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Gendergelijkheid
De wereld is vandaag een betere plek
voor vrouwen en meisjes dan een paar
jaar geleden, maar niet voor iedereen
en niet overal. Dit is vooral het geval in
de armste landen ter wereld waar de
grootste kloven bestaan tussen wat
vrouwen leren en verdienen enerzijds
en wat ze te horen krijgen dat ze
kunnen hopen te bereiken in hun leven
anderzijds. Deze kloven overbruggen
– door te zorgen dat vrouwen de
bevalling overleven tot ze opleiden
voor beter betaalde banen met meer
zekerheid en evenveel zeggenschap op
het gebied van eigendom en inkomen –
is essentieel om een einde te maken
aan armoede tegen 2030 en bevordert
robuuste gemeenschappen en deling
van de welvaart. Het zet landen
op een duurzame weg naar meer
gediversifieerde economieën, hogere
productiviteit en betere vooruitzichten
voor de volgende generatie.
Gendergelijkheid is een
topprioriteit voor de Internationale
Ontwikkelingsassociatie (International
Development Association/IDA), het
Fonds van de Wereldbank voor de
Armsten. IDA probeert deze kloven te
overbruggen door meisjes op school te
krijgen én te houden, vrouwen toegang
te geven tot eigendomsrechten
voor land en andere essentiële
eigendommen, en te zorgen dat ze
financiering kunnen krijgen voor het

opstarten van een bedrijf. Dit verbetert
de economische vooruitzichten voor
individuele personen, families en
hele economieën.
IDA’s werk sluit aan op de nieuwe
Strategie voor Gendergelijkheid van
de Wereldbankgroep. Deze strategie
is gericht op het overbruggen van
hardnekkige genderkloven door
gebruik te maken van de toenemende
gegevens en aanwijzingen over wat
werkt om kloven te dichten op diverse
terreinen, van gezondheid en opleiding
tot toegang tot economische kansen,
wat in vele landen allemaal typisch
vrouwelijke uitdagingen zijn.
IDA is uniek geplaatst om resultaten
te helpen boeken op het gebied van
gendergelijkheid omdat dit integratie
van werkzaamheden in meerdere
sectoren en langdurige inspanningen
vereist. Vooruitgang op het gebied van
belangrijke genderindicatoren – bijv.
inschrijvings- en afstudeerpercentages
van meisjes, moedersterfte,
arbeidsmarktparticipatie en
vermogensbezit – worden mede
bepaald door investeringen in water,
sanitaire voorzieningen, transport,
energie, financiële inclusie en andere
belangrijke randvoorwaarden
zoals technologie, meststoffen en
professionele vaardigheden.

Hoewel veel organisaties
genderongelijkheid aanpakken door
zich op onderwijs en gezondheidszorg
te richten, zijn er slechts weinig die
kunnen tippen aan IDA’s potentieel om
aanvullende ondersteuning te verlenen
op het gebied van infrastructuur,
landbouw en financiële dienstverlening
en ontwikkeling van de particuliere
sector.
Er zijn nog heel wat uitdagingen, maar
het werk van IDA werpt vruchten af.
Zo kregen over de periode 2011-2015
meer dan 17 miljoen zwangere vrouwen
in IDA-landen prenatale zorg van een
zorgverlener. De levensverwachting
voor vrouwen in IDA-landen is nu drie
jaar hoger dan voor mannen. En in
de Sahellanden en Zuid-Azië steeg
de deelname van meisjes aan het
basisonderwijs met respectievelijk 18
en 21 procent tussen 2000 en 2013.
Zoals blijkt uit de volgende voorbeelden,
helpt IDA de genderkloof te
overbruggen in vele landen. Ga zeker
ook naar ida.worldbank.org/abcs
voor de andere ABC's van IDA met
resultaten per land, waaronder meer
informatie over ons werk in Afrika op
het gebied van de opbouw van goed
bestuur en instellingen, klimaat,
en fragiele en door conflict
geteisterde staten.

Enkele cijfers
Belangrijkste IDA-verwezenlijkingen

17

miljoen

Zwangere vrouwen kregen prenatale
zorg van een zorgverlener
2011-2015

5,14

miljoen

Huishoudens, veelal met vrouwen
aan het hoofd, ontvingen sociale
vangnetuitkeringen per maart 2016,
een stijging van 2 miljoen
ten opzichte van 2009.
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Afghanistan

Bolivië

Over de periode 2003-2015
werden door het Nationaal
Solidariteitsprogramma samen
met 31 partners, waaronder IDA,
raden voor gemeenschappelijke
ontwikkeling opgericht die werken aan
de identificatie en implementatie van
kleinschalige ontwikkelingsactiviteiten.
De raden zijn democratisch gekozen en
de helft van de zetels is voorbehouden
voor vrouwen, die hiermee de kans
krijgen om deel te nemen aan de
besluitvorming op dorpsniveau en een
stem te geven aan hun mening.

Over de periode 2008-2014 kregen
2891 families – overwegend behorend
tot inheemse bevolkingsgroepen –
151.579 hectare land ter beschikking
gesteld voor gewassen- en veeteelt.
Dit gebeurde via productieve
samenwerkingsverbanden en
resulteerde in een stijging van het
gemiddeld gezinsinkomen met
39 procent. Ongeveer 38 procent
van de deelnemers aan landbouw- en
administratieve opleidingen bestond
uit vrouwen. En in 74 procent van de
verenigingen die werden opgericht via
het project waren vrouwen actief in
het bestuur.

Angola
Over de periode 2013-2014 kregen
2,3 miljoen mensen toegang tot
een pakket basisdiensten op het
gebied van gezondheid, voeding of
reproductieve zorg.

Bangladesh
IDA-steun verbetert de
gezondheidssituatie in Bangladesh
door essentiële medische diensten
te voorzien en de zorgstelsels te
versterken. Moedersterfte is 40 procent
gedaald tot 194 sterfgevallen per
100.000 levendgeborenen in 2010 in
vergelijking met 320 sterfgevallen
in 2000.
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Cambodja
In 2014 vond 85 procent van de
bevallingen plaats onder begeleiding
van een daartoe opgeleide zorgverlener,
een stijging ten opzichte van
58 procent in 2008. 98 procent van
de kinderen onder een jaar oud werd
ingeënt tegen difterie, kinkhoest,
tetanus en hepatitis B in 2014, een
stijging in vergelijking met 84 procent
in 2008.

Ghana

5,9 miljoen

Over de periode 2010-2015 werden
dagen werk geboden aan 123.106 ongeschoolde arbeiders
in totaal, waarvan ongeveer 60 procent vrouwen.

Kameroen
Democratische

In Kameroen kregen 3,3 miljoen
mensen toegang tot basisdiensten
op het gebied van gezondheid,
voeding of reproductieve zorg in
2009-2015. Over dezelfde periode
werden 197.333 kinderen ingeënt en
197.333 geboorten begeleid door een
ervaren zorgverlener.

Republiek Congo

In de periode 2014-2015

3845

ontvingen
slachtoffers van seksueel
geweld holistische
diensten, 3244 mensen
kregen gynaecologische
zorg en 58.627 leden van
de gemeenschap namen
deel aan sensibilisatie- en
voorlichtingsactiviteiten
ter vergroting van de
bewustwording en
kennis van seksueel en
gendergerelateerd geweld.

Centraal-Afrikaanse
Republiek
327.843 mensen kregen in de periode
2012-2015 toegang tot een pakket
basisdiensten op het gebied
van gezondheid, voeding of
reproductieve zorg.
119.000 mensen werden in de periode
2000-2012 getest op hiv, waaronder
meer dan 10.000 zwangere vrouwen,
2.000 leraren en bijna 7.000 militairen
en hun gezinnen.

Ivoorkust
44 procent van met hiv besmette
zwangere vrouwen werd in 2012
behandeld met virusremmers die het
risico op de overdracht van moeder
op kind verlagen, tegenover 0 procent
in 2007.

Democratische
Republiek Congo
In de periode 2014-2015 ontvingen
3845 slachtoffers van seksueel geweld
holistische diensten, 3244 mensen
kregen gynaecologische zorg en
58.627 leden van de gemeenschap
namen deel aan sensibilisatie- en
voorlichtingsactiviteiten ter vergroting
van de bewustwording en kennis van
seksueel en gendergerelateerd geweld.

Djibouti
Over de periode 2012-2015 kregen
6752 zogende vrouwen evenals
tienermeisjes en kinderen onder de
5 jaar basisdiensten op het gebied van
voeding, waaronder micronutriënte
poeders en supplementen en
groeimetingen voor kinderen onder
de twee jaar. Ook namen meer
dan 3000 mensen deel aan een
programma voor openbare werken,
dat voor 179.600 dagen werk zorgde.

Een project ter verbetering van de
kwaliteit van de gezondheidszorg in
Djibouti bereikte 374.272 mensen over
de periode 2013-2015. 24.113 zwangere
en zogende vrouwen evenals
tienermeisjes en kinderen onder de
5 jaar oud ontvingen basisdiensten op
het gebied van voeding in de periode
2014-2015. In datzelfde tijdvak werden
4139 vrouwen tijdens de bevalling
begeleid door gekwalificeerd personeel.
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Ghana
Over de periode 2010-2015 werden
5,9 miljoen dagen werk geboden aan
123.106 ongeschoolde arbeiders in
totaal, waarvan ongeveer 60 procent
vrouwen.

Honduras
In de periode 2013-2015 namen
in het kader van het streven naar
veiligere gemeenschappen in Honduras
14.388 mensen in specifieke wijken,
waaronder meer dan 8000 vrouwen,
deel aan programma’s voor de
preventie van geweld. Het project
steunt 9 initiatieven die gericht zijn
op psychosociale ondersteuning, de
preventie van geweld en interventies in
de gemeenschap.

India

Sri Lanka

88 procent

In 2015 bleef 85 procent van de leerlingen in Sri Lanka (
van de
meisjes en 82 procent van de jongens) tot het vijfde leerjaar van het middelbaar onderwijs
op de schoolbanken, een stijging ten opzichte van een totaal van 82 procent in 2011.

Ethiopië
Meer dan 3000 vrouwen genieten van
een speciale kredietlijn om vrouwelijke
ondernemers te helpen met de groei
van hun bedrijven. Er wordt ongeveer
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2 miljoen dollar per maand uitgekeerd,
waarbij de gemiddelde lening ongeveer
10.000 dollar bedraagt.
58,5 procent van de zwangere vrouwen
ontving ten minste één bezoek voor

prenatale zorg in 2014, een stijging ten
opzichte van 43 procent in 2012. Het
aantal geboorten onder begeleiding van
ervaren verloskundigen steeg meer dan
50 procent in dezelfde periode.

Deelname aan het middelbaar
onderwijs steeg tussen 2009 en 2015
met 10 miljoen. 92 procent van de
leerlingen in het basisonderwijs in
India stroomde in 2014 door naar de
middelbare school, een stijging ten
opzichte van 83 procent in 2009.
89 meisjes per 100 jongens voltooiden
de onderbouw van het middelbaar
onderwijs in 2014, in vergelijking met
79 meisjes per 100 jongens in 2009.

Madagaskar

Nepal

762.882 mensen kregen in 2012
t/m 2014 toegang tot een pakket
basisdiensten op het gebied
van gezondheid, voeding of
reproductieve zorg.

Verbeteringen van stedelijke diensten
en infrastructuur kwamen over de
periode 2011-2015 ten goede aan
54.821 mensen in Nepal. 45 procent
van de begunstigden bestond uit
vrouwen en 53 procent behoorde tot
kansarme groepen.

149.376 kinderen werden
ingeënt tussen 2012 en 2015 en
74.593 geboorten vonden plaats
onder begeleiding van geschoolde
gezondheidswerkers in de periode
2012-2014.

Mali
Per eind september 2015 kregen
43.613 gezinnen, samen goed voor
349.031 mensen, geldelijke steun en
bijbehorende maatregelen. Meer dan de
helft van de begunstigden zijn vrouwen
en kinderen.

Mauritanië
Mauritanië leverde vanaf mei 2014 in
iets meer dan een jaar contracten op
voor 13 geplande middelbare scholen
om meisjes aan te trekken tot de
onderbouw, leidde bijna 8800 leraren
op voor het basisonderwijs, drukte en
leverde 322.000 kits voor leerlingen in
groep 6 en 7, en ging van start met
het ontwikkelen en drukken van meer
dan 1 miljoen leerboeken voor het
primair onderwijs.

In 2015 kregen 6 miljoen vrouwen
prenatale zorg bij een bezoek aan een
zorgverlener, een stijging ten opzichte
van 2,6 miljoen in 2010. 1,3 miljoen
kinderen waren ingeënt in het jaar
2015, een stijging in vergelijking met
580.000 in 2010.
In 2015 vond 55,6 procent van de
bevallingen plaats onder begeleiding
van een ervaren zorgverlener, een
stijging ten opzichte van 28,8 procent
in 2009.
De Nepalese overheid heeft een
genderbewuste begrotingsbenadering
geïntroduceerd. Hierdoor zijn de
middelen voor activiteiten die directe
steun verlenen aan vrouwen gestaag
gestegen tot 19 procent in de nationale
begroting voor 2015.

Nepal

55,6 procent

In 2015 vond
van de bevallingen
plaats onder begeleiding van een ervaren zorgverlener,
een stijging ten opzichte van 28,8 procent in 2009.

Nicaragua

Niger

458.557 mensen, waarvan meer de
helft vrouwen, werden bereikt door
een project dat liep van 2012 tot 2015
en dat voor een betere bescherming
van eigendomsrechten zorgt door
verbeterde opnaamstellings- en
registratiediensten. Meer dan
42.000 gezinnen hebben inmiddels
wettelijke documenten ontvangen
voor hun eigendom.

Tussen 2011 en 2015 werden er
1,8 miljoen dagen tijdelijk werk
gecreëerd, waarvan 477.630 dagen
voor vrouwen.
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Nigeria

Salomonseilanden

63.350 zwangere vrouwen met
hiv kregen in 2015 een compleet
behandeltraject met preventieve
virusremmers die het risico verlagen
op de overdracht van moeder op kind,
een stijging van meer dan 140 procent
sinds 2010.

Van 2010 tot 2016 boden
bouwprojecten voor
gemeenschapsinfrastructuur
werk aan 12.000 jongeren uit
kwetsbare gemeenschappen, goed
voor 664.000 dagen werk op de
Salomonseilanden. 60 procent van
de tewerkgestelden bestond uit
vrouwen en 53 procent was tussen
de 16 en 29 jaar oud.

Pakistan
5 miljoen huishoudens, veelal met
vrouwen aan het hoofd, ontvingen
sociale vangnetuitkeringen per maart
2016, een stijging van 2 miljoen ten
opzichte van 2009.
Over de periode 2009-2016 maakten
359.887 nieuwe kredietnemers
gebruik van microkredieten via het
Pakistan Poverty Alleviation Fund.
78 procent van de kredietnemers
bestond uit vrouwen.

Senegal

Pakistan

359.887

Over de periode 2009-2016 maakten
nieuwe kredietnemers gebruik van microkredieten via
het Pakistan Poverty Alleviation Fund. 78 procent van
de kredietnemers bestond uit vrouwen.
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In 2014 telde Senegal 870.902 hectare
duurzaam beheerde bossen. In 2008 was
dat nog slechts 400.000 hectare. Het
project zorgde ook voor een stijging van
de inkomsten uit de houtskoolproductie
voor dorpen van 6 procent in 2009 naar
52 procent in 2013. Het aandeel van de
inkomsten dat naar vrouwen gaat steeg
mede dankzij dit project van 3 procent
in 2009 tot 12 procent in 2013.

Sri Lanka
In 2015 bleef 85 procent van de
leerlingen in Sri Lanka (88 procent
van de meisjes en 82 procent van
de jongens) tot het vijfde leerjaar
van het middelbaar onderwijs op de
schoolbanken, een stijging ten opzichte
van een totaal van 82 procent in 2011.

Tadzjikistan
In 2015 bestond 37 procent van de
studenten in het hoger onderwijs in
Tadzjikistan uit vrouwen, in vergelijking
met 28 procent in 2013. Het aantal
vrouwen dat zich inschreef voor het
nationale toelatingsexamen voor de
universiteit steeg met 24 procent
tussen 2013 en 2014.

Over de periode 2013-2015 werden
395.988 dagen werk gecreëerd,
waarvan 91.864 dagen voor vrouwen.

Tanzania
Over de periode 2012-2016
maakten vrouwen 54 procent
van de begunstigden uit van een
programma voor voorwaardelijke
financiële uitkeringen in
Tanzania. Het programma bereikt
zo’n 1,1 huishoudens.

Oeganda
170.900 mensen in Oeganda
deden over de periode 2009-2014
een beroep op een pakket
basisdiensten op het gebied van
gezondheid, voeding of reproductieve
zorg. 961 gezondheidswerkers
werden opgeleid en er werden
230 gezondheidscentra gebouwd,
gerenoveerd of ingericht in diezelfde
periode.

Jemen
In de periode 2013-2014 kregen
2,35 miljoen mensen geld uitgekeerd
om een sterke stijging van de
armoedecijfers (van 43 procent in
2009 tot 55 procent in 2012) tegen
te gaan na de crisis in Jemen in 2011.
Meer dan de helft van de begunstigden
bestond uit vrouwen.

Tanzania

54 procent

Over de periode 2012-2016 maakten vrouwen
van de begunstigden
uit van een programma voor voorwaardelijke financiële uitkeringen in Tanzania.
Het programma bereikt zo’n 1,1 huishoudens.
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Cambodja

85 procent

In 2014 vond
van de
bevallingen plaats onder begeleiding van een
daartoe opgeleide zorgverlener, een stijging
ten opzichte van 58 procent in 2008. 98
procent van de kinderen onder een jaar oud
werd ingeënt tegen difterie, kinkhoest,
tetanus en hepatitis B in 2014, een stijging
in vergelijking met 84 procent in 2008.

10 | ABC van IDA

ABC van IDA | 11

De Wereldbank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Verenigde Staten
ida.worldbank.org
Facebook.com/IDA.wbg
Twitter.com/WBG_Fin4Dev
YouTube.com/WorldBank

12 | ABC van IDA

