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IDA:s ABC—Nyckelresultat för varje land
Under mer än 50 år har IDA
(International Development
Association – Internationella
utvecklingsfonden), Världsbankens
fond för de fattigaste, tagit sig an
de svåraste och mest komplicerade
utmaningarna. IDA är en av de
främsta källorna för bistånd till de
77 fattigaste länderna i världen,
varav 39 finns i Afrika. Resurser från
IDA för med sig positiv förändring
för 1,3 miljarder invånare i IDAländer. Sedan år 1960 har IDA
understött utvecklingsarbete
i 112 länder. De årliga åtagandena
har varit i genomsnitt 19 miljarder
dollar under de senaste tre åren,
och av detta har ungefär hälften
gått till Afrika.
Världen väntar sig att IDA ska ta
sig an de stora problemen—allt
från hjälp till länder som drabbats
av Ebola, till återuppbyggnad i
Afghanistan, till länder som står
inför tilltagande klimatrelaterade
katastrofer. Det finns ingen annan
internationell institution som har
åliggandet, de sektorsövergripande
kunskaperna, och resurserna att
svara på komplicerade globala
utmaningar med fokus uteslutande
på världens fattigaste länder.

Och IDA är uppfinningsrikt. Vi hjälper
länder att hoppa över traditionella
energikällor och gå direkt till att
använda solen till att lysa upp hem
och förse företag med elenergi, och
att handskas med effekterna av
en miljö i ständig förändring och
samtidigt bygga in klimatsmart
motståndskraft på längre sikt.
Vi arbetar på att räkna ut nya sätt
att integrera kvinnor och andra
sårbara medborgare i samhället
på jämställd fot. Och vi är där
för att stanna, och hjälpa länder
att ta stegen mot stabilitet och
tillväxt efter konflikter och andra
katastrofer.
IDA har hjälpt hundratals
miljoner människor komma ut ur
fattigdomen—genom att skapa jobb
och ge tillgång till rent vatten, skolor,
vägar, bättre kost, elektricitet och
mera till. Under de senaste fem åren
har IDA finansierat vaccinationer av
205 miljoner barn, gett 50 miljoner
människor tillgång till bättre
vatten, och sett till att 413 miljoner
människor fått tillgång till hälsovård.
Påfyllnad av IDA sker vart tredje
år tack vare bidrag från givare från
industriländer och utvecklingsländer,

samt från två andra av
Världsbanksgruppens institutioner:
IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development
– Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbanken) och IFC
(International Finance Corporation –
Internationella finansieringsbolaget).
Och IDA fungerar. Med hjälp av
IDA har 301 länder “utexaminerats”.
Deras ekonomiska utveckling har
lett till att de inte längre är beroende
av stöd från IDA, och många har
övergått till att bli givare till IDA.
För IDA är det en prioritet att hjälpa
länder att bygga upp de institutioner
och den kapacitet som fordras för
att de ska kunna finansiera sin egen
utveckling.
Ta reda på mer om vad IDA har
uträttat genom att titta på de
resultat som hålls fram på de
följande sidorna, och se också till
att studera våra andra ”IDA:s ABC”
(Achievement by Country –
Resultat land för land) om Afrika,
genusfrågor, konflikter och
bräcklighet, klimatförändring och
institutionsbyggande.

I siffror

IDA:s nyckelresultat
2011-2015

205

miljoner

barn vaccinerades

50

miljoner

människor fick tillgång till
bättre vattenförsörjning

1. Indien ”utexaminerades” från IDA vid slutet av räkenskapsåret 2014 men kommer att, som ett undantag, erhålla övergångsbistånd genom
hela IDA17-perioden (räkenskapsåren 2015-2017)
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A
Afghanistan
Under åren 2003 till
2015 arbetade Nationella
solidaritetsprogrammet och
dess 31 partner, inklusive IDA,

via lokala utvecklingskommittéer
för att identifiera och
implementera 86 000 småskaliga
återuppbyggnads- och
utvecklingsaktiviteter, inklusive
projekt för att förbättra
vattentillgång och sanitet,
vägar på landsbygden,
bevattning, elektricitet,
hälsovård och utbildning.

Programmet har producerat
över 52 miljoner dagars arbete
för kvalificerad och okvalificerad
arbetskraft och har hjälpt till
att sätta upp 33 400 lokala
utvecklingskommittéer över hela
Afghanistan, vilka är demokratiskt
tillsatta genom sluten omröstning.
25 696 människor deltog
i ett projekt att förbättra
yrkesfärdigheter och inkomst för
studenter som utexaminerats från
tekniska skolor och yrkesskolor
åren 2013 - 2015.
Under åren 2011 till 2015 fick
434 små och medelstora företag
bidrag för att vidareutveckla sina
verksamheter, och detta hjälpte till
att skapa 1 385 jobb.
Under åren 2011 till 2015 ökade
ett sjukhus i Jalalabad antalet
patienter från mindre än 50 till
mer än 150 per dag.
Under åren 2012 till 2015
färdigställdes 732 km tertiära
vägar och 825 m tertiära broar
över hela Afghanistan. Under
samma tidsperiod genomfördes
underhåll av över 3 000 km
tertiära vägar.

Afghanistan

25 696 människor deltog i ett projekt att förbättra

yrkesfärdigheter och inkomst för studenter som utexaminerats
från tekniska skolor och yrkesskolor åren 2013 - 2015.
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Angola
167 809 barn vaccinerades
fram till 2014, en ökning från

34 000 under 2012. Under samma
period vaccinerades 71 procent
av barn mellan 0 och 1 år med
pentavalent vaccin, en ökning
från 27 procent.
Under åren 2013 till 2014 fick
2,3 miljoner människor tillgång
till ett baspaket av sjukvård,
kosthållningstjänster eller
reproduktiv hälsovård.

B
Bangladesh
Under åren 2012 till 2015 fick
4,8 miljoner människor på
landsbygden i Bangladesh tillgång
till elektricitet från förnybara källor
genom ett projekt som installerar
omkring 50 000 hemsystem för
solenergi per månad.
Fram till 2015 har
6 000 jordbrukare dragit nytta
av över 300 solenergidrivna
bevattningspumpar.
61 procent av deltagarna i ett
program för försörjning på
landsbygden ökade sina inkomster
med 50 procent mellan 2011 och
2015. Under samma tidsperiod
skapades 48 780 jobb för
ungdomar.

1,6 miljoner förvärvsarbetsdagar
skapades och finansierades via
kontanta löneutbetalningar mellan
2012 och 2014.
Benin
750 000 människor nåddes av
lokalt organiserade projekt mellan
2005 och 2012; 160 000 nya
elever skrevs in i skolorna, och
25 000 människor fick tillgång
till rent vatten.
Distrikt i Benin som omfattades
av ett projekt med betalning
för resultat uppnådde en
86-procentig vaccinationsgrad
fram till 2015. I landet som helhet
är vaccinationsgraden 40 procent.
Bolivia
Under åren 2008 till 2014
fick 2 891 familjer—av vilka
majoriteten tillhörde infödda
befolkningsgrupper—tillgång till
151 579 hektar mark för jordbruk
och boskapsskötsel inom ramen
för producentföreningar, vilket har
hjälpt till att öka genomsnittlig
hushållsinkomst med 39 procent.
38 procent av deltagarna i
jordbruks- och administrativa
kurser var kvinnor, och kvinnor
var aktiva styrelsemedlemmar i
74 procent av de föreningar som
startades genom projektet.

Över 16 000 familjer har nåtts
av ett projekt för att förbättra
marknadstillgänglighet för
småbrukare på den bolivianska
landsbygden genom självstyrda
gräsrotsorganisationer.
Landsbygdsalliansprojektet
(Rural Alliances Project) stöttade
770 producentorganisationer i
110 landsbygdskommuner, till
nytta för 29 000 familjer, av vilka
90 procent tillhör den infödda
befolkningen. Hushåll som deltog i
projektet ökade sin inkomst med
33 procent.
Bosnien och Hercegovina
Under åren 2010 till 2015, fick
11 400 människor tillgång till
arbetsmarknadstjänster och
målinriktade kontantbidrag.
55 procent av dem som fick
utbildning och anställningsbidrag
var fortfarande anställda ett år
efter det att utbildningen eller
bidraget tog slut.
Under perioden juni 2014 till
december 2015 fick mer än
160 000 människor hjälp genom
återuppbyggnad av infrastrukturen i översvämningsdrabbade områden av Bosnien och
Hercegovina, medan omkring
94 000 människor erhöll byggnadsmaterial och andra akut
behövliga förnödenheter. Många

Benin

750 000

människor nåddes av lokalt organiserade projekt
mellan 2005 och 2012; 160 000 nya elever skrevs in i skolorna,
och 25 000 människor fick tillgång till rent vatten.
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andra delprojekt för återuppbyggnad av berörd regional och lokal
infrastruktur pågår fortfarande,
och projektet väntas därför nå sitt
mål att bistå 300 000 människor
i de översvämningsdrabbade
områdena.
Burkina Faso
9 741 nya reguljära jobb hade
skapats fram till mitten av
2012 och 70 624 företag
hade registrerats av
företagsregistreringens
gemensamma kontaktpunkt
fram till slutet av 2014.
Det tar nu 3 dagar att sätta
upp ett företag—jämfört med
45 dagar år 2004—och det
antal dagar det tar att få ett
byggnadstillstånd är 30—jämfört
med 260 år 2006.
4 224 byggnadstillstånd
utfärdades av den gemensamma
kontaktpunkten fram till slutet
av 2014.
Burundi
Kambodja

91 500 människor på landsbygden i Kambodja fick tillgång

till bättre vattenförsörjning och 615 km väg återuppbyggdes
under åren 2009 till 2014 som en del av arbetet att hjälpa landet
återhämta sig från tyfonen Ketsana.
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Antalet dagar det tog att få
byggnadstillstånd via en ny
gemensam kontaktpunkt föll från
137 till 99 mellan 2012 och 2013.
Ett projekt avsett att förbättra
produktiviteten inom jordbruket

hjälpte småbrukare att öka sina
skördar till 4 ton ris per hektar
år 2015, jämfört med 2½ ton per
hektar år 2010. Under samma
tidsperiod ökade bananskörden
till 22,7 ton per hektar jämfört
med 9 ton.

C
Kambodja
91 500 människor på landsbygden
i Kambodja fick tillgång till bättre
vattenförsörjning och 615 km väg
återuppbyggdes under åren 2009
till 2014 som en del av arbetet att
hjälpa landet återhämta sig från
tyfonen Ketsana.
85 procent av barnafödslar
skedde i närvaro av utbildad
hälsovårdspersonal år 2014,
jämfört med 58 procent år 2008.
98 procent av barn under ett år
vaccinerades mot difteri, kikhosta,
stelkramp och hepatit B år 2014,
jämfört med 84 procent år 2008.
Kamerun
Under åren 2012 till 2013 fick
428 925 människor bättre
tillgång till sjuk- och hälsovård,
44 340 elever fick bättre tillgång
till skolor, och 427 100 invånare

fick tillgång till förbättrad
vattenförsörjning.

7 000 militär personal och deras
familjer.

dricksvatten under åren 2014 till
2015.

3,3 miljoner människor fick
tillgång till ett paket av sjukvård,
kosthållningstjänster eller reproduktiv hälsovård under åren 2009
till 2015. Under samma tidsperiod
vaccinerades 197 333 barn och
197 333 barnafödslar skedde i
närvaro av utbildad hälsovårdspersonal.

1 023 lärare och 22 rektorer
rekryterades och utbildades;
3 000 nya läroplaner trycktes;
och 178 500 läroböcker,
5 596 skolutrustningspaket,
och 5 130 skolbänkar utdelades
mellan 2007 och 2012.

69 017 människor drog direkt
nytta av återuppbyggnaden av
lokal infrastruktur som skolor, vattenposter och broar i östra Kongo
under februari till december 2014.

Centralafrikanska
republiken

2,6 miljoner böcker utdelades till
skolor, 400 klassrum byggdes och
utrustades, 20 000 människor
fick lära sig läsa och skriva, och
11 700 lärare i lokala skolor utbildades under åren 2003 till 2012.

147 105 människor fick hjälp med
produktion av livsmedelsgrödor
som en del av ett projekt
som kombinerade krishjälp
med livsmedel och nystart av
jordbruket (Emergency Food
Crisis Response och Agriculture
Relaunch Project) under åren 2014
till 2015. Projekted utdelade också
5 005 ton livsmedel och ökade
utsädesproduktionen med 371 ton.
327 843 människor fick tillgång
till ett baspaket av sjukvård,
kosthållningstjänster eller
reproduktiv hälsovård under
åren 2012 till 2015.
119 000 människor testades för
HIV under åren 2000 till 2012,
inklusive över 10 000 gravida
kvinnor, 2 000 lärare, och nästan

Tchad

123 500 människor gynnades av
ökad produktion av grödor under
åren 2012 till 2015.
Komorerna
Över 71 000 människor har
dragit direkt nytta av lokalt
baserade, kontanter-mot-arbeteinfrastrukturprojekt med akut
finansiering från IDA som svar
på de globala kriserna och lokala
översvämningarna år 2012.
Demokratiska
republiken Kongo
1,2 miljoner människor i städerna
fick tillgång till föbättrat

500 byar drog nytta av
konstruktion av infrastruktur på
landsbygden, inklusive 1 765 km
väg, under åren 2011 till 2015.
Republiken Kongo
875 000 människor i Brazzaville
och Pointe Noire nåddes av
ett projekt som omfattade
vattenförsörjning, elektricitet och
urban utveckling under åren 2010
till 2015. 395 000 fick tillgång
till förbättrad vattenförsörjning
och 400 000 människor fick
förbättrade avlopp och tillgång till
allvädersvägar.
Elfenbenskusten
Fram till 2015 hade ytterligare
61 800 människor i tätbebyggda
områden fått skydd mot
periodiska översvämningar
tack vare återuppbyggnad
och nykonstruktion av urban
infrastruktur.
634 km landsbygsväg återuppbyggdes mellan 2012 och 2015.

Elfenbenskusten

18 000 f.d. soldater,

beväpnade individer och
ungdomar i riskzonen deltog
i aktiviteter för ekonomisk
återinpassning under åren
2008 till 2012.

18 000 f.d. soldater, beväpnade
individer och ungdomar i riskzonen
deltog i aktiviteter för ekonomisk
återinpassning under åren 2008
till 2012.
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74 underprefekturskontor byggdes,
och 65 km landsbygdsväg
återuppbyggdes med
arbetsintensiva metoder under
åren 2008 till 2012.

under 5 år fick grundläggande
kosthållstjänster 2014 till 2015.
Under samma tidsperiod födde
4 139 kvinnor barn med hjälp av
utbildad personal.

44 procent av HIV-smittade
gravida kvinnor fick antiretroviral
behandling år 2012, för att minska
risken för mor-till-barn-överföring,
jämfört med 0 år 2007.

E
Etiopien

D
Djibouti

Etiopien

1,1 miljoner

människor på den etiopiska
landsbygden fick tillgång till
förbättrad vattenförsörjning
under åren 2014 till 2015.
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Under åren 2012 till 2015,
fick 6 752 gravida eller
ammande kvinnor, tonåriga
flickor och barn under 5 år
grundläggande kosthållstjänster,
inklusive tillhandahållande
av mikronutrientpulver och
supplement samt tillväxtkontroller
för barn under två år. Över
3 000 människor deltog också
i ett program som skapade
179 600 dagars arbete inom
offentliga anläggningsarbeten.
Under åren 2013 till 2015
gynnades 374 272 människor av
ett projekt att förbättra kvaliteten
på hälso- och sjukvården i Djibouti.
24 113 gravida och ammande
kvinnor, tonåriga flickor och barn

Fattigdomen föll från 44 procent
år 2000 till 29,6 procent år
2011—pådrivet av projekt för
tillväxt i jordbruket vilka stöddes
av IDA, offentliga utgifter
för grundläggande tjänster
samt effektiva skyddsnät, allt
understöttat av konsistent och
hög ekonomisk tillväxt.
1,1 miljoner människor på den
etiopiska landsbygden fick tillgång
till förbättrad vattenförsörjning
under åren 2014 till 2015.
58,5 procent av gravida
kvinnor fick minst ett besök för
prenatal vård år 2014, jämfört
med 43 procent år 2012, och
födslar i närvaro av kompetenta
födslohjälpare ökade med över
50 procent under samma period.
78,1 miljoner läroböcker och
lärarhandledningar togs fram,
trycktes och utdelades till

grundskolor och gymnasier i
Etiopien, och mer än 148 nya
läroböcker och lärarhandledningar
utarbetades på fem språk
under åren 2010 till 2013 inom
projektet för förbättrande av
undervisningens allmänna kvalitet
(General Education Quality
Improvement Project). Under
samma tidsperiod uppgraderade
92 541 grundskolelärare sina
kvalifikationer från ettårig
certifikatnivå till treårig
diplomnivå i enlighet med nyligen
antagna regler.

G
Ghana
5,9 miljoner förvärvsarbetsdagar
tillhandahölls för totalt
123 106 okvalificerade arbetare,
av vilka kvinnor utgjorde omkring
60 procent, under åren 2010
till 2015.
589 km tillfartsväg, 134 små
jordvallar och utgrävningar, och
80 klimatförändringsinterventioner färdigställdes år 2015.
Understödda jordbrukare
uppnådde en ökning av
500 procent av produktionen av
pärlhöns mellan 2013 och 2015.

Grenada
Reform av regelverket hjälpte
Grenada att öka inkomsterna
från turistnäringen med nästan
35 procent under åren 2013
till 2014.

H
Haiti
Tester och behandling gavs
till 9 776 människor som
fick sjukhusvård för kolera i
98 kommuner under tiden
oktober 2014 till september 2015.
19 320 hembesök utfördes som
en del av informationskampanjer,
och 19 800 hus och 3 515 latriner
sanerades under samma
tidsperiod.
Under åren 2012 till 2015
gynnades 18 000 människor
av soldriven gatubelysning i
storstadsområdet Port-au-Prince.
372 516 skolavgifter betalades
så att elever med undermålig
skoltillgång skulle kunna studera

i privata skolor år 2015, jämfört
med 264 434 år 2014.
Under åren 2011 till 2015 ledde
projektinterventioner till att
2 669 nya grundskolelärare
utexaminerades.

Honduras förbättrade sin
gradering på Transparency
Internationals index på öppenhet
om statsbudgeten (Open Budget
Index) från 11 (av 100 möjliga
poäng) år 2011 till 42 år 2015.

Förbättringen avspeglar
myndigheternas arbete på att
göra mer budgetinformation
tillgänglig för allmänheten.

Honduras
120 kommunalanställda
utbildades i katastrofriskhantering
och klimatförändringsanpassning,
20 arbetsmöten arrangerades
för att integrera genusfrågor
i handlingsplaner för
katastrofriskhantering, tre
utbildningstillfällen med
simulerade översvämningar
ordnades, och 13 projekt för
mildring av översvämningar och
jordskred fullbordades under åren
2013 till 2015.
Under åren 2013 till 2015 deltog
14 388 människor i utvalda
bostadsområden, inklusive över
8 000 kvinnor, i våldsförebyggande
program som en del av arbete på
att skapa tryggare lokalsamhällen
i Honduras. Projektet stöder
nio initiativ som fokuserar på
psykosocialt stöd, förebyggande
av våld, och interventioner som
baseras på lokalsamhället.

haiti

18 000

människor
Under åren 2012 till 2015 gynnades
av soldriven gatubelysning i storstadsområdet Port-au-Prince.
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I

K

Indien

Kenya

År 2013 förflyttades över 1 miljon
människor till skyddsrum eller
säkrare byggnader innan cyklonen
Phailin träffade kusten av Odisha
i Indien, en evakuering som
utfördes på rekordtid. Mindre än
40 människor dog av cyklonen,
en dramatisk reduktion jämfört
med en cyklon av liknande
styrka år 1999 som dödade
10 000 människor.

150 000 hushåll i ett slumdistrikt
i Nairobi anslöts till säker, pålitlig
elektricitet till överkomliga
priser år 2015, jämfört med
bara 5 000 år 2014, tack vare
samarbete mellan Världsbanken,
Global Partnership for OutputBased Aid och Kenya Power.

172 cyklonskyddsrum, 12 broar
och 665,6 km evakueringsväg färdigställdes mellan 2011 och 2015.
Mellan 2001 och 2009 upplevde
omkring 2 miljoner människor i
Karnataka att jordbruksskördar
och inkomster ökades som ett
resultat av IDA-stödda projekt
för bättre förvaltning av avrinningsområden. Likaså ledde
IDA-projekt till förbättringar för
mer än 2,5 miljoner människor på
landsbygden i staten Uttarakhand
mellan 2004 och 2014, och nästan
6,5 miljoner jordbrukare i Himachal
Pradesh fr.o.m. 2005, genom
arbete med avrinningsområden,
bättre bevattning, och utökade
möjligheter för jordbruksföretag
och försörjning.
10 | IDA:s ABC

utveckla fastighetsmarknaden i
Kosovo efter konflikten.
Kirgizistan
212 537 barn vaccinerades och
8 959 sjuk- och hälsovårdspersonal fick utbildning under åren
2012 till 2015.

83 000 människor drog nytta
av att 3 902 hushåll anslöts till
vattenledning i lokalsamhället, och
likaså av att 226 vattenposter
uppsattes och iståndsattes i
lokalsamhället under åren 2009
till 2014. Dessutom fick 44 skolor
tillgång till vatten.

Över 2 miljoner kenyaner på
landsbygden fick ökade inkomster
under åren 2007 till 2015
genom ett projekt för att stärka
inflytande och självbestämmande
för landsbygdens lokalsamhällen.
Fram till 2015 har 2,6 miljoner
individer fått bistånd i form av
kontantöverföringar genom det
nationella skyddsnätsprogrammet
(National Safety Net Program)
jämfört med omkring 1,7 miljoner
år 2013.
Kosovo
Under åren 2008 till 2015
minskades antalet dagar som
krävdes för att genomföra
registreringen av köp eller
försäljning av fast egendom från
30 dagar till omkring 10 dagar
med hjälp av ett projekt för att
förbättra besittningstrygghet och

Kenya

2 miljoner

kenyaner på landsbygden fick ökade
Över
inkomster under åren 2007 till 2015 genom ett projekt för att stärka
inflytande och självbestämmande för landsbygdens lokalsamhällen.

L
Laos
Under åren 2010 till 2015
uppgraderades 171 km av två
huvudvägar i Laos, vilket bidrog
till att reducera restiderna med
60 procent respektive 40 procent.
731 km landsbygdsväg och
456 km väg utanför landsbygden
reparerades under samma
tidsperiod.
Lesotho
Under åren 2014 till 2015
gynnades 28 616 människor
av ett projekt för att förbättra
företagsklimatet i Lesotho, öka
tillgången till finansiering, och
diversifiera landets ekonomi
genom att utveckla utvalda
icke-textila sektorer.
100 frivilligorganisationer
fick under åren 2013 till 2015
utbildning inom två av fem
prioriterade områden med
anknytning till kampen mot
HIV-epidemin i Lesotho.
Liberia
20 000 jordbrukarhushåll fick
utsädesris av hög kvalitet för
att avvärja hunger och vitalisera

jordbrukssektorn i efterdyningarna
av Ebolakrisen.
10 800 timmars utbildning på
arbetsplatsen tillhandahölls under
åren 2011 till 2015 via ett projekt
för att förbättra och underhålla
vägar.

M

och medföljande mått och steg.
Mer än hälften av mottagarna är
kvinnor och barn.
1,6 miljoner hushåll i stadsområden
fick tillgång till elektricitet mellan
2009 och 2015, vilket gynnade
3,7 miljoner människor.

Handläggningstiden för ansökningar till Moldaviens socialhjälpsprogram minskade från 30 dagar
år 2010 till 8,4 dagar år 2015 med
hjälp av ett IT-baserat informationssystem för förvaltningen.

45 procent av befolkningen på
landsbygden kunde använda en
allvädersväg år 2015, jämfört
med 32 procent år 2007.

Under åren 2014 till 2015
ökade den genomsnittliga årliga
utlåningen till exportfokuserade
företag med nästan 57 procent.

Madagaskar

Mauretanien

År 2015 gynnades 2,9 miljoner
elever i Madagaskar av projekt
som finansierades av IDA och
Global Partnership for Education.

Under loppet av lite över ett
år, med början i maj 2014,
slöt Mauretanien avtal om
13 planerade högstadieskolor för
att locka flickor till förgymnasial
utbildning; tillhandahöll utbildning
för nästan 8 800 grundskolelärare;
tryckte och utdelade
322 000 utrustningspaket till
elever i årskurserna 4 och 5;
och påbörjade utarbetande
och tryckning av över 1 miljon
läroböcker för grundläggande
utbildning.

762 882 människor fick tillgång
till ett baspaket av sjukvård,
kosthållningstjänster eller
reproduktiv hälsovård under
åren 2012 till 2014.
149 376 barn vaccinerades mellan
2012 och 2015 och 74 593 barnafödslar skedde i närvaro av
utbildad sjukvårdspersonal mellan
2012 och 2014.
Mali
Fram till slutet på september
2015 har 43 613 hushåll, med
totalt 349 031 människor, dragit
fördel av kontantöverföringar

Moldavien

Under åren 2012 till 2014 ökade
Mauretanien skatteintäkterna
med nästan 50 procent genom
reformer inom förvaltningen av
offentliga medel.

Utbildning och kontantöverföringar
till jordbrukare som drabbats av
svår torka i Moldavien år 2012
bidrog till en ökning av landets
veteproduktion med 33 procent
och majsproduktion med
4 procent fram till slutet av 2013.
Under åren 2011 till 2015 bidrog
ett projekt för modernisering
av den offentliga förvaltningen
till lanseringen av “M-Cloud”
en molnbaserad, gemensam
datorinfrastruktur som
möjliggjorde för 35 av landets
offentliga instanser att migrera
112 informationssystem till
molnet. Samma projekt bidrog
till lanseringen av en dataportal
för öppen förvaltning med över
800 offentliga dataset samt en
portal för offentliga tjänster. Mer
än 2 200 statstjänstemän och
andra offentligt anställda har
erhållit utbildning i elektronisk
förvaltning inom projektet.
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Mongoliet
Under åren 2007 till 2013
fick 6 000 lokalsamhällen på
landsbygden i Mongoliet stöd
genom delprojekt inom utbildning,
hälso- och sjukvård, skötsel av
betesmark och mikrofinansiering.
Under åren 2011 till 2015 hjälptes
Mongoliet genom ett tekniskt
stödprogram att lagstifta om
bokföring och revision i enlighet
med internationella normer samt
att insamla data och upprätta en
databas som kan användas för att
målinrikta offentliga tjänster och
bidrag så att de når de fattigaste
hushållen. Projektet har också
bidragit till att öka öppenheten i
den offentliga upphandlingsprocessen, varvid alla upphandlingsplaner, anbudsinfordringar och
tilldelningar av kontrakt sätts upp
på förvaltningens webbsida för
upphandling.
Mongoliet
Under åren 2007 till 2013
fick 6 000 lokalsamhällen
på landsbygden i Mongoliet
stöd genom delprojekt
inom utbildning, hälsooch sjukvård, skötsel
av betesmark och
mikrofinansiering.
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Moçambique
795 508 människor i
stadsområden fick tillgång till
förbättrad vattenförsörjning under
åren 2007 till 2015.
81,5 procent av sexåringar var
inskrivna i första klass år 2015,
en ökning från 70 procent
år 2011. Under åren 2011 till
2015 ökades antalet utbildade

grundskolelärare med 14 722 tack
vare projektinsatser.
1,9 miljoner malarianät
behandlade med insektdödande
medel inköptes och utdelades i
Moçambique under åren 2010
till 2014.
Myanmar
Under åren 2013 till 2015
gynnades 850 000 människor
i 1 729 byar av 1 800 projekt
rörande grundläggande
infrastruktur och tjänster,
inklusive projekt till förbättring
av skollokaler och utrustning och
tillfartsvägar till byar.
37 000 elever fick kontanta bidrag
under skolåret 2014-2015 för att
förhindra att elever i riskzonen
hoppade av.

N
Nepal
I augusti 2015 hade 73 procent
av dem som utexaminerats från
yrkesutbildningsprogram haft
betald anställning under minst
sex månader efter utbildningen,
jämfört med 68 procent i
mars 2014.

Under åren 2011 till 2015
berördes 54 821 människor av
förbättringar i urbana tjänster och
infrastruktur i Nepal. 45 procent av
dem som gynnades av detta var
kvinnor och 53 procent kom från
underpriviligierade grupper.
År 2015 fick 6 miljoner kvinnor
antenatal vård vid besök på en
hälsovårdsklinik, en ökning från
2,6 miljoner år 2010. 1,3 miljoner
barn hade blivit vaccinerade år
2015, en ökning från 580,000
år 2010.
55,6 procent av barnafödslar
år 2015 skedde i närvaro av
utbildad personal, en ökning från
28,8 procent år 2009.
77,6 procent av eleverna fullföljde
grundskoleutbildningen (klasserna
1-5) i Nepal år 2014, en ökning
från 58 procent år 2009.
Under åren 2008 till 2014
erhöll 14 300 nära släktingar
till människor som dog under
konflikten, samt 4 500 änkor,
kontantbetalningar, och
14 770 människor som berörts av
konflikten erhöll yrkesutbildning och
hjälp med arbetsplatsplacering.
Mellan 2008 och 2014
förbättrades vattenförsörjningen
för över 415 200 jordbrukare i
Nepal genom ett IDA-finansierat
projekt som byggt och förbättrat

bevattningssystemen. De nya
och förbättrade systemen täcker
26 859 hektar mark, mestadels i
bergsregionerna.
Nicaragua
Under åren 2012 till 2015
gynnades 458 557 människor,
av vilka över hälften var kvinnor,
av ett projekt som syftade att
förstärka markbesittningsrätten
genom förbättrade äganderättsoch registreringssystem. Mer än
42 000 familjer har erhållit lagliga
registreringspapper för sin fasta
egendom.
Genom ett IDA-stött
utbildningsprojekt i Nicaragua
ökades kvarstannandegraden för
grundskoleelever per skolår från
87 procent år 2012 till 89 procent
år 2013. Projektet levererade också
1,3 miljoner läroböcker, av vilka
92 600 trycktes på de inhemska
språken på den karibiska kusten,
samt utbildade 1 541 lärare under
åren 2012 till 2015.
Niger
1,8 miljoner dagars tillfälligt arbete
skapades, varav 477 630 dagar för
kvinnor, mellan 2011 och 2015.

44 888 hushåll fick tillgång till
kontantöverföringar under åren
2011 och 2015.
126 341 människor gynnades
av ett projekt för att förbättra
konkurrenskraften och värdet hos
exporten av jordbruksprodukter.
Nigeria
55,5 miljoner barn vaccinerades
mot polio i Nigeria år 2015, en
ökning med 98 procent jämfört
med antalet poliovaccinationer
år 2014.

P
Pakistan
25,7 miljoner människor i
Pakistan gynnades av ett socialt
skyddsnätsprogram mellan 2009
och 2015. Under åren 2009-2014
utdelades över 2,9 miljarder dollar
i form av kontantöverföringar
via kontokort, mobiltelefoner och
smarttelefoner. Programmet
satte också upp en databas av
över 27 miljoner hushåll för att

säkerställa att myndigheterna når
ut till de fattigaste.
16 800 nya lärare har rekryterats
och 664 privata skolor med låga
avgifter byggts under åren 2013
till 2015 för att ge utbildning till
omkring 100 000 elever.
Skatteindrivning i Sindh-provinsen
i Pakistan ökade från 34 miljarder
pakistanska rupee under
räkenskapsåret 2012-2013 till
42 miljarder pakistanska rupee
under räkenskapsåret 2013-2014.

0 fall av polio identifierades under
perioden från juli 2014 till juli
2015, en betydande milstolpe på
landets väg mot poliofri status.
Antalet offentliga kontrakt som
tilldelades genom ett öppet
anbudsförfarande ökade med
85 procent år 2015, jämfört med
en 20 procents ökning år 2009.
År 2015 erhöll 63 350 gravida
kvinnor som lever med HIV en
fullständig behandlingscykel
av antiretroviral profylax för
att minska risken för morbarn smitta, en ökning på över
140 procent sedan 2010.

Pakistan

16 800 nya lärare har rekryterats och 664 privata skolor
med låga avgifter byggts under åren 2013 till 2015 för att ge
utbildning till omkring 100 000 elever.
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jordbrukarna kan öka inkomsterna
från sina skördar. Projektet bidrog
till att kakao- och kaffeskördarna
mer än fördubblades under
perioden 2011 till 2014.

R

Rwanda

Senegal

412 000 hushåll i Rwanda anslöts
till elnätet och 3 000 km överförings- och distributionsledningar
installerades under åren 2009 till
2015, vilket gjorde det möjligt för
medborgarna att få tillgång till
pålitlig och prisvärd elektricitet.

423 000 jordbruksproducenter och
förädlare av jordbruksprodukter i
Senegal gynnades av utveckling,
spridande och anammande av
förbättrad jordbruksteknologi
under åren 2012 till 2015.

19 828 människor gynnades av projekt för markskötsel

1,2 miljoner hushåll fick
kontantöverföringar efter
översvämningar i Pakistan, vilka
omfattade 100 000 km2 och
förstörde omkring 1,6 miljoner
bostäder år 2010.

S

Papua Nya Guinea
500 000 människor fick tillgång
till mobiltelefoni på landsbygden
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i Papua Nya Guinea under åren
2011 till 2015.
Under åren 2010 till 2015
gynnades 34 000 småskaliga
kaffe- och kakao-odlare av ett
projekt som syftade till att bidra
till att förbättra produktiviteten,
bekämpa växtsjukdomar och
tillhandahålla bättre information
om marknadsförhållandena så att

Tillgång till telefon på
Salomonöarna ökade till
60 procent år 2014, en ökning från
8 procent år 2010. Kostnaden för
ett tre minuters mobilsamtal till
ett lokalt nummer föll till 13 cent
år 2014, en minskning från
1,20 dollar år 2010.

Rwanda

19 828 människor gynnades
av projekt för markskötsel och
förbättring under åren 2008 till
2012, och detta bidrog också till
att 7 000 människor fick arbete.

och förbättring under åren 2008 till 2012, och detta bidrog också
till att 7 000 människor fick arbete.

Salomonöarna

Samoaöarna
Under åren 2012 till 2015 ökade
frukt- och grönsaksskördarna med
25 procent och värdet av handeln
med frukt och grönsaker ökade
med 13 procent.

Det västafrikanska programmet
för produktivitet i jordbruket
(West Africa Agricultural
Productivity Program - WAAPP)
bidrog till att möjliggöra
forskning för att utveckla
klimatsmart jordbruk med 14 nya
högavkastande, tidigt mognande
och torkresistenta sorter av hirs,
durra och vignaböna.
WAAPP har också hjälpt
99 doktorander och
71 mastersstudenter främja sina
vetenskapliga karriärer och fylla
hål som identifierats i somliga
områden av jordbruksforskning.
86,8 procent av alla barn var
inskrivna i grundskolan år 2014,

jämfört med 81,9 procent år 2005;
73,4 procent av eleverna fullföljde
grundskolan år 2014, jämfört
med 53 procent år 2005; och
deltagandet i universitetsstudier
ökade med 52 procent.
Under åren 2010 till 2015 fick
206 160 människor i
stadsområden tillgång till
vattenledningsvatten och
82 260 människor fick tillgång
till förbättrade sanitetstjänster.
Under samma period fick
172 370 människor tillgång till
rent dricksvatten, och ytterligare
193 730 människor fick tillgång till
förbättrade sanitetstjänster.
Sierra Leone
Statliga inkomster från
fiskesektorn ökade från
0,9 miljoner dollar år 2008 till
3,8 miljoner dollar år 2013, en
ökning av 322 procent inom
5 år, tack vare ett program för
att begränsa illegalt fiske och
upprätta konserveringszoner
enbart för lokalt småskaligt fiske.
Sydsudan
1,2 miljoner hållbara malarianät
behandlade med insektdödande
medel inköptes och/eller utdelades
i Sydsudan år 2014, jämfört med
126 451 år 2012.

374 206 barn i åldrarna 6 till
59 månader fick en dos
A-vitamin år 2013, en ökning med
2 000 procent sedan 2011.
47 287 barn under 12 månaders
ålder i Sydsudan blev vaccinerade
med DPT3 till skydd mot difteri,
kikhosta och stelkramp år 2013,
jämfört med 16 986 år 2011.
Saint Lucia
Under åren 2011 till 2014
drog 35 141 människor nytta
av återuppbyggnaden av två
broar, elva skolor och fyra
hälsovårdsinrättningar som
hade skadats av orkanen
Tomas år 2010.
Saint Vincent och
Grenadinerna
Under åren 2010 till 2013
bidrog IDA-finansiering till att
modifiera tre skolor och tre lokala
samlingslokaler för användning
som tillfälliga skyddsrum under
extrema vädersituationer.
2 175 människor kan dra nytta av
skolorna och samlingslokalerna.
Sri Lanka
Under åren 2011 till 2015 gynnades
3,2 miljoner elever och 186 500
lärare av ett projekt som syftade

till att förbättra tillgången till och
kvaliteten på grundskole- och
gymnasial utbildning i Sri Lanka.
Under åren 2008 till 2014 har
projektet för stöd till vägsektorn
(Road Sector Assistance Project)
renoverat beläggningen på
620 km väg, inklusive nästan
160 km väg på landsbygden.
År 2005 var 52 procent av
Sri Lankas riksvägar i dåligt skick;
år 2013 hade andelen minskat till
35 procent.
645 km väg byggdes eller
renoverades, 600 hushåll
fick nya vattenledningar, och
400 vattenposter uppsattes eller
renoverades under åren 2010 till
2015 som en del av ett projekt
med syfte att förbättra lokala
tjänster i de norra och östra
provinserna i Sri Lanka.
Mellan 1999 och 2014 berördes
283 000 människor av ett
projekt med syfte att förbättra
levebrödet för konfliktdrabbade
lokalsamhällen. Projektet
bidrog till reparationer av över
2 000 km väg på landsbygden
och en ökning av bevattnad
mark med 54 000 hektar. Över
100 000 familjer erhöll lågräntelån
till stöd för jordbruk eller
småföretag.

Sri Lanka

645 km väg

byggdes eller renoverades,
600 hushåll fick nya
vattenledningar, och
400 vattenposter
uppsattes eller renoverades
under åren 2010 till 2015
som en del av ett projekt
med syfte att förbättra
lokala tjänster i de norra
och östra provinserna
i Sri Lanka.
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T
Tanzania
Ytterligare 8 miljoner invånare
på landsbygden i Tanzania fick
tillgång till rent och hälsosamt
vatten fram till år 2015, en ökning
av 75 procent jämfört med 2007.
I stadsområden fick ytterligare
230 000 bostäder och 2,3 miljoner
invånare också tillgång till rent
och hälsosamt vatten under åren
2007 till 2015.
16,9 miljoner dagars arbete
skapades inom offentliga
anläggningsarbeten år 2015,
en ökning av 213 procent från
5,4 miljoner dagars arbete år 2005.
Tadzjikistan

TONGA

50

procent
År 2015 hade
of invånarna i Tonga
tillgång till internettjänster,
jämfört med 1 procent
år 2011. Tillgången till
mobiltelefontjänster ökade till
96 procent år 2015, jämfört
med 59 procent år 2011.
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37 procent av studenterna på
universitetsnivå i Tadzjikistan år
2015 var kvinnor, jämfört med
28 procent år 2013. Landet såg
också en 24 procents ökning i
antalet kvinnor som registrerades
för det statliga inträdesprovet för
universiteten under åren 2013
till 2014.
305 687 människor gynnades
av förbättrade bevattnings- och
avledningssystem under åren
2013 till 2015.

Under åren 2013 till 2015 skapades
395 988 dagars förvärvsarbete, av
vilka 91 864 dagar skapades för
kvinnor.
Togo
Under åren 2012 till 2015
gynnades 3 275 människor av
byggandet av 90 skolor med
248 klassrum, 13 vårdcentraler,
44 borrade brunnar, fyra
latriner för lokalsamhällen, två
landsbygdsvägar med överfarter
och två täckta marknader.
14 016 människor fick finansiella
bidrag mellan 2013 och 2015 som
del av ett socialt skyddsnätsprogram för att bekämpa undernäring hos barn i Togo.
Tonga
År 2015 hade 50 procent of
invånarna i Tonga tillgång till
internettjänster, jämfört med
1 procent år 2011. Tillgången till
mobiltelefontjänster ökade till
96 procent år 2015, jämfört med
59 procent år 2011.
12 miljoner dollar från IDA:s
krisresponsprogram (Crisis
Response Window) bistår omkring
5 500 människor som drabbats
av cyklonen Ian, den kraftigaste
storm som någonsin uppmätts i

Tonga. Medlen kommer att bidra
till att återuppbygga eller reparera
skadade bostäder och se till att
existerande bostäder förstärks
så att de kan stå emot framtida
cykloner.

U
Uganda
Tiden det tar att registrera en
fastighet minskade till 52 dagar år
2013 från 225 dagar år 2006, och
den tid det tar att registrera ett
företag från 135 till 2 dagar under
samma period.
Under åren 2003 till 2012 fick
över 3 miljoner människor,
47 procent av alla invånare i norra
Uganda, tillgång till förbättrade
tjänster, inklusive rent dricksvatten
och bättre sanitetsanläggningar.
170 900 människor fick tillgång
till ett baspaket av sjukvård,
kosthållningstjänster eller
reproduktiv hälsovård mellan
2009 och 2014. 961 hälso- och
sjukvårdspersonal fick utbildning
och 230 vårdinrättningar byggdes,
renoverades eller utrustades under
samma tidsperiod.

Som en del av det östafrikanska
nätverksprojektet för
folkhälsolaboratorier (East
Africa Public Health Laboratory
Networking Project) erhöll Ugandas
statliga referenslaboratorium för
tuberkulos (National Tuberculosis
Reference Laboratory) ISOackreditering på guldnivå och
kvalificerades därmed för att tjäna
som ett prestigefyllt WHO supranationellt referenslaboratorium
(Supranational Reference
Laboratory) det andra av sitt
slag på kontinenten.
Uzbekistan
7 406 läkare och 22 086 sköterskor utbildades mellan 2011 och
2015 som en del av ett projekt
med syfte att förbättra sjuk- och
hälsovårdssystemen i Uzbekistan.

V
Vietnam
Tillgång till elektricitet i Vietnam
ökade från 60 procent år 2011 till
98 procent år 2014. Under samma
tidsperiod fick 325 000 hushåll
i avlägsna delar av landsbygden
tillgång till elektricitet.

95,4 procent av dem som lever på
gränsen till fattigdom i Vietnam
hade sjukvårdsförsäkring år 2015,
jämfört med 3,5 procent år 2013.
Under åren 2013 till 2015
gynnades 570 000 människor
i Vietnam av 99 380 nya
vattenledningsanslutningar,
42 950 förbättrade latriner, samt
andra förbättringar av vatten- och
sanitetsinstallationer.
Fram till september 2015, med
början 2012, hade alla Vietnams
63 provinser implementerat
riskhanterings- och riskreduceringsplaner för katastrofer. Under
åren 2012 till 2015 utbildades mer
än 200 inspektörer av energieffektivitet, 2 000 energiförvaltare
auktoriserades att stöda energibesparande metoder, och 1 720 energibesparingsplaner insändes till
myndigheterna av stora energianvändare i Vietnam.
342 052 människor har skyddats
från översvämningar genom
förbättrad infrastruktur som
installerats i Vietnam under åren
2012 till 2015.
Tadzjikistan

395 988

dagars
Under åren 2013 till 2015 skapades
förvärvsarbete, av vilka 91 864 dagar skapades för kvinnor.
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Y
Yemen2
Under åren 2013 till 2014 erhöll
2,35 miljoner människor kontanta
överföringar för att mildra den
branta ökningen av andelen
fattiga från 43 procent år 2009
till 55 procent år 2012 till följd av
krisen i Yemen år 2011. Mer än
hälften av mottagarna var kvinnor.
Under åren 2012 till 2015 använde
101 042 människor förbättrade
grundläggande hälsovårdstjänster,
121 193 människor fick tillgång till
förbättrad vattenförsörjning, och
41 039 människor fick tillgång till
förbättrade saninetsinstallationer.

yemen

Under åren 2012 till 2016 arbetade två poliovaccineringskampanjer
som stöddes av IDA och vaccinerade 4,3 miljoner barn under 5 år
i 21 guvernörsdistrikt i Yemen.
Banken har också stött regelbunden, integrerad uppsökande
verksamhet som tillhandahåller
vaccineringar, hälsovård för mor

Z
Zambia
404 hälsovårdsinrättningar
byggdes, renoverades eller
utrustades och 345 vårdpersonal
fick utbildning i screening och
behandling av malaria mellan
2010 och 2013.
2,5 miljoner malarianät
behandlade med långverkande
insektdödande medel inköptes och
utdelades mellan 2010 och 2013.
Bananskördarna fördubblades
från 14 ton per hektar år 2011
till 28 ton per hektar år 2014 för
småbrukare som gynnades av ett
bevattningsprojekt i Zambia.

2,35 miljoner

Under åren 2013 till 2014 erhöll
människor kontanta överföringar för att mildra den branta
ökningen av andelen fattiga från 43 procent år 2009 till 55 procent
år 2012 till följd av krisen i Yemen år 2011. Mer än hälften av
mottagarna var kvinnor.

18 | IDA:s ABC

och barn, samt kosthållningsråd
och sjukdomskontrolltjänster,
såväl som hälsoundervisning
för lokalsamhällen som inte har
tillgång till fasta hälso- och sjukvårdsinrättningar.

2. Fr. o. m. 11 mars 2015 försämrades säkerhetssituationen i Yemen i så hög grad att
Världsbanken inte längre kunde utöva vare sig finansiell eller förvaltningskontroll, och
utbetalningar till alla projekt finansierade av banken har tillsvidare stoppats. Ehuru avbrottet
fortgår har överenskommelser gjorts med utvecklingspartner, närhelst detta varit möjligt och
med användande av nödfallsprocedurer, för att återuppta finansieringen av nyckelprojekt.

MYANMAR

850 000

Under åren 2013 till 2015 gynnades
människor i 1 729 byar av 1 800 projekt rörande
grundläggande infrastruktur och tjänster, inklusive
projekt till förbättring av skollokaler och utrustning
och tillfartsvägar till byar.

Världsbanken
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433 USA
www.worldbank.org/ida
www.facebook.com/ida.wbg
www.youtube.com/worldbank
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