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ABC-ER OM IDA – HOVEDREsULtAtER EttER LAnD
I mer enn 50 år har Det 
internasjonale utviklingsfond 
(IDA), Verdensbankens fond 
for de fattigste, tatt på seg de 
vanskeligste og mest kompliserte 
utfordringene. IDA er en av de 
største kildene for støtte til 
verdens 77 fattigste land, hvorav 
39 er i Afrika.

Ressurser fra IDA bringer positiv 
endring til de 1,3 milliardene 
mennesker som bor i IDA-land. 
Siden 1960 har IDA støttet 
utviklingsarbeid i 112 land. De 
årlige forpliktelsene har vært 
på i gjennomsnitt omtrent 
USD 19 milliarder over de siste tre 
årene, med omtrent 50 prosent  
til formål i Afrika.

Verden forventer at IDA skal rette 
virksomheten mot store problemer, 
fra støtte til land som er rammet 
av ebola til gjenoppbygging 
i Afghanistan, til land som 
håndterer klimaendringsrelaterte 
katastrofer. Ingen annen 
internasjonal institusjon har 
mandat, kunnskap på tvers 
av sektorer og ressurser til å 
respondere på komplekse globale 

utfordringer med et eksklusivt 
fokus på verdens fattigste land.

Og IDA er innovativt. Vi 
hjelper land med å passere 
tradisjonelle energikilder ved 
å ta kontroll over solens kraft 
for å lyse opp hjemmene og gi 
kraft til næringsvirksomheter, 
og til å håndtere virkningene av 
klimaendring mens de bygger 
langsiktig klima-smart robusthet. 
Vi arbeider for å finne nye måter 
å integrere kvinner og andre 
sårbare borgere i samfunnene 
som likeverdige. Vi vil være her på 
lang sikt, og vil hjelpe land å finne 
veier til stabilitet og vekst etter 
konflikter og andre katastrofer.

Hundrevis av millioner mennesker 
har unnsluppet fattigdom med 
IDAs hjelp – ved at det er skapt 
nye jobber og tilgang til rent vann, 
skoler, veier, ernæring, elektrisitet 
og mer. I løpet av de siste fem 
årene har finansiering fra IDA ført 
til at 205 millioner barn har blitt 
vaksinert, at 50 millioner har fått 
tilgang til bedre vann, og til tilgang 
til helsetjenester for 413 millioner 
mennesker.

IDA får friske midler hvert tredje 
år, med bidrag fra utviklede- og 
utviklingslandsdonorer, så vel 
som fra to andre institusjoner 
i Verdensbankgruppen: Den 
internasjonale bank for gjenreising 
og utvikling og Det internasjonale 
finansinstitutt.

Og IDA fungerer. Med hjelp fra IDA 
har 301 land blitt ”uteksaminert”. 
Deres økonomiske utvikling er slik 
at de ikke lenger avhenger av  
IDA-støtte, og mange av dem 
har blitt IDA-donorer. Det å hjelpe 
land med å bygge institusjoner og 
kapasitet til å hjelpe seg selv og 
bidra til at de kommer over på en 
vei som leder dem i retning av å 
finansiere sin egen utvikling, er en 
prioritert oppgave for IDA.

Lær mer om hva IDA har oppnådd 
i resultatene vi viser frem på de 
neste sidene, og pass på å ta 
en titt på de andre ”ABC-ene” 
(achievements by country) om IDA, 
som dreier seg om Afrika, kjønn, 
konflikt og sårbarhet, klimaendring 
og institusjonell forsterkning.

Ut fra tallene

Nøkkelresultater fra IDA  
fra 2011-15

205 MILLIOnER 
barn ble vaksinert

50 MILLIOnER
mennesker har fått tilgang  
til bedre vanntjenester

1. India ble uteksaminert fra IDA ved slutten av FY14, men vil motta overgangsstøtte på unntaksbasis til og med IDA17 perioden (FY15-17).
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A
AfgHAnIstAn

Fra 2003 til 2015 har 
National Solidarity Program 
og 31 partnere, inkludert 
IDA, arbeidet gjennom lokale 

utviklingsråd med å identifisere 
og implementere 86 000 små-
skala gjenoppbyggings- og 
utviklingsaktiviteter, blant 
annet prosjekter for å forbedre 
vanntilførsel og hygiene, veier på 
landsbygda, vanningssystemer, 
kraftforsyning, helse og utdanning. 
Programmet har generert over 

52 millioner arbeidsdager for 
faglært og ufaglært arbeidskraft, 
og har hjulpet til med å etablere 
33 400 lokale utviklingsråd over 
hele Afghanistan som velges 
demokratisk i valg med hemmelig 
stemmegivning.

25 696 mennesker har hatt 
nytte av et prosjekt for å utvikle 
jobbferdigheter og øke inntektene 
til uteksaminerte fra tekniske og 
yrkesfaglige skoler fra 2013 til 
2015.

Fra 2011 til 2015 har 434 små 
og middelstore virksomheter 
mottatt tilskudd for å utvikle 
forretningsvirksomheten. Dette har 
bidratt til å skape 1385 jobber.

Fra 2011 til 2015 har et sykehus 
i Jalabad økt antallet pasienter 
fra mindre enn 50 til over 
150 pasienter per dag.

737 kilometer tertiærveier og 
825 meter tertiærbroer har blitt 
fullført i Afghanistan fra 2012 til 
2015. I løpet av samme periode 
har over 3000 kilometer med 
tertiærveier blitt vedlikeholdt.

AngOLA

167 809 barn ble vaksinert i 2014, 
opp fra 34 000 i 2012. I den 
samme perioden ble 71 prosent 
av barna i alderen 0-1 vaksinert 

med pentavalent vaksine, opp fra 
27 prosent.

Fra 2013 til 2014 benyttet 
2,3 millioner mennesker et 
basistilbud med helse-, ernærings- 
eller forplantningshelsetjenester.

B
BAngLADEsH

4,8 millioner mennesker fikk 
tilgang til elektrisitet fra 
fornybare energikilder fra 2012 
til 2015, gjennom et prosjekt 
som knytter sammen omtrent 
50 000 hjemmebaserte 
solkraftsystemer pr. måned.

Frem til 2015 har 6000 bønder 
dratt nytte av installering av 
mer enn 300 solenergidrevne 
vanningspumper.

61 prosent av de berørte av et 
landsbygdlevekårsprosjekt økte 
sine inntekter med 50 prosent 
mellom 2011 og 2015. I løpet av 
den samme perioden ble det 
skapt 48 780 jobber for unge 
mennesker.

1,6 millioner dager med 
sysselsetting ble generert 
og finansiert med kontante 

AfgHAnIstAn

25 696 mennesker har dratt nytte av et prosjekt for å 
utvikle jobbferdigheter og øke inntektene til avgangselever 
fra tekniske og yrkesfaglige skoler fra 2013 til 2015.
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lønnsbetalinger mellom 2012  
og 2014.

BEnIn 

750 000 mennesker har dratt 
nytte av lokalsamfunnsbaserte 
prosjekter mellom 2005 og 2012. 
160 000 flere elever ble innskrevet 
på skoler, og 25 000 mennesker 
fikk tilgang til rent drikkevann.

Distrikter som deltok i et 
resultatbasert finansieringsprosjekt 
i Benin oppnådde en 86 prosent 
vaksinasjonsrate i 2015. 
Gjennomsnittsraten for  
vaksinering er 40 prosent.

BOLIVIA

Fra 2008 til 2014 fikk 
2891 familier, flesteparten 
fra urbefolkningene, tilgang til 
151 579 hektar jord for å drive 
jordbruk og ha dyr gjennom 
produksjonsforeninger. Dette 
bidro til å øke gjennomsnittlig 
inntekt pr. husstand med 
39 prosent. 38 prosent av 
deltakerne i treningsprogrammer 
for jordbruks- og administrative 
ferdigheter var kvinner, og kvinner 
var aktive styremedlemmer i 
74 prosent av foreningene som ble 
etablert gjennom prosjektet.

Mer enn 16 000 familier har hatt 
nytte av et prosjekt for å forbedre 

markedstilgangen for småbønder 
på landsbygda i Bolivia gjennom 
selvstyrte grasrot-organisasjoner.

Rural Alliances-prosjektet støttet 
770 produsentorganisasjoner 
i 110 landsbyer, og har vært til 
nytte for 29 000 familier, hvorav 
90 prosent er fra urbefolkningene. 
Hushold som deltok i prosjektet 
økte inntekten sin med 33 prosent.

BOsnIA-HERCEgOVInA

Fra 2010 til 2015 har 
11 400 mennesker hatt nytte 
av ansettelsesprogrammer og 
målrettede kontantoverføringer. 
55 prosent av dem som fikk 
trening og sysselsettingssubsidier 
var fortsatt i arbeid ett år etter 
at treningen eller subsidien ble 
avsluttet.

Fra juni 2014 til desember 2015 
dro mer enn 160 000 mennesker 
nytte av gjenoppbygget 
infrastruktur i flomberørte 
områder i Bosnia-Hercegocina, 
mens omtrent 94 000 mennesker 
mottok byggematerialer og andre 
nødvendigheter. Mange flere 
underprosjekter for å gjenoppbygge 
berørt regional og lokal 
infrastruktur pågår, og prosjektet 
forventes å nå sitt mål om å gi 
assistanse til 300 000 mennesker i 
områder rammet av flom.

BEnIn

750 000 mennesker har dratt nytte av prosjekter 
drevet i lokalsamfunn mellom 2005 og 2012. 160 000 flere 
elever ble innskrevet på skoler, og 25 000 mennesker fikk 
tilgang til rent vann.
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BURkInA fAsO

9741 formelt nye jobber ble 
skapt frem til midten av 
2012 og 70 624 virksomheter 
ble registrert ved ett-stopp-
virksomhetsregistrering frem  
til slutten av 2014.

Det tar nå tre dager å sette opp et 
selskap, ned fra 45 dager i 2004, 
og antallet dager det tar å skaffe 
en byggetillatelse er nå 30, mot 
260 i 2006.

4224 byggetillatelser ble utstedt 
ved ett-stopp registrering frem til 
slutten av 2014.

BURUnDI

Antall dager det tar for å få en 
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 samme periode.

C
kAMBODsJA

91 500 mennesker på landsbygda 
i Kambodsja fikk tilgang til 
forbedrede vannkilder og 
615 kilometer vei ble rehabilitert 
fra 2009 til 2014 som en del av 
arbeidet med å hjelpe landet å 
komme seg etter tyfonen Ketsana.

Kvalifisert helsepersonell deltok 
ved 85 prosent av fødslene i 
2014, opp fra 58 prosent i 2008. 
98 prosent av alle barn under 
ett år ble vaksinert mot difteri, 
kikhoste, tetanus og hepatitt B i 
2014, opp fra 84 prosent i 2008.

kAMERUn 

Fra 2012 til 2013 fikk 
428 925 mennesker tilgang til 
bedre helseanlegg, 44 340 elever 
fikk tilgang til bedre skoleanlegg 
og 427 100 innbyggere fikk  
tilgang til bedre vann.

3,3 millioner mennesker fikk 
tilgang til grunnleggende-, 
ernærings- eller reproduktive 
helsetjenester fra 2009 til 2015. 
I løpet av samme tidsperiode 
ble 197 333 barn vaksinert 
og 197 333 fødsler foregikk 
med deltakelse av kvalifisert 
helsepersonell.

kAMBODsJA

91 500 mennesker i på landsbygda i kambodsja 
fikk tilgang til bedre vannkilder og 615 kilometer veier ble 
rehabilitert fra 2009 til 2014 som ledd i arbeidet med å 
hjelpe landet med gjenoppbyggingen etter orkanen ketsana.
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DEn sEntRALAfRIkAnskE 
REPUBLIkk 

147 105 dro nytte av 
nyttevekstproduksjon som del av 
Emergency Food Crisis Response 
og Agricultural Relaunch-prosjektet 
fra 2014 til 2015. Prosjektet 
distribuerte 5005 metriske tonn 
mat og økte såvareproduksjonen 
med 371 metriske tonn.

327 843 mennesker mottok 
tilgang til grunnleggende 
ernærings-, reproduktive- eller 
generelle helsetjenester fra  
2012 til 2015.

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

1023 lærere og 22 rektorer ble 
rekruttert og trenet, 3000 nye 
skoleplaner ble trykket, 
og 178 500 pensumbøker, 
5596 skolesett og 
5130 bordbenker ble distribuert  
mellom 2007 og 2012.

tsJAD

2,6 millioner bøker ble distribuert til 
skoler, 400 klasserom ble bygget 
og utrustet, 20 000 mennesker 
lærte å lese og skrive, og 

11 700 lokalsamfunnslærere ble 
trenet opp fra 2003 til 2012.

123 500 mennesker dro nytte av 
økte avlinger av nyttevekster fra 
2012 til 2015.

kOMOREnE

Mer enn 71 000 mennesker 
har dratt direkte nytte 
av kontanter-for-arbeid 
og lokalsamfunnsbaserte 
infrastrukturprosjekter med 
krisefinansiering fra IDA som 
respons på globale kriser og de 
lokale oversvømmelsene i 2012.

DEn DEMOkRAtIskE 
REPUBLIkkEn kOngO

1,2 millioner mennesker i urbane 
områder ble gitt tilgang til 
forbedret drikkevann fra 2014  
til 2015.

69 017 mennesker dro direkte 
nytte av gjenoppbygging av 
samfunnsinfrastruktur slik som 
skoler, vannpunkt og broer i  
østre Kongo fra februar til 
desember 2014.

500 landsbyer dro nytte av 
bygging av lokal infrastruktur, 
herunder 1765 kilometer veier,  
fra 2011 til 2015.

REPUBLIkkEn kOngO 

875 000 mennesker i Brazzaville 
og Pointe Noire dro nytte av 
et vann-, elektrisitets- og 
byutviklingsprosjekt fra 
2010 til 2015. 395 000 fikk 
tilgang til bedre vannkilder, og 
400 000 mennesker dro nytte av 
forbedret drenering og tilgang til 
helårsveier.

ELfEnBEnskYstEn 

Frem til 2015 ble 61 800 
flere mennesker i urbane 
områder vernet mot periodiske 
oversvømmelser ved rehabilitering 
og bygging av urban infrastruktur.

634 kilometer veier på landsbygda 
ble rehabilitert mellom 2012  
og 2015.

18 000 tidligere soldater, 
væpnede enkeltpersoner og 
utsatte unge deltok i økonomiske 
reintegreringsaktiviteter fra  
2008 til 2012.

74 sub-prefektur-kontorer ble 
bygget, og 65 kilometer bygdeveier 
ble rehabilitert ved bruk av 
arbeidsintensive metoder fra  
2008 til 2012.

44 prosent av HIV-smittede 
gravide kvinner mottok anti-
retroviral behandling i 2012 for å 

redusere risikoen for overføring av 
smitte fra mor til barn, opp fra  
null i 2007.

ELfEnBEnskYstEn

18 000 tidligere 
soldater, væpnede individer 
og utsatte unge deltok i 
aktiviteter med sikte på 
økonomisk reintegrering  
fra 2008 til 2012.
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D
DJIBOUtI

Fra 2012 til 2015 har 6752 gravide 
eller ammende kvinner, unge jenter 
og barn under fem år mottatt 
grunnleggende ernæringstjenester, 
inkludert levering av pulver med 
mikronæringsstoff, kosttilskudd 
og vekstovervåking for barn under 
to år. Mer enn 3000 mennesker 
deltok også i et offentlig 
byggeprogram som skapte 
179 600 dager med arbeid.

Fra 2013 til 2015 har 
374 272 mennesker hatt nytte 
av et prosjekt for å forbedre 
kvaliteten på helsetjenester 
i Djibouti. 24 113 gravide og 
ammende kvinner, unge jenter og 
barn under fem år har mottatt 
grunnleggende ernæringstjenester 
fra 2014 til 2015. I løpet av samme 
tidsperiode fødte 4139 kvinner 
med assistanse fra kvalifisert 
personell.

E
EtIOPIA

Fattigdommen falt fra 44 prosent 
i 2000 til 29,6 prosent i 
2011, drevet av IDA-støttede 
jordbruksutviklingsprosjekter, 
offentlig forbruk av grunnleggende 
tjenester og effektive 
sikkerhetsnett, forankret i 
konsistent og høy økonomisk 
vekst.

1,1 million mennesker på 
landsbygda i Etiopia ble gitt 
tilgang til forbedrede vannkilder 
fra 2014 til 2015.

58,5 prosent av de gravide 
kvinnene mottok minst én 
legeundersøkelse i 2014, opp fra 
43 prosent i 2014. Andelen fødsler 
med kvalifisert helsepersonell 
til stede økte med mer enn 
50 prosent i løpet av samme 
periode.

78,1 millioner lærebøker og 
lærerveiledninger ble utviklet, 
trykket og distribuert til 
grunnskoler og videregående 
skoler i Etiopia. Mer enn 148 nye 
læreboktitler og lærerguider ble 
utviklet på fem språk fra 2010 
til 2013 som del av General 
Education Quality Improvement-
prosjektet. I løpet av samme 

tidsperiode fikk 92 541 lærere 
i grunnskolen oppgradert 
sine kvalifikasjoner fra ett års 
sertifikatnivå til treårsdiplomnivå 
i samsvar med nylig gitte 
forskrifter.

g
gHAnA

5,9 millioner dager arbeid ble 
skapt for totalt 123 106 ufaglærte 
arbeidere, og omtrent 60 prosent 
av de som dro nytte av dette  
fra 2010 til 2015 var kvinner.

589 kilometer med 
samleveier, 134 små 
jorddammer og tilfluktsrom, 
og 80 klimaintervensjoner ble 
ferdigstilt i 2015.

Bønder som ble støttet oppnådde 
en økning i produksjonen av 
perlehøns på 500 prosent mellom 
2013 og 2015.

gREnADA

Regulatoriske reformer hjalp 
Grenada å øke inntektene fra 
turisme med nesten 35 prosent 
fra 2013 til 2014.

EtIOPIA

1,1 millioner 
mennesker på landsbygda 
i Etiopia fikk tilgang til 
bedre vannkilder fra 2014 
til 2015.



ABC-er om IDA  |  9          

H
HAItI

9776 mennesker innlagt på 
sykehus for kolera, i 98 kommuner, 
fra oktober 2014 til september 
2015, mottok testing og behandling. 
19 320 husbesøk ble gjennomført 
som del av holdningskampanjer, 
og 19 800 hus og 3515 latriner 
ble renset i løpet av samme 
tidsperiode.

Fra 2012 til 2015 har 
18 000 mennesker dratt  
nytte av solcelledrevne gatelys i 
byområdet Port-au-Prince.

372 516 fritak for betaling for 
undervisning ble finansiert for å 
la elever og studenter fra områder 
med underdekning få gå på private 
skoler i 2015, opp fra 264 434  
i 2014.

Fra 2011 til 2015 ga 
prosjektintervensjoner 2669 flere 
kvalifiserte grunnskolelærere.

HOnDURAs

120 kommunalt ansatte ble 
utdannet i risikostyring under 
katastrofer og tilpasning til 
klimaendring. 20 arbeidsøkter 
ble organisert for å integrere 
kjønnsperspektivet i 

handlingsplaner for risikostyring 
under katastrofer, og tre 
flomsimuleringsøvelser og 13 flom- 
og rasutslippsreduserende 
prosjekter, ble gjennomført fra 
2013 til 2015.

Fra 2013 til 2015 deltok 
14 388 mennesker i utvalgte 
nabolag, inkludert mer enn 
8000 kvinner, i programmer 
for å forebygge vold, som 
del av arbeidet med å skape 
tryggere lokalsamfunn i 
Honduras. Prosjektet støtter 
ni initiativ som adresserer 
psykososial støtte, forebygging 
av vold, og lokalsamfunnsbaserte 
intervensjoner.

Staten i Honduras forbedret 
sin score på Transparency 
Internationals Open Budget Index 
fra 11 (av 100 mulige poeng) i 
2011 til 42 i 2015. Forbedringen 
gjenspeiler myndighetenes 
innsats for å gjøre mer 
budsjettinformasjon tilgjengelig  
for allmennheten.

I
InDIA

I 2013 ble mer enn én million 
mennesker flyttet til tilfluktsrom 

eller sikrere bygninger før 
syklonen Phailin traff kysten 
av Odisha i India. Evakueringen 
ble gjennomført på rekordtid. 
Mindre enn 40 mennesker døde i 
syklonen. Dette er en dramatisk 

reduksjon i forhold til en syklon 
av tilsvarende styrke som drepte 
10 000 mennesker i 1999.

172 syklontilfluktsrom, 12 broer 
og 665,6 kilometer med 

HAItI

18 000 mennesker har dratt nytte av gatelys 
drevet av solceller i byområdene i Port-au-Prince fra 2012 
til 2015.
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evakueringsveier ble fullført 
mellom 2011 og 2015.

Mellom 2001 og 2009 så om 
lag 2 millioner mennesker i 
Karnataka gårdsavlingene og 
inntektene øke som følge av IDA-
støttede prosjekter om styring 
av nedbørsområder. Mer enn 
2,5 millioner mennesker dro nytte 
av tilsvarende IDA-prosjekter i 
landområder i staten Uttarakhand 
mellom 2004 og 2014, og 
nesten 6,5 millioner bønder i 
Himachal Pradesh fra 2005 og 
utover dro nytte av styring av 
nedbørsområder, bedre vanning 
og forbedrede muligheter for 
landbruksindustri og inntekter.

k
kEnYA

150 000 husholdninger i en slum i 
Nairobi ble koblet til trygg, pålitelig 
og rimelig strøm i 2015, opp fra 
bare 5000 i 2014, takket være et 
samarbeid mellom Verdensbanken, 
Global Partnership for Output-
based AID og Kenya Power.

Mer enn 2 millioner kenyanere på 
landsbygda har økt sine inntekter 
fra 2007 til 2015 gjennom et 

prosjekt som gir økt myndighet til 
bygdesamfunn.

I 2015 drar 2,6 millioner 
mennesker nytte av 
kontantoverføringsstøtte  
gjennom National Safety Net-
programmet, opp fra omtrent  
1,7 millioner i 2013.

kOsOVO

Fra 2008 til 2015 er antall 
dager som trengs for å fullføre 
en registrering av kjøp eller 
salg av eiendom redusert fra 
30 dager til 10 dager, ved hjelp 
av et prosjekt for å forbedre 
besittelsessikkerheten og utvikle 
eiendomsmarkedet i Kosovo.

kIRgIsIstAn

212 537 barn ble vaksinert og 
8959 helsepersonell har fått 
opplæring fra 2012 til 2015.

83 000 mennesker har 
dratt nytte av oppkobling av 
3902 husholdninger til offentlige 
vannpunkt og forbedringer av 
1000 eksisterende rørledninger for 
husholdningsvanntilkobling, så vel 
som fra bygging og rehabilitering 
av 226 offentlige standrør 
fra 2009 til 2014. I tillegg fikk 
44 skoler tilgang til vann.

L
LAOfOLkEts DEMOkRAtIskE 
fOLkEREPUBLIkk

Fra 2010 til 2015 hjalp forbedringer 
av 171 kilometer på to riksveier 

i Lao til å redusere reisetiden 
med 60 prosent og 40 prosent. 
731 kilometer kommunale veier og 
456 kilometer ikke-kommunale 
veier ble rehabilitert i løpet av 
samme periode.

kEnYA

Mer enn 2 millioner kenyanere på landsbygda så 
inntektene sine øke fra 2007 til 2015 gjennom et prosjekt  
for å myndiggjøre lokalsamfunn.
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LEsOtHO 

Fra 2014 til 2015 har 
28 616 mennesker dratt nytte 
av et prosjekt for å forbedre 
Lesothos forretningsklima, øke 
tilgangen til finansiering og 
diversifisere landets økonomi ved 
å utvikle utvalgte sektorer utenfor 
tekstilnæringene.

100 frivillige organisasjoner har i 
løpet 2013 til 2015 fått opplæring 
i to av fem prioriterte områder 
rettet mot HIV-epidemien i 
Lesotho.

LIBERIA

20 000 gårdbrukshusholdninger 
mottok høykvalitets risfrø for 
å avverge sult og revitalisere 
landbrukssektoren i kjølvannet av 
ebola-krisen.

10 800 timer med opplæring på 
jobben ble gitt fra 2011 til 2015 
gjennom et prosjekt for å forbedre 
og vedlikeholde veier.

M
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 med ernærings-, 
reproduktive- eller generelle 
helsetjenester fra 2012 til 2014.

149 376 barn ble vaksinert mellom 
2012 og 2015, og 74 593 fødsler 
fant sted med kvalifisert 
helsepersonell til stede mellom 
2012 og 2014.

MALI

Ved utgangen av september 2015 
drar 43 613 husholdninger, som 
representerer 349 031 mennesker, 
nytte av kontantoverføringer 
og tilhørende tiltak. Mer enn 
halvparten av de dette kommer til 
gode er kvinner og barn.

1,6 millioner husstander i 
urbane områder fikk tilgang til 
elektrisitet mellom 2009 og 2015. 
3,7 millioner mennesker er berørt 
av dette.

45 prosent av befolkningen 
på landsbygda hadde tilgang 
til en helårsvei i 2015, opp fra 
32 prosent i 2007. 

MAURItAnIA

I løpet av litt over ett år fra mai 
2014, har Mauritania fullført 

kontrakter for 13 planlagte 
videregående skoler for å 
tiltrekke jenter til grunnleggende 
videregående opplæring. Det 
er gitt opplæring til nesten 
8800 grunnskolelærere, trykket 
og distribuert 322 000 læresett 
til elever i 4. og 5. klasse, og 
utvikling og trykking av mer 
enn 1 million pensumbøker for 
grunnopplæringen er påbegynt.

Fra 2012 til 2014 økte Mauritania 
beløpet det samler inn i skatt 
med nesten 50 prosent gjennom 
reformer for å forbedre styringen 
av offentlige ressurser.

MOLDOVA

Søknadsbehandlingstiden 
for Moldovas program for 
sosialhjelp falt fra 30 dager 
i 2010 til 8,4 dager i 2015, 
takket være et online 
informasjonsstyringssystem.

Fra 2014 til 2015 økte de 
gjennomsnittlige årlig utlånene  
til eksportrettede virksomheter 
med nesten 57 prosent.

Opplæringsaktiviteter og 
kontantoverføringer i Moldova 
i 2012 til bønder rammet av en 
alvorlig tørke, har bidratt til å øke 
landets hveteproduksjonen med 
33 prosent og maisproduksjonen 

med 4 prosent ved utgangen  
av 2013.

Fra 2011 til 2015 hjalp et 
prosjekt for å modernisere 
Moldovas offentlige tjenester 
til med å lansere ”M-Cloud,” 
en nettskybasert, delt 
datainfrastruktur som tillot 35 av 
landets offentlige institusjoner å 
migrere 112 informasjonssystemer 
til nettskyen. Det samme 
prosjektet bidro til å lansere en 
åpen statlig dataportal med over 
800 offentlige datasett og en 
offentligtjenester-portal. Mer enn 
2200 offentlige tjenestemenn 
og andre offentlig ansatte har 
mottatt e-forvaltningstrening i 
løpet av prosjektet.

MOngOLIA

Fra 2007 til 2013 ble 
6000 delprosjekter i utdanning, 
helse, beitestyring og mikrofinans 
gjennomført til støtte for 
lokalsamfunn på landsbygda 
i Mongolia.

Fra 2011 til 2015 hjalp et teknisk 
assistanseprosjekt Mongolia med 
på å få på plass regnskaps- og 
revisjonslover som forholder seg til 
internasjonale standarder og samle 
inn data og sette opp en database 
som kan brukes til å målrette 
offentlige tjenester og subsidier 
til de fattigste husholdningene. 
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Prosjektet har også bidratt til å 
øke gjennomsiktigheten i statens 
anskaffelsesprosess, med alle 
anskaffelsesplaner, invitasjoner for 
bud og kontraktstildelinger lagt ut 
på statens innkjøpsnettsted.

MOsAMBIk

795 508 mennesker i urbane 
områder fått tilgang til bedre 
vannkilder i perioden fra 2007  
til 2015.

81,5 prosent av 6-åringene 
ble innskrevet i første klasse 
i 2015, opp fra 70 prosent 
i 2011. Fra 2011 til 2015 
førte prosjektintervensjoner 
til 14 722 flere kvalifiserte 
grunnskolelærere.

1,9 millioner 
insektmiddelbehandlede 
malarianett ble kjøpt inn og 
distribuert i Mosambik fra  
2010 til 2014.

MYAnMAR

Fra 2013 til 2015 har 
850 000 mennesker i 
1729 landsbyer dratt nytte av 
1800 prosjekter om grunnleggende 
infrastruktur og tjenester, 
herunder prosjekter for å forbedre 
skoleanlegg og adkomstveier til 
landsbyer.

37 000 studenter mottok kontant 
betaling i skoleåret 2014-15 for 
å hindre utsatte studenter fra å 
droppe ut.

n
nEPAL

Pr. august 2015 var 
mer enn 73 prosent av 
avgangselevene på yrkesfaglige 
opplæringsprogrammer 
sysselsatt i minst seks måneder 
etter treningsprogrammet, 
sammenliknet med 68 prosent i 
mars 2014.

Fra 2011 til 2015 har 
54 821 mennesker dratt 
nytte av urbane tjenester og 
infrastrukturforbedringer i Nepal. 
45 prosent av dem som har 
hatt nytte av dette er kvinner og 
53 prosent var fra vanskeligstilte 
grupper.

I 2015 mottok 6 millioner kvinner 
svangerskapskontroll under et 
besøk til en helsetilbyder, opp fra 
2,6 millioner i 2010. 1,3 millioner 
barn ble vaksinert i 2015, opp fra 
580 000 i 2010.

55,6 prosent av alle fødsler i 
2015 foregikk under oppsyn av 

kvalifisert helsepersonell, opp fra 
28,8 prosent i 2009.

77,6 prosent av elevene fullførte 
grunnskoleutdanning (første til 
femte klasse) i Nepal i 2014,  
opp fra 58 prosent i 2009.

Fra 2008 til 2014 har 
14 300 familier til personer 
som døde i konflikt og 4500 
enker mottatt kontantvederlag, 
og 14 770 mennesker berørt 
av konflikt har mottatt 
ferdighetstrening og bistand fra 
jobbplasseringstjenester.

Fra 2008 til 2014 har et IDA-
finansiert prosjekt for å bygge 
og forbedre vanningsanlegg gitt 
bedre tilgang til vannressurser for 
mer enn 415 200 bønder i Nepal. 
De nye og forbedrede systemene 
dekker 26 859 hektar land, 
hovedsakelig i kuperte regioner.

nICARAgUA

458 557 mennesker, mer enn 
halvparten kvinner, har dratt 
nytte av et prosjekt for å styrke 
eiendomsretten gjennom 
forbedret skjøteutstedelses- og 
registertjenester fra 2012 til 2015. 
Mer enn 42 000 familier har fått 
juridiske dokumenter for deres 
eiendom.

MOngOLIA

6000 delprosjekter 
innen utdanning, 
helse, beitestyring og 
mikrofinans ga støtte 
til lokalsamfunn på 
landsbygda i Mongolia  
fra 2007 til 2013.
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Et IDA-støttet utdanningsprosjekt 
i Nicaragua førte til en økning 
i andelen elever som fortsatte 
på grunnskolen i skoleåret fra 
87 prosent i 2012 til 89 prosent 
i 2013. Prosjektet har også utgitt 
1,3 millioner lærebøker, 92 600 av 
disse publisert på morsmål på 
den karibiske kysten, og trent opp 
1541 lærere fra 2012 til 2015.

nIgER

1,8 millioner dager med midlertidig 
arbeid ble skapt mellom 2011 og 
2015, hvorav 477 630 dager for 
kvinner.

44 888 husstander fikk tilgang til 
kontantoverføringer i perioden fra 
2011 til 2015.

126 341 mennesker har dratt 
nytte av et prosjekt for å forbedre 
konkurranseevnen og verdien av 
eksporten av landbruksprodukter.

nIgERIA 

55,5 millioner barn ble vaksinert 
mot polio i Nigeria i 2015. Dette 
er 98 prosent økning i antallet 
poliovaksinasjoner fra 2014.

Ingen tilfeller av polio ble observert 
fra juli 2014 til juli 2015. Dette er en 

viktig milepæl på landets vei til å 
bli kvitt polio.

Antall offentlige kontrakter tildelt 
gjennom åpen konkurranse økte 
med 85 prosent i 2015, opp fra 
20 prosent vekst i 2009.

63 350 gravide kvinner som lever 
med HIV har mottatt en komplett 
behandling med anti-retroviral 
profylakse for å redusere risikoen 
for smitte fra mor til barn i 
2015. Dette er en økning på over 
140 prosent siden 2010.

P
PAkIstAn

25,7 millioner mennesker i 
Pakistan har dratt nytte av et 
sosialt sikkerhetsnettsprogram 
mellom 2009 og 2015. Fra 
2009 til 2014 ble det gitt 
mer enn USD 2,9 milliarder i 
kontantoverføringer via debetkort, 
mobiltelefoner og smarttelefoner. 
Programmet har også etablert en 
database med mer enn 27 millioner 
husstander for å sikre at staten 
kan nå de fattigste.

16 800 nye lærere har blitt 
rekruttert og 664 lavkostnads 
privatskoler har blitt bygget 
for å gi utdanning til om lag 
100 000 studenter fra 2013  
til 2015.

Skatteinnkrevingen i Pakistans 
Sindh-provins økte fra PKR 
34 milliarder i regnskapsåret 
2012-13 til PKR 42 milliarder i 
regnskapsåret 2013-14.

1,2 millioner husholdninger mottok 
kontantoverføringer etter en 
flom i Pakistan som dekket 

100 000 kvadratkilometer og 
ødela omtrent 1,6 millioner boliger 
i 2010.

PAPUA nY-gUInEA

500 000 mennesker har fått 
tilgang til mobiltjenester i på 
landsbygda i Papua Ny-Guinea  
fra 2011 til 2015.

Fra 2010 til 2015 har 
34 000 småbønder som dyrker 
kaffe og kakao dratt nytte av et 
prosjekt for å bidra til å forbedre 

PAkIstAn

16 800 nye lærere har blitt rekruttert og 664 private 
skoler med lave kostnader har blitt bygget for å gi utdanning  
til om lag 100 000 elever fra 2013 til 2015.
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produktiviteten, bekjempe 
plantesykdommer og gi bedre 
markedsinformasjon, slik at 
bøndene kan tjene mer på avlingen 
sin. Prosjektet bidro til at kakao- 
og kaffe-avkastningen er mer enn 
doblet fra 2011 til 2014.

R
RWAnDA

412 000 husstander i Rwanda 
ble koblet til el-nettet og 
3000 kilometer overførings- og 
distribusjonslinjer ble bygget 
fra 2009 til 2015, for å gi 

innbyggerne tilgang til pålitelig og 
kostnadseffektiv elektrisitet.

19 828 mennesker har dratt nytte 
av jordforbedringsprogrammer 
fra 2008 til 2012. Programmene 
bidro også til å sysselsette 
7000 personer.

s
sAMOA

Fra 2012 til 2015 har avlingene 
av frukt og grønnsaker økt med 
25 prosent, og verdien av salget 
av frukt og grønnsaker økt med 
13 prosent.

sALOMOnøYEnE

Tilgangen til telefoner i 
Salomonøyene økte til 60 prosent 
i 2014, opp fra 8 prosent i 2010. 
Prisen for en tre minutters 
mobilsamtale til et lokalt nummer 
falt til 13 cent i 2014, ned fra 
USD 1,20 i 2010.

sEnEgAL

423 000 produsenter og foredlere 
innenfor landbruket i Senegal 
har dratt nytte av utvikling, 
formidling og bruk av forbedrede 

landbruksteknologier fra 2012 til 
2015.

West Africa Agricultural 
Productivity Program (WAAPP) 
hjalp til med å muliggjøre 
forskning for å utvikle klimasmart 
landbruk med 14 nye høyt-
ytende, tidlig modnende og 
tørke-resistente varianter av hirse, 
sorghum og cow pea.

WAAPP har også støttet 99 PhD 
og 71 masterstudenter med å 
bygge vitenskapelige karrierer 
og fylle hull som finnes i enkelte 
jordbruksforskningsområder.

86,8 prosent av barna ble 
innskrevet i grunnskolen i 2014, 
sammenlignet med 81,9 prosent 
i 2005. 73,4 prosent av elevene 
fullførte grunnskolen i 2014, 
sammenlignet med 53 prosent 
i 2005. Det var en 52 prosent 
økning i påmeldinger til 
universitetsstudier.

Fra 2010 til 2015 fikk 
206 160 mennesker i urbane 
områder tilgang til innlagt vann 
og 82 260 mennesker fikk tilgang 
til forbedrede sanitæranlegg. 
Over samme periode har 
172 370 mennesker fått tilgang  
til sikkert drikkevann, mens 
193 730 flere mennesker har fått 
tilgang til bedre sanitæranlegg.

RWAnDA

19 828 mennesker har dratt nytte av arbeid med 
landbruk fra 2008 til 2012, noe som også bidro til å 
sysselsette 7000 mennesker.
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sIERRA LEOnE

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 
fiske i liten skala.

søR-sUDAn

1,2 millioner malarianett behandlet 
med langtidsvirkende insektmiddel 
er kjøpt og/eller distribuert i  
Sør-Sudan i 2014, opp fra  
126 451 i 2012.

374 206 barn i alderen 6 til 
59 måneder har fått en dose 
vitamin A i 2013. Dette er 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.

st. LUCIA

Fra 2011 til 2014 har 
35 141 mennesker hatt nytte 
av rehabiliteringen av to broer, 
11 skoler og fire helsefasiliteter 
som ble skadet av orkanen  
Tomas i 2010.

st. VInCEnt Og gREnADInEnE

Fra 2010 til 2013 har IDA-
finansiering hjulpet til med 
oppgradering av tre skoler og 
tre samfunnshus slik at de kan 
brukes som tilfluktsrom under 
ekstremvær. 2175 mennesker 
har nytte av skolene og 
samfunnshusene.

sRI LAnkA

Fra 2011 til 2015 har 3,2 millioner 
studenter og 186 500 lærere hatt 
nytte av et prosjekt for å bedre 
tilgangen til og kvaliteten på 
grunnutdanningen i Sri Lanka.

Fra 2008 til 2014 bisto Road 
Sector Assistance-prosjektet til at 
620 kilometer vei fikk nytt dekke, 
inkludert nesten 160 kilometer 
veier på landsbygda. I 2005 var 
52 prosent av Sri Lankas nasjonale 
motorveier i dårlig forfatning. I 
2013 var dette tallet redusert til 35 
prosent.

645 kilometer veier ble bygget 
eller rehabilitert, 600 husstander 
fikk nye vanntilkoblinger i rør, og 
400 vannpunkt ble bygget eller 
rehabilitert fra 2010 til 2015 som 
del av et prosjekt for å forbedre de 
lokale tjenestene i de nordlige og 
østlige provinsene i Sri Lanka.

Mellom 1999 og 2014 dro 
283 000 mennesker nytte av 
et prosjekt for å bedre levekår 
i samfunn berørt av konflikt. 
Prosjektet bidro til reparasjoner 
på over 2000 kilometer med veier 
på landsbygda og til en økning av 
mengden jord med vanningsanlegg 
på 54 000 hektar. Mer enn 
100 000 familier fikk lavrentelån 
som støtte til gårdsdrift eller små 
bedrifter.

t
tAnZAnIA

8 millioner flere på landsbygda i 
Tanzania har fått tilgang til rent og 
trygt vann i 2015, en 75 prosent 
økning fra 2007. I byområdene har 
ytterligere 230 000 boliger og 2,3 
millioner innbyggere fått tilgang 
til rent og trygt vann fra 2007 til 
2015.

16,9 millioner arbeidsdager ble gitt 
gjennom offentlige arbeider i 2015, 
en økning på 213 prosent fra 5,4 
millioner arbeidsdager  
i 2005.

sRI LAnkA

645 kilometer 
veier ble bygget 
eller rehabilitert, 
600 husstander fikk nye 
vanntilkoblinger i rør, 
og 400 vannpunkter ble 
bygget eller rehabilitert 
fra 2010 til 2015 som en 
del av et prosjekt for å 
forbedre lokale tjenester 
i de nordlige og østlige 
provinsene i sri Lanka.
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tADsJIkIstAn

37 prosent av elevene i høyere 
utdanning i Tadsjikistan i 2015 
var kvinner, mot 28 prosent 
i 2013. Landet har også 
sett en 24 prosent økning 
i andelen kvinner som er 
registrert for opptaksprøven 
til universitetsnivået fra 2013 
til 2014.

305 687 mennesker har dratt 
nytte av forbedringer i vanning og 
drenering fra 2013 til 2015.

Fra 2013 til 2015 ble det generert 
395 988 arbeidsdager. 91 864 av 
disse dagene ble generert  
for kvinner

tOgO

Fra 2012 til 2015 dro 
3275 mennesker nytte av bygging 
av 90 skoler med 248 klasserom, 
13 helsestasjoner, 44 borehull, 
fire lokalsamfunnslatriner, to 
bygdeveier med veikryss og to 
markedsboder.

14 016 mennesker mottok 
økonomisk støtte mellom 2013 
og 2015, som del av et program 
for sosiale sikkerhetsnett for å 
bekjempe underernæring blant 
barn i Togo.

tOngA

I 2015 har 50 prosent av 
innbyggerne tilgang til Internett-
tjenester, opp fra 1 prosent i 2011. 
Tilgangen til mobiltjenester økte 
til 96 prosent i 2015, opp fra 
59 prosent i 2011.

USD 12 millioner fra IDAs Crisis 
Response Window hjelper de 
om lag 5500 menneskene som 
ble rammet av syklonen Ian, 
den kraftigste stormen som 
noensinne er registrert i Tonga. 
Midlene vil bidra til å rekonstruere 
eller reparere skadede boliger og 
sikre at eksisterende boliger blir 
forsterket for å kunne motstå 
fremtidige sykloner.

U
UgAnDA

Tiden det tar å registrere en 
eiendom har falt til 52 dager i 
2013 fra 225 dager i 2006,  
og tiden det tar å registrere en 
virksomhet fra 135 til 2 dager i 
samme periode.

Fra 2003 til 2012 fikk mer enn  
3 millioner mennesker, 47 prosent 
av alle nord-ugandere, tilgang til 

bedre offentlige tjenester, blant 
annet til trygt drikkevann og bedre 
sanitærforhold.

170 900 mennesker har fått 
tilgang til en grunnpakke 
for helse-, ernærings- eller 
reproduktive helsetjenester i 
Uganda mellom 2009 og 2014. 
961 helsepersonell har fått 
opplæring og 230 helsefasiliteter 
er bygget, renovert eller utstyrt i 
løpet av samme periode.

Som en del av East Africa Public 
Health Laboratory Networking 
Project, har Ugandas National 
Tuberculosis Reference Laboratory 
oppnådd gullstandarden,  
ISO-akkreditering. Dermed er 
det kvalifisert for å tjene som et 
prestisjefylt WHO Supranational 
Reference Laboratory, det andre 
av sitt slag på kontinentet.

UsBEkIstAn

7406 leger og 22 086 sykepleiere 
har fått opplæring mellom 2011 
og 2015 som del av et prosjekt 
for å forbedre helsesystemene 
Usbekistan.

tOngA

I 2015 har 50 prosent 
av tongas befolkning 
tilgang til Internett-
tjenester, opp fra 1 prosent 
i 2011. tilgangen til 
mobiltjenester økte til  
96 prosent i 2015, opp  
fra 59 prosent i 2011.
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V
VIEtnAM

Tilgangen til elektrisitet 
økte fra 60 prosent i 2011 til 
98 prosent i 2014 i Vietnam. 
I løpet av samme tidsperiode 
fikk 325 000 husholdninger i 
fjerntliggende distrikter tilgang til 
elektrisitet.

95,4 prosent av de nesten fattige 
i Vietnam hadde helseforsikring i 
2015, opp fra 3,5 prosent i 2013.

Fra 2013 til 2015 har 
570 000 mennesker i Vietnam 
dratt nytte av 99 380 nye 
vannforsyningstilkoblinger, 
42 950 forbedrede latriner og 
andre forbedringer i vann- og 
sanitærforhold.

Pr. september 2015 har 
alle 63 provinser i Vietnam 
implementert risikostyring 
under katastrofer og 
reduksjonsplaner i tiden fra 2012. 
Fra 2012 til 2015 ble mer enn 
200 energieffektivitetsrevisorer 
trent, 2000 energiledere 

ble sertifisert for å støtte 
effektiviseringstiltak, og 
1720 energieffektiviseringsplaner 
ble sendt til staten av store 
energibrukere i Vietnam.

342 052 mennesker ble beskyttet 
mot flom gjennom forbedret 
infrastruktur bygget i Vietnam  
fra 2012 til 2015.

Y
JEMEn2 

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, dro 
101 042 mennesker nytte av 
bedre primærhelsetjenester, 
121 193 mennesker fikk 
tilgang til bedre vannkilder, 

tADsJIkIstAn

fra 2013 til 2015 ble 395 988 dager med 
sysselsetting generert. 91 864 av disse dagene  
ble generert for kvinner.

2. 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 gjenoppta finansiering av 
nøkkelprosjekter der dette er mulig og under nødprosedyrer.
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og 41 039 mennesker fikk 
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 bruk av 
integrerte oppsøkende økter for 
å gi vaksiner, undersøke mor og 
barns helse og utføre ernærings- 
og sykdomskontrolltjenester, samt 
helseutdanning til lokalsamfunn 
uten tilgang til fast etablerte 
medisinske fasiliteter.

Z
ZAMBIA 

404 helsefasiliteter ble bygget, 
renovert eller utstyrt, og 
345 helsepersonell fått malaria-
screening og opplæring i 
behandling mellom 2010 og 2013.

2,5 millioner malarianett behandlet 
med langtidsvirkende insektmiddel 
har blitt kjøpt inn eller fordelt 
mellom 2010 og 2013.

Bananproduksjonen er fordoblet 
fra 14 tonn per hektar i 2011 til 
28 tonn per hektar i 2014 for 
småbønder som drar nytte av 
et prosjekt for bedre vanning i 
Zambia.

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. Mer enn halvparten av mottakerne var kvinner.



MYAnMAR

fra 2013 til 2015 har 850 000  
mennesker i 1729 landsbyer dratt nytte av 
1800 prosjekter i grunnleggende infrastruktur 
og tjenester, herunder prosjekter for å forbedre 
skoleanlegg og adkomstveier til landsbyer.
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the World Bank

1818 H street, n.W. 

Washington, D.C. 20433 UsA

www.worldbank.org/ida 

www.facebook.com/ida.wbg 

www.youtube.com/worldbank

http://www.worldbank.org/ida
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