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IDA:s ABC:
Instabilitet, konflikter och våld
Medan miljontals människor tar sig
ur fattigdomen i utvecklingsländer,
bor miljontals fler i länder där
instabilitet, konflikter och våld har
fångat dem i en fattigdom de inte
kan ta sig ur. Instabilitet, konflikter
och våld hotar att vrida tillbaka
utvecklingsframsteg. Detta leder
ofta till att befolkningar tvingas
flytta, vilket påverkar både dem
och värdländerna.
Men Internationella utvecklingsfonden (IDA), Världsbankens fond
för de fattigaste, gör skillnad. IDA
stöder länder som påverkas av
konflikt och instabilitet genom att
tillhandahålla finansiering och den
kunskap som behövs för att åter
bygga upp motståndskraftiga institutioner och ekonomier, och genom
att lägga den grund människor
behöver för att kunna återuppta
fredliga och produktiva liv.
Sedan år 2000 har IDA
tillhandahållit mer än 28,5
miljarder USD som stöd för länder
som är instabila och har drabbats
av konflikter. Genom bedömningar

av grundläggande orsaker
till konflikter och instabilitet
får projekten i 19 IDA-länder
nödvändig information.
Det går att ta sig ur instabila
förhållanden men det ställer krav
på att väl fungerande institutioner
skapas. IDA:s flexibla, förutsägbara
och landbaserade modell är
mycket effektiv. IDA ingår som
en viktig del i utvecklingen
som helhet, och tillför kunskap
och förbättrad finansiering,
fungerar som en plattform för
samordning av donatorer (inklusive
implementering av fonder som
omfattar flera bidragsgivare),
och stöder aktivt insyn och
ansvarsskyldighet hos både
bidragsgivare och länder.
Trots överväldigande utmaningar
hjälper IDA:s stöd länder att ta
sig ur kris och instabilitet och
utvecklas. I Afghanistan, har IDA:s
stöd hjälpt till med att skapa
52 miljoner arbetsdagar för erfarna
och oerfarna arbetare och har
hjälpt mer än 25 000 människor

att få yrkesutbildning. Ett projekt
i Demokratiska republiken
Kongo hjälper till med att öka
medvetenheten om och förhindra
sexuellt och könsbaserat våld. Och i
Liberia fick 20 000 jordbrukshushåll
risutsäde av hög kvalitet för
att avvärja hunger och få igång
jordbrukssektorn efter ebolakrisen.
I områdena Stora sjöarna och
Afrikas horn ger IDA stöd till
värdfamiljer för att förbättra
livet och tillgången till tjänster för
flyktingar och människor som har
tvingats flytta inom landet.
Exemplen på följande sidor visar hur
åtgärder som finansierats av IDA
gör skillnad i länder som är instabila
och har påverkats av konflikter.
Läs våra andra publikationer
om IDA:s ”ABC” (achievements
by country - prestationer
per land) inklusive några av
höjdpunkterna från vårt arbete
i Afrika, och om jämställdhet,
klimat, jobb och ekonomisk
omvandling samt uppbyggnad av
förvaltning och institutioner, på
ida.worldbank.org/abcs.

IDA:s största prestationer
i siffror

52

miljoner

Antal arbetsdagar skapade
i Afghanistan
2003-2015

69 000

människor gynnades av
ombyggnaden av samhällets
infrastruktur i Demokratiska
republiken Kongo
2014
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Afghanistan
Från 2003 till 2015, arbetade det
nationella solidaritetsprogrammet
och 31 samarbetspartner, inklusive
IDA, genom samhällsutvecklingsråd
för att identifiera och implementera
86 000 småskaliga ombyggnadsoch utvecklingsaktiviteter.
Detta inkluderar projekt för
att förbättra vattenförsörjning
och renhållning, småvägar
på landsbygden, bevattning,
ström, hälsovård och utbildning.
Programmet har genererat över
52 miljoner arbetsdagar för
erfarna och oerfarna arbetare
och har hjälpt till med att etablera
33 400 samhällsutvecklingsråd
över hela Afghanistan, som
demokratiskt väljs genom
sluten omröstning.

Afghanistan

732 kilometer småvägar och 825 meter mindre broar

blev klara i Afghanistan från 2012 till 2015. Under samma
tidsperiod underhölls mer än 3 000 kilometer småvägar.
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25 696 människor gynnades
av ett projekt som utvecklade
jobbfärdigheter och ökade
inkomsterna för personer som
utexaminerats från tekniska skolor
och yrkesutbildningar från 2013
till 2015.

Från 2011 till 2015 fick 434 små
och medelstora företag stipendier
för att utveckla sina företag,
vilket har hjälpt till med att skapa
1 385 jobb.
Från 2011 till 2015 ökade ett
sjukhus i Jalalabad antalet
patienter från mindre än 50 till
mer än 150 per dag.
732 kilometer småvägar och
825 meter mindre broar blev klara
i Afghanistan från 2012 till 2015.
Under samma tidsperiod underhölls
mer än 3 000 kilometer småvägar.
Burundi
Antalet dagar som krävdes
för att få ett bygglov på ett
medborgarkontor minskade från
137 till 99 mellan 2012 och 2013.
Ett projekt för ökad
jordbruksproduktivitet hjälpte
småbrukare att öka skörden till
4 ton ris per hektar under 2015, en
ökning från 2 ½ ton per hektar under
2010. Under samma tidsperiod
ökade bananproduktionen till
22,7 ton per hektar från 9 ton.

Centralafrikanska
republiken

99 000

arbetsdagar skapades
de tre sista månaderna
under 2015 av ett IDAprogram för kontanterför-arbete.

Centralafrikanska
republiken

näring eller reproduktiv hälsovård
från 2012 till 2015.

globala krissituationen och de
lokala översvämningarna år 2012.

Centralafrikanska republikens
offentliga katastrofhanteringsprojekt strävar efter att förbättra
myndigheternas möjlighet att
återupprätta ett fungerande lönesystem och relaterade ekonomihanteringssystem för myndigheter
efter inbördeskriget. Resultaten
inkluderar ökade skatteintäkter
med 50 procent från 2014 till
2015. Ökade intäkter innebar att
myndigheterna åter kunde bygga
upp funktionerna för leverans av
tjänster efter krisen.

119 000 människor testades
för HIV från 2000 till 2012,
inklusive mer än 10 000 gravida
kvinnor, 2 000 lärare och nästan
7 000 militärer och deras familjer.

Demokratiska republiken
Kongo

99 000 arbetsdagar skapades de
tre sista månaderna under 2015
av ett IDA-program för kontanterför-arbete.

2,6 miljoner böcker distribuerades
till skolor, 400 klassrum byggdes
och utrustades, 20 000 människor
lärde sig att läsa och skriva och
11 700 lärare utbildades från 2003
till 2012.

147 105 människor gynnades av
produktionen av livsmedel som
ingick i livsmedelsförsörjningsprojektet Emergency Food Crisis
Response and Agriculture
Relaunch från 2014 till 2015.
Projektet distribuerade även
5 005 ton mat och ökade produktionen av utsäde med 371 ton.
327 843 människor fick tillgång
till ett baspaket med hälsovård,

1 023 lärare och 22 rektorer
rekryterades och utbildades;
3 000 nya läroplaner trycktes och
178 500 textböcker, 5 596 skolpaket och 5 130 skolbänkar distribuerades mellan 2007 och 2012.
Chad

123 500 människor gynnades av
ökade skördar från 2012 till 2015.
Komorerna
Mer än 71 000 människor har
gynnats direkt av ”kontanter för
arbete” och samhällsbaserade
infrastrukturprojekt med IDA:s
krisfinansiering, som svar på den

Från 2014 till 2015, fick
3 845 personer som överlevt
sexuella övergrepp tillgång
till holistiska stödtjänster,
3 244 fick gå till en gynekolog och
58 627 invånare i samhället deltog
i aktiviteter avsedda att förbättra
medvetenheten om sexuella och
könsbaserade våldsbrott.
1,2 miljoner människor i tätorter
fick tillgång till förbättrat
dricksvatten från 2014 till 2015.
69 017 människor gynnades direkt
av ombyggnaden av samhällets
infrastruktur, t.ex. skolor, vattenpumpar och broar i östra Kongo,
från februari till december 2014.
500 byar gynnades av byggandet
av infrastruktur på landsbygden,
inklusive 1 765 kilometer vägar,
från 2011 till 2015.
Elfenbenskusten
Från och med 2015 skyddades
ytterligare 61 800 människor
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i tätorter mot återkommande
översvämningar tack vare
restaurering och uppförande av
infrastruktur i tätorter.
634 kilometer småvägar på
landsbygden restaurerades mellan
2012 och 2015.
18 000 före detta soldater,
beväpnade personer och utsatta
ungdomar deltog i aktiviteter för
ekonomisk integration från 2008
till 2012.
74 underordnade prefekturkontor
byggdes och 65 kilometer
småvägar på landsbygden rustades
upp med arbetskraftsintensiva
metoder från 2008 till 2012.

Burundi

44 procent av de gravida kvinnor
som var infekterade med HIV fick
antiretroviral behandling under
2012 för att minska risken för att
smitta sina barn, en uppgång från
0 under 2007.

4 ton

Ett projekt för ökad jordbruksproduktivitet hjälpte småbrukare att öka skörden till
ris per hektar under 2015, en ökning från 2 ½ ton per hektar under 2010. Under samma
tidsperiod ökade bananproduktionen till 22,7 ton per hektar från 9 ton.
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Haiti
9 776 människor i 98 samhällen,
som låg inlagda på sjukhus för
kolera, testades och behandlades
från oktober 2014 till september
2015. 19 320 hembesök utfördes

som en del i en kampanj för att öka
medvetenheten och 19 800 hus och
3 515 latriner dekontaminerades
under samma tidsperiod.
Från 2012 till 2015 gynnandes
18 000 människor av soldrivna
gatlyktor i huvudstadsområdet
Port-au-Prince.
372 516 undervisningsavgifter
finansierades så att utsatta elever
kunde gå i privata skolor under
2015, en ökning från 264 434
under 2014.
Från 2011 till 2015 resulterade
projektinsatser i att
ytterligare 2 669 kvalificerade
grundskolelärare utbildades.
Honduras
Från 2013 till 2015 deltog
14 388 människor i utsatta
bostadsområden, inklusive
mer än 8 000 kvinnor, i
våldsförhindrande program som en
del i ansträngningarna att skapa
säkrare samhällen i Honduras.
Projektet stöder nio initiativ
som tar itu med psykosocialt
stöd, förhindrande av våld och
samhällsbaserade ingripanden.

Kosovo
Från 2008 till 2015 minskade
antalet dagar det tog att göra
klart registreringen av köp eller
försäljning av fastigheter från
30 dagar till cirka 10 dagar tack
vare ett projekt för förbättring av
besittningsrätt och utveckling av
fastighetsmarknaden i Kosovo
efter konflikten.
Liberia
20 000 jordbrukshushåll fick
risutsäde av hög kvalitet för
att avvärja hunger och få igång
jordbrukssektorn efter ebolakrisen.
10 800 timmar med utbildning
genom arbetspraktik gavs
från 2011 till 2015 genom
ett vägförbättrings- och
vägunderhållningsprojekt.
Madagaskar
Under 2015 gynnades mer än
2,9 miljoner elever i Madagaskar
av projekt som finansierades av
IDA och organisationen Global
Partnership for Education.
762 882 människor fick tillgång
till ett baspaket med hälsovård,

näring eller reproduktiv hälsovård
från 2012 till 2014.
149 376 barn vaccinerades
mellan 2012 och 2015 och erfaren
sjukvårdspersonal var närvarande
vid 74 593 födslar mellan 2012
och 2014.
Mali
Från och med september 2015
gynnades 43 613 hushåll, vilket
representerade 349 031 personer,
av överföring av kontanter och
uppföljningsåtgärder. Mer än
hälften av förmånstagarna var
kvinnor och barn.
1,6 miljoner hushåll i städer fick
tillgång till elektricitet mellan år
2009 och 2015, vilket 3,7 miljoner
människor gynnades av.
45 procent av landsbygdsbefolkningen hade tillgång till en allvädersväg under 2015, en uppgång
från 32 procent år 2007.
Myanmar
Från 2013 to 2015 gynnades
850 000 människor i 1 729 byar
av 1 800 grundläggande
infrastruktur- och serviceprojekt,

Liberia

20 000

jordbrukshushåll fick
risutsäde av hög kvalitet
för att avvärja hunger och
få igång jordbrukssektorn
efter ebolakrisen.
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inklusive projekt för att förbättra
skollokaler och tillfartsvägar.
37 000 studenter fick kontantbetalningar under skolåret 2014-15
för att förhindra att utsatta studenter skulle hoppa av skolan.
Nepal
Från 2008 till 2014, fick
14 300 familjer relaterade till
personer som dött i konflikter, och
4 500 änkor, kontantbetalningar
och 14 770 personer som
påverkades av konflikter fick
yrkesutbildning och hjälp av
arbetsförmedlingar.
Sierra Leone

Sydsudan

1,2 miljoner malarianät som behandlats med
långvarigt verkande insektsmedel köptes och/eller
distribuerades i Sydsudan under 2014, en ökning
från 126 451 år 2012.
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Offentliga intäkter från fiskeindustrin ökade från 0,9 miljoner USD
under 2008 till 3,8 miljoner USD år
2013, en ökning med 322 procent
på 5 år, tack vare ett program för
begränsning av olagligt fiske och
etablering av ett skyddsområde
som endast får användas för småskaligt fiske.
Salomonöarna
Från 2010 till 2016 sattes
12 000 unga människor från
utsatta samhällen i arbete med

uppbyggnaden av samhällets
infrastruktur. Detta skapade mer
än 664 000 dagars anställning
på Salomonöarna. 60 procent av
de som anställdes var kvinnor och
53 procent var mellan 16 och 29 år.
Tillgången till telefoner på
Salomonöarna ökade till
60 procent under 2014, en
uppgång från 8 procent år 2010.
Kostnaden för ett tre minuters
mobilsamtal till ett lokalt nummer
sjönk till 13 cent under 2014, en
nedgång från 1,20 USD år 2010.
Sydsudan
Från 2013 till 2016 gynnades
80 000 människor av 29 infrastrukturprojekt på samhällsnivå
i Sydsudan som inkluderade
uppbyggnad och restaurering av
kliniker, skolor och borrhål.
1,2 miljoner malarianät som behandlats med långvarigt verkande
insektsmedel köptes och/eller distribuerades i Sydsudan under 2014,
en ökning från 126 451 år 2012.
374 206 barn i åldrarna 6 till
59 månader fick en dos med
A-vitamin under 2013, en ökning
med 2 000 procent sedan 2011.

47 287 barn under 12 månader i
Sydsudan blev vaccinerade med
DPT3 för att skydda mot difteri,
kikhosta och stelkramp under 2013,
en ökning från 16 986 år 2011.
Sri Lanka
Mellan 1999 och 2014 gynnades
283 000 människor av ett projekt
vars syfte var att förbättra uppehället i samhällen som drabbats
av konflikter. Projektet hjälpte till
med att reparera över 2 000 kilometer småvägar på landsbygden
och att öka arealen bevattnad
mark med 54 000 hektar. Mer än
100 000 familjer fick lån med låg
ränta som stöd för jordbruk eller
småföretag.
Togo
Från 2012 till 2015, gynnades
3 275 människor av uppbyggnaden av 90 skolor med 248 klassrum, 13 vårdcentraler, 44 borrhål,
fyra allmänna latriner, två landsbygdsvägar och vägkorsningar och
två marknadsstånd.
14 016 personer fick ekonomiskt
stöd mellan 2013 och 2015 som
en del i ett socialt skyddsnätsprogram för att bekämpa barns
undernäring i Togo.

Yemen*
Från 2013 till 2014, fick
2,35 miljoner människor
kontantöverföringar för att dämpa
en markant uppgång i antalet
fattiga, från 43 procent under
2009 till 55 procent år 2012 efter
en kris i Yemen under 2011. Mer
än hälften av de som fick pengar
var kvinnor.
Från 2012 till 2015, fick
101 042 människor tillgång
till förbättrad primärvård,
121 193 människor hade tillgång
till förbättrade vattenkällor och
41 039 människor hade tillgång till
förbättrad sanitär utrustning.
Från 2012 till 2016 vaccinerade
två poliovaccinationskampanjer
som stöttades av IDA 4,3 miljoner
barn under 5 år i 21 provinser
i Yemen. Banken har även
stöttat rutinmässig, integrerad
uppsökande verksamhet för att ge
tillgång till vaccinering, hälsovård
för mödrar och barn och tjänster
för bekämpning av sjukdomar,
samt sjukvårdsutbildning till
samhällen som inte har tillgång
till fasta sjukvårdsresurser.

Sri Lanka

283 000

Mellan 1999 och 2014 gynnades
människor
av ett projekt vars syfte var att förbättra uppehället i
samhällen som drabbats av konflikter. Projektet hjälpte
till med att reparera över 2 000 kilometer småvägar på
landsbygden och att öka arealen bevattnad mark med
54 000 hektar. Mer än 100 000 familjer fick lån med låg
ränta som stöd för jordbruk eller småföretag.
* Från och med den 11 mars 2015, förvärrades säkerheten i Yemen till den grad att Världsbanken inte
längre kunde övervaka sina ansvarsområden och utbetalningar har dragits in för alla projekt finansierade av
banken. Medan indragningen av utbetalningar kvarstår har uppgörelser nåtts med utvecklingspartner för
att åter bidraga till finansieringen av vissa nyckelprojekt, där det har varit möjligt och under nödförfaranden.
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Kosovo

Från 2008 till 2015, minskade antalet dagar det tog
att göra klart registreringen av köp eller försäljning av
fastigheter från 30 dagar till cirka 10 dagar tack vare ett
projekt för förbättring av besittningsrätt och utveckling av
fastighetsmarknaden i Kosovo efter konflikten.
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