert mer enn 52 millioner
dagers arbeid for faglærte og
ufaglærte arbeidere, og har bidratt
til å etablere 33 400 utviklingsråd i lokalsamfunn over hele
Afghanistan som er folkevalgte
gjennom hemmelige valg.

Afghanistan

732 kilometer med tertiære veier og 825 meter høye broer
ble fullført over hele Afghanistan fra 2012 til 2015. I samme
periode ble mer enn 3000 kilometer med tertiære veier
vedlikeholdt.
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25 696 mennesker har dratt
nytte av et prosjekt for å utvikle
jobbferdigheter og øke inntektene
for avgangselever på tekniske og
yrkesfaglige skoler fra 2013
til 2015.

Fra 2011 til 2015 har 434 små og
mellomstore bedrifter fått tilskudd
for å utvikle virksomheten, noe
som har bidratt til å skape
1385 arbeidsplasser.
Fra 2011 til 2015 har et sykehus i
Jalalabad økt antall pasienter
fra mindre enn 50 til mer enn
150 per dag.
732 kilometer med tertiære veier
og 825 meter høye broer ble
fullført over hele Afghanistan fra
2012 til 2015. I samme periode
ble mer enn 3000 kilometer med
tertiære veier vedlikeholdt.
Burundi
Antall dager for å få
byggetillatelse på en ny ett-stopp
registreringstjeneste falt fra 137 til
99 mellom 2012 og 2013.
Et prosjekt for å øke
produktiviteten i landbruket har
hjulpet småbønder med å øke
avlingene til 4 tonn ris per hektar i
2015, opp fra 2 ½ tonn per hektar
i 2010. Bananavlingene har økt
til 22,7 tonn per hektar, opp fra
9 tonn, i løpet av samme periode.

Den sentralafrikanske
republikk
Målet for Den sentralafrikanske
republikks Republic Emergency
Public Services Response Project
er å forbedre statens kapasitet
ved å gjenopprette et operativt
lønnsutbetalingssystem og
relaterte økonomiske styringssystemer etter borgerkrigen.
Resultatene inkluderer en økning
i inntektene fra skatteinnsamling
på 50 prosent fra 2014 til 2015.
De økte midlene tillot regjeringen
å bygge opp igjen tjenesteleveransefunksjoner etter krisen.
99 000 arbeidsdager ble skapt
i løpet av de tre siste månedene
av 2015 ved et IDA-program om
kontanter-for-arbeid.

Den sentralafrikanske
republikk

99 000

arbeidsdager ble skapt
i løpet av de tre siste
månedene av 2015 ved
et IDA-program om
kontanter-for-arbeid.

147 105 mennesker har dratt
nytte av forbedret matproduksjon
som del av Emergency Food
Crisis Response og Agriculture
Relaunch-prosjektet fra 2014
til 2015. Prosjektet har også
distribuert 5005 tonn mat og økt
frøproduksjonen med 371 tonn.
327 843 mennesker har fått
tilgang til en grunnpakke av
helse, ernæring eller reproduktive
helsetjenester fra 2012 til 2015.

119 000 mennesker ble testet
for HIV fra 2000 til 2012,
inkludert mer enn 10 000 gravide
kvinner, 2000 lærere og nesten
7000 militært personell med
familier.

krisefinansiering fra IDA som
svar på globale kriser og lokale
oversvømmelser i 2012.

1023 lærere og 22 skolestyrere
ble rekruttert og gitt opplæring,
3000 nye læreplaner ble
trykket, og 178 500 lærebøker,
5596 skolesett og
5130 bordbenker ble fordelt
mellom 2007 og 2012.

Fra 2014 til 2015 har
3845 overlevende etter
seksualisert vold mottatt
helhetlige tjenester, 3244 har
mottatt gynekologtjenester, og
58 627 mennesker i lokalsamfunn
deltok i sensibilisering og
påvirkningsarbeid for å øke
bevisstheten og kunnskapen om
seksuell og kjønnsbasert vold.

Tsjad
2,6 millioner bøker ble distribuert til skoler, 400 klasserom ble
bygget og utstyrt, 20 000 mennesker lærte å lese og skrive, og
11 700 lokalsamfunnslærere fikk
opplæring fra 2003 til 2012.
123 500 mennesker har dratt
nytte av økte avlinger fra 2012
til 2015.
Komorene
Mer enn 71 000 mennesker
har dratt direkte nytte av
støtte fra kontanter-forarbeid og nærmiljøbaserte
infrastrukturprosjekter med

Den demokratiske
republikken Kongo

1,2 millioner mennesker i urbane
områder fikk tilgang til bedre
drikkevann fra 2014 til 2015.
69 017 mennesker har dratt
direkte nytte av gjenoppbygging
av lokalsamfunnsinfrastruktur
som skoler, vannpunkter og
broer i Øst-Kongo fra februar til
desember 2014.
500 landsbyer har dratt nytte
av bygging av infrastruktur
på landsbygda, herunder
1765 kilometer veier, fra 2011
til 2015.
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Elfenbenskysten
Frem til 2015 ble ytterligere
61 800 mennesker i urbane
områder vernet mot periodisk
flom gjennom rehabilitering og
nybygging av urban infrastruktur.
634 kilometer kommunale veier ble
rehabilitert mellom 2012 og 2015.
18 000 tidligere soldater,
bevæpnede personer og utsatte
unge deltok i økonomiske
reintegreringsaktiviteter fra
2008 til 2012.
74 underprefekturkontorer ble
bygget, og 65 kilometer bygdeveier
ble rehabilitert ved hjelp av
arbeidsintensive metoder fra
2008 til 2012.

BURUNDI

Et prosjekt for å øke produktiviteten i landbruket har hjulpet småbønder med å øke avlingene til

4 tonn ris per hektar i 2015, opp fra 2 ½ tonn per hektar i 2010. Bananavlingene har økt til

22,7 tonn per hektar fra 9 tonn i løpet av samme periode.
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44 prosent av de HIV-smittede
gravide kvinnene fikk antiretroviral behandling i 2012 for å
redusere risikoen for smitte fra
mor til barn, opp fra 0 i 2007.

Haiti
9776 mennesker innlagt på
sykehus for kolera i 98 kommuner
fra oktober 2014 til september
2015 fikk tester og behandling.
19 320 husholdningsbesøk
ble gjennomført som del
av holdningskampanjer og
19 800 hus og 3515 latriner ble
renset over samme tidsperiode.
Fra 2012 til 2015 dro
18 000 mennesker nytte av
solcelledrevne gatelys i byområdet
Port-au-Prince.
372 516 undervisningsfritak ble
finansiert for elever til å gå på
private skoler i 2015, opp fra
264 434 i 2014.
Fra 2011 til 2015 resulterte
prosjektintervensjoner i 2669 flere
kvalifiserte lærere i grunnskolen.
Honduras
Fra 2013 til 2015 deltok
14 388 mennesker i utvalgte
nabolag, inkludert mer enn
8000 kvinner, i programmer for
å forebygge vold, som en del av
arbeid med å skape tryggere
lokalsamfunn i Honduras.
Prosjektet støtter ni tiltak som

retter seg mot psykososial
støtte, forebygging av vold og
nærmiljøbaserte tiltak.
Kosovo
Fra 2008 til 2015 har antall
dager som trengs for å fullføre
en registrering av kjøp eller salg
av eiendom falt fra 30 dager
til 10 dager, som resultat av
et prosjekt for å forbedre
besittelsessikkerheten og utvikle
eiendomsmarkedet i post-konflikt
Kosovo.
Liberia
20 000 landbrukshusholdninger
mottok risfrø av høy kvalitet for
å avverge sult og gjenopplive
landbruket i kjølvannet av
ebolakrisen.
10 800 timer med opplæring på
jobb ble gitt fra 2011 til 2015
gjennom et prosjekt for å forbedre
og vedlikeholde veier.
Madagaskar
I 2015 dro mer enn 2,9 millioner
elever i Madagaskar nytte av
prosjekter finansiert av IDA og
Global Partnership for Education.

762 882 mennesker fikk tilgang til
en grunnpakke av helse, ernæring
eller reproduktive helsetjenester
fra 2012 til 2014.
149 376 barn ble vaksinert
mellom 2012 og 2015, og
74 593 fødsler ble fulgt av
kvalifisert helsepersonell mellom
2012 og 2014.
Mali
Frem til utgangen av september
2015 dro 43 613 husholdninger,
som representerer
349 031 mennesker, nytte av
kontantoverføringer og tilhørende
tiltak. Mer enn halvparten av
de som nøt godt av dette var
kvinner og barn.
1,6 millioner husstander i urbane
områder fikk tilgang til elektrisitet
mellom 2009 og 2015, til sammen
3,7 millioner mennesker.
45 prosent av befolkningen
på landsbygda hadde tilgang
til en helårsvei i 2015, opp fra
32 prosent i 2007.

LIBERIA

20 000

landbrukshusholdninger
mottok risfrø av høy
kvalitet for å avverge sult
og gjenopplive landbruket i
kjølvannet av ebolakrisen.
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Myanmar

Salomonøyene

Fra 2013 til 2015 dro
850 000 mennesker i
1729 landsbyer nytte av
1800 grunnleggende infrastruktur
og tjenesteprosjekter, herunder
prosjekter for å forbedre skoleanlegg og bygge adkomstveier.

Fra 2010 til 2016 har bygging
av lokalsamfunnsinfrastruktur
sysselsatt 12 000 unge fra
sårbare lokalsamfunn og
skapt mer enn 664 000 dager
med arbeid på Salomonøyene.
60 prosent av de sysselsatte var
kvinner og 53 prosent var mellom
16 og 29.

37 000 elever fikk kontant
betaling i skoleåret 2014-15, for
å hindre utsatte elever fra å
droppe ut.
Nepal
Fra 2008 til 2014 mottok
14 300 familier av mennesker
som døde i konflikter og
4500 enker kontantvederlag,
og 14 770 mennesker berørt
av konflikt har mottatt
ferdighetstrening og
jobbplasseringstjenester.
Sierra Leone

Sør-Sudan

1,2 millioner malarianett behandlet med

langtidsvirkende insektmiddel ble kjøpt og/eller distribuert
i Sør-Sudan i 2014, opp fra 126 451 i 2012.
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De offentlige inntektene
fra fiskerisektoren økte fra
USD 0,9 millioner i 2008 til
USD 3,8 millioner i 2013, en
økning på 322 prosent over 5 år,
takket være et program for å
begrense ulovlig fiske og etablere
bevaringssoner dedikert til lokalt
småskalafiske.

Tilgangen til telefoner i
Salomonøyene økte til 60 prosent
i 2014, opp fra 8 prosent i 2010.
Kostnaden for en tre-minutters
mobilsamtale til et lokalt nummer
falt til 13 cent i 2014, ned fra
USD 1,20 i 2010.
Sør-Sudan
Fra 2013 til 2016 har
80 000 mennesker dratt nytte
av 29 infrastrukturprosjekter i
lokalsamfunn i Sør-Sudan, blant
annet bygging og rehabilitering av
klinikker, skoler og borehull.
1,2 millioner malarianett behandlet
med langtidsvirkende insektmiddel
ble kjøpt og/eller distribuert i
Sør-Sudan i 2014, opp fra
126 451 i 2012.
374 206 barn i alderen 6 til
59 måneder fikk en dose av

vitamin A i 2013, en 2000 prosent
økning siden 2011.
47 287 barn under 12 måneder i
Sør-Sudan fikk DPT3 vaksinering
for å beskytte mot difteri, kikhoste
og stivkrampe i 2013, opp fra
16 986 i 2011.
Sri Lanka
Mellom 1999 og 2014 har
283 000 mennesker dratt nytte
av et prosjekt for å bedre levekår
i samfunn rammet av konflikt.
Prosjektet bidro til reparasjon av
over 2000 kilometer kommunale
veier og økning i landarealene
betjent av vanningsanlegg
på 54 000 hektar. Mer enn
100 000 familier fikk lån med lav
rente for å støtte jordbruk eller
små bedrifter.
Togo
Fra 2012 til 2015 har
3275 mennesker dratt nytte
av bygging av 90 skoler med
248 klasserom, 13 helsestasjoner,
44 borehull, fire felles latriner,
to bygdeveier med kryss og to
markedsboder.
14 016 mennesker har fått
økonomisk bistand mellom 2013
og 2015 som del av et sosialt

sikkerhetsnettprogram for å
bekjempe underernæring blant
barn i Togo.
Jemen*
Fra 2013 til 2014 fikk
2,35 millioner mennesker
kontantoverføringer for å lindre en
kraftig økning i fattigdomsraten
– fra 43 prosent i 2009 til
55 prosent i 2012 – etter en krise i
Jemen i 2011. Mer enn halvparten
av mottakerne var kvinner.
Fra 2012 til 2015 fikk
101 042 mennesker tilgang til
bedre primærhelsetjenester,
121 193 mennesker fikk
tilgang til bedre vannkilder, og
41 039 mennesker fikk tilgang til
forbedrede sanitærforhold.
Fra 2012 til 2016
har to IDA-støttede
poliovaksineringskampanjer
vaksinert 4,3 millioner barn
under 5 år i 21 guvernementer
i Jemen. Banken har også
støttet rutinemessige integrerte
oppsøkende økter for å gi
vaksiner, sjekke mor og barns
helse, og tilby ernærings og
sykdomskontrolltjenester, samt gi
helseutdanning til lokalsamfunn
uten tilgang til faste medisinske
fasiliteter.

SRI LANKA

283 000

Mellom 1999 og 2014 har
mennesker dratt
nytte av et prosjekt for å bedre levekår i samfunn rammet av
konflikt. Prosjektet bidro til reparasjon av over 2000 kilometer
kommunale veier og økning i landarealene betjent av
vanningsanlegg på 54 000 hektar. Mer enn 100 000 familier
fikk lån med lav rente for å støtte jordbruk eller små bedrifter.

* Pr. 11. mars 2015 har sikkerhetssituasjonen i Jemen forverret seg i en slik grad at Verdensbanken ikke
lenger kunne utøve oppsyn for forvaltnings- eller ledelsesformål, og utbetaling har blitt suspendert på alle
Verdensbank-finansierte prosjekter. Mens suspensjon er i kraft, er det gjort avtaler med utviklingspartnere
om å fortsette finansiering av nøkkelprosjekter der dette er mulig i henhold til nødprosedyrer.

ABC-er om IDA | 9

Kosovo

Fra 2008 til 2015 har antall dager som trengs for å fullføre
en registrering av kjøp eller salg av eiendom falt fra 30 dager
til 10 dager, som resultat av et prosjekt for å forbedre
besittelsessikkerheten og utvikle eiendomsmarkedet i
post-konflikt i Kosovo.
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