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IDA:s ABC: Jämställdhet
Världen är idag en bättre plats
för kvinnor och flickor än den var
för bara några år sedan, men inte
för alla och inte överallt. Det här
stämmer i synnerhet i världens
fattigaste länder, där klyftorna
är störst mellan vad kvinnor lär
sig, tjänar och lär sig hur mycket
de kan hoppas uppnå i sina liv.
Överbryggande av dessa klyftor
– från att säkerställa att kvinnor
överlever förlossning till att utbilda
dem så att de kan få ett bättre
betalt och tryggare jobb, med
jämställd kontroll över tillgångar
och inkomster – är enormt viktigt
för att få slut på den extrema
fattigdomen innan år 2030,
stimulera delat välstånd och bygga
upp tåliga samhällen. Det kan få
länder att bli mer hållbara och få
en mer mångfaldig ekonomi, högre
produktivitet och bättre prospekt
för nästa generation.
Jämlikhet mellan könen är en
av huvudprioriteringarna för
Internationella utvecklingsfonden
(IDA), Världsbankens fond för de
fattigaste. IDA arbetar med att
försöka överbrygga klyftorna
genom att få flickor till skolan
och se till att de fortsätter gå
i skolan, hjälpa kvinnor att få
tillgång till markrättigheter och
andra viktiga tillgångar och tillse

att de kan få finansiering för att
starta företag. Detta förbättrar de
ekonomiska framtidsutsikterna för
enskilda personer, familjer och hela
ekonomier.
IDA:s abete överensstämmer
med Världsbankgruppens nya
strategi för jämlikhet mellan könen.
Strategin fokuserar på att ta itu
med ihållande ojämlikhet mellan
könen genom att utnyttja de
växande data och bevis på vad som
fungerar för att ta itu med detta
inom många olika områden – från
sjukvård och utbildning till tillgång
till ekonomiska möjligheter –
samtliga innebär unika utmaningar
för kvinnor i många länder.
IDA har en unik ställning för
att stötta arbetet med jämlikhet mellan könen, vilket kräver
integreringsarbete som sträcker
sig över flera sektorer och ihållande ansträngningar under lång
tid. Framgångar inom viktiga
jämställdhetsindikatorer – t.ex.
registrering i flickskolor och graden
av fullbordad utbildning, dödlighet i samband med förlossning,
antal arbetstagare och ägande
av tillgångar – beror även på
investeringar i vatten, renhållning,
transport, energi, ekonomisk integration och andra nyckelfaktorer

som teknik, gödningsmedel och
utbildning i olika färdigheter.
Många organ tar itu med ojämlikhet
mellan könen genom utbildning
och hälsovård, men det är få
som kan uppnå IDA:s möjligheter
att ge kompletterande stöd vad
gäller infrastruktur, utveckling av
den privata sektorn, jordbruk och
erbjudanden om finansiella tjänster.
Många utmaningar kvarstår men
IDA:s arbete ger resultat. Från
2011 till 2015 fick exempelvis mer
än 17 miljoner gravida kvinnor i
IDA-länder mödravård från en
vårdcentral. Den förväntade
livslängden för kvinnor i IDA-länder
är nu tre år längre än för män. Och
i länder i Afrika söder om Sahara
och södra Asien ökade flickors
registrering i grundskolor med
respektive 18 och 21 procent mellan
år 2000 och 2013.
Som följande exempel belyser,
hjälper IDA till med att överbrygga
ojämlikhet mellan könen i många
länder. Läs våra andra publikationer
om IDA:s ”ABC” (achievements by
country - prestationer per land),
som handlar om vårt arbete i Afrika
och uppbyggnad av förvaltning och
institutioner, om klimatet samt
om konflikter och instabilitet, på
ida.worldbank.org/abcs.

IDA:s största prestationer
i siffror

17

miljoner

gravida kvinnor fick mödravård
från en vårdcentral.
2011-15

5.14

miljoner

hushåll, som till största delen
försörjdes av kvinnor, fick
socialhjälp från och med mars
2016. En ökning från 2 miljoner
år 2009.
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Afghanistan

Bolivia

Från 2003 till 2015 hjälpte det
nationella solidaritetsprogrammet
och 31 samarbetspartners,
inklusive IDA, till med att etablera
33 400 samhällsutvecklingsråd för
att identifiera och implementera
småskaliga utvecklingsaktiviteter.
Råden väljs demokratiskt och
hälften av platserna tilldelas
kvinnor, vilket ger dem möjlighet
att delta i beslutsfattande på
bynivå och göra sina röster hörda.

Från 2008 till 2014 fick
2 891 familjer – merparten från
ursprungsbefolkningen – tillgång
till 151 579 hektar mark för
odling och boskapsuppfödning
genom produktiva föreningar,
vilket innebar att hushållens
genomsnittliga inkomster ökade
med 39 procent. Cirka 38 procent
av deltagarna i jordbruks- och
administrativa utbildningar var
kvinnor, och kvinnor var aktiva
styrelsemedlemmar i 74 procent
av föreningarna som etablerades
under projektets gång.

Angola
Från 2013 till 2014 fick 2,3 miljoner
människor tillgång till ett baspaket
med hälsovård, näring eller
reproduktiv hälsovård.
Bangladesh
IDA:s stöd hjälper till med att
förbättra människors hälsa i
Bangladesh genom att tillse att
det finns väsentlig hälsovård och
genom att stärka hälsovårdssystemen. Dödlighet bland mödrar
i samband med förlossning har
minskat med 40 procent – en
nedgång till 194 dödsfall per
100 000 förlossningar under 2010,
från 320 dödsfall år 2000.
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Kambodja
85 procent av förlossningarna
skedde med utbildad sjukvårdspersonal närvarande under 2014, en
ökning från 58 procent år 2008.
98 procent av barn som var yngre
än ett år vaccinerades mot difteri,
kikhosta, stelkramp och hepatit
B under 2014, en uppgång från
84 procent år 2008.

Ghana

123 106 oerfarna arbetare fick tillgång till

5,9 miljoner arbetsdagar, och 60 procent

av dessa dagar gick till kvinnor från 2010 till 2015.

Kameroon
Demokratiska republiken
Kongo

3,3 miljoner människor fick
tillgång till ett baspaket med
hälsovård, näring eller reproduktiv
hälsovård från 2009 till 2015.
Under samma tidsperiod
vaccinerades 197 333 barn
och erfarna barnmorskor eller
vårdpersonal var närvarande vid
197 333 förlossningar.

Från 2014 till 2015 fick

3 845 personer som

överlevt sexuella övergrepp
tillgång till holistiska
stödtjänster, 3 244 fick
gå till en gynekolog och
58 627 invånare i samhället
deltog i aktiviteter avsedda
att förbättra medvetenheten
om sexuella och könsbaserade
våldsbrott.

Centralafrikanska
republiken
327 843 människor fick tillgång
till ett baspaket med hälsovård,
kostrådgivning eller reproduktiv
hälsovård från 2012 till 2015.
119 000 människor testades
för HIV från 2000 till 2012,
inklusive mer än 10 000 gravida
kvinnor, 2 000 lärare och nästan
7 000 militärer och deras familjer.
Elfenbenskusten
44 procent av de gravida kvinnor
som var infekterade med HIV fick
antiretroviral behandling under
2012 för att minska risken för att
smitta sina barn, en uppgång från
0 under 2007.

Demokratiska republiken
Kongo
Från 2014 till 2015 fick
3 845 personer som överlevt
sexuella övergrepp tillgång
till holistiska stödtjänster,
3 244 fick gå till en gynekolog och
58 627 invånare i samhället deltog
i aktiviteter avsedda att förbättra
medvetenheten om sexuella och
könsbaserade våldsbrott.

Djibouti
Från 2012 till 2015 fick 6 752 gravida eller ammande kvinnor,
tonårsflickor och barn under 5 år
grundläggande kostrådgivning,
inklusive proviantering av pulver
med mikronäringsämnen och vitamintillskott och övervakning av hur
mycket barn under två år växer.
Mer än 3 000 personer deltog
även i ett offentligt program som
skapade 179 600 arbetsdagar.

Från 2013 till 2015 gynnades
374 272 människor av ett
projekt som förbättrade
sjukvårdskvaliteten i Djibouti.
24 113 gravida eller ammande
kvinnor, tonårsflickor och barn
under 5 år fick grundläggande
kostrådgivning från 2014 till
2015. Under samma tidsperiod
födde 4 139 kvinnor barn med
kvalificerad personal närvarande.
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Ghana
123 106 oerfarna arbetare fick tillgång till 5,9 miljoner arbetsdagar,
och 60 procent av dessa dagar
gick till kvinnor från 2010 till 2015.
Honduras
Från 2013 till 2015 deltog
14 388 människor i utsatta
bostadsområden, inklusive mer än
8 000 kvinnor, i våldsförhindrande
program som en del i ansträngningarna att skapa säkrare
samhällen i Honduras. Projektet
stöder nio initiativ som tar itu med
psykosocialt stöd, förhindrande
av våld och samhällsbaserade
ingripanden.
Indien
Sri Lanka

88 procent

Under 2015 var 85 procent av eleverna i Sri Lanka –
av flickorna och
82 procent av pojkarna – inskrivna i skolan ända till 11:e klass, en ökning från totalt 82 procent
år 2011.

Etiopien
Mer än 3 000 kvinnor gynnas av
möjligheten att få speciella lån
som hjälper kvinnliga företagare
att få sina företag att växa. Cirka
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2 miljoner USD betalas ut varje
månad med ett genomsnittligt
lånebelopp på 10 000 USD.
58,5 procent av gravida kvinnor
fick minst ett mödravårdsbesök

under 2014, en uppgång från
43 procent år 2012, och förlossningar med erfaren barnmorska
ökade mer än 50 procent under
samma tidsperiod.

Inskrivningen vid gymnasier har
ökat med 10 miljoner från 2009
till 2015. 91,6 procent av elever
vid grundskolan gick vidare till
gymnasiet i Indien under 2014,
en ökning från 83 procent under
2009. 89 flickor per 100 pojkar
gick ut 10:e klass under 2014,
jämfört med 79 flickor per
100 pojkar under 2009.

Madagaskar
762 882 människor fick tillgång
till ett baspaket med hälsovård,
kostrådgivning eller reproduktiv
hälsovård från 2012 till 2014.
149 376 barn vaccinerades
mellan 2012 och 2015 och erfaren
sjukvårdspersonal var närvarande
vid 74 593 födslar mellan 2012
och 2014.
Mali
Från och med september 2015
gynnades 43 613 hushåll, vilket
representerade 349 031 personer,
av överföring av kontanter och
uppföljningsåtgärder. Mer än
hälften av förmånstagarna var
kvinnor och barn.
Mauretanien
Det tog bara lite mer än ett år,
från maj 2014, för Mauretanien att
slutföra kontrakt för 13 planerade
sekundärskolor för att dra till sig
flickor till den lägre sekundärskolan;
ge nästan 8 800 grundskolelärare
utbildning; trycka och distribuera
322 000 skolpaket för elever i klass
4 och 5; och påbörja utveckling

och tryckning av mer än 1 miljon
läroböcker för grundläggande
utbildning.
Nepal
Från 2011 till 2015 kunde
54 821 människor dra nytta
av kommunala tjänster och
infrastrukturförbättringar i Nepal.
45 procent av förmånstagarna var
kvinnor och 53 procent kom från
eftersatta grupper.
Under 2015 fick 6 miljoner
kvinnor mödravård vid besök
hos en vårdcentral, en ökning
från 2,6 miljoner under 2010.
1,3 miljoner barn hade vaccinerats
under 2015, en ökning från
580 000 år 2010.
55,6 procent av förlossningarna
under 2015 skedde med erfarna
barnmorskor eller vårdpersonal
närvarande, en ökning från
28,8 procent under 2009.
Nepals regering införde ett
jämställdhetsperspektiv i budgeten
och tilldelningen till aktiviteter som
ger direkt stöd till kvinnor ökade
stadigt till 19 procent i budgeten
för 2015.

Nepal

55,6 procent

av förlossningarna under 2015 skedde
med erfarna barnmorskor eller vårdpersonal närvarande, en
ökning från 28,8 procent under 2009.

Nicaragua

Niger

458 557 människor, varav mer
än hälften var kvinnor, gynnades
av ett projekt som förbättrade
äganderätten genom förbättrade
markrättigheter och registreringstjänster från 2012 till 2015. Mer än
42 000 familjer har fått juridiska
handlingar för sin fastighet.

1,8 miljoner dagar av tillfällig
anställning skapades, varav
477 630 dagar var för kvinnor,
mellan 2011 och 2015.
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Nigeria
63 350 gravida kvinnor som levde
med HIV fick en fullständig kur
med antiretroviral profylax för att
minska risken för smitta mellan
mor och barn under 2015, en
ökning med mer än 140 procent
sedan 2010.
Pakistan
5 miljoner hushåll i Pakistan, som
till största delen försörjdes av
kvinnor, fick socialhjälp från och
med mars 2016. En ökning från
2 miljoner under 2009.
Från 2009 till 2016 fick
359 887 nya låntagare tillgång
till mikrolån genom Pakistan
Poverty Alleviation Fund, en fond
för minskning av fattigdom. Av
låntagarna var 78 procent kvinnor.
Senegal

Pakistan

359 887

Från 2009 till 2016, fick
nya låntagare
tillgång till mikrolån genom Pakistan Poverty Alleviation
Fund, en fond för minskning av fattigdom. Av låntagarna
var 78 procent kvinnor.
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870 902 hektar skog i Senegal
förvaltades på ett hållbart sätt
under 2014, en ökning från
400 000 hektar år 2008. Projektet
ledde även till en ökning av vinsten
från kolproduktion som går till
byarna, från 6 procent 2009 till
52 procent 2013. Projektet hjälpte
även till med att öka andelen av

intäkterna som går till kvinnor,
från 3 procent 2009 till
12 procent 2013.
Salomonöarna
Från 2010 till 2016 sattes
12 000 unga människor från
utsatta samhällen i arbete med
uppbyggnaden av samhällets
infrastruktur. Detta skapade mer
än 664 000 dagars anställning
på Salomonöarna. 60 procent av
de som anställdes var kvinnor och
53 procent var mellan 16 och 29 år.
Sri Lanka
Under 2015 var 85 procent av
eleverna i Sri Lanka – 88 procent
av flickorna och 82 procent av
pojkarna – inskrivna i skolan ända
till 11:e klass, en ökning från totalt
82 procent år 2011.
Tadzjikistan
37 procent av alla elever
som var inskrivna vid högre
utbildning i Tadzjikistan under
2015 var kvinnor, jämfört med
28 procent år 2013. Landet
uppvisade även en 24-procentig
ökning i antalet kvinnor som
registrerade sig för det nationella
högskoleprovet från 2013 till 2014.

Från 2013 till 2015 skapades
395 988 arbetsdagar, av dessa var
91 864 dagar avsedda för kvinnor.
Tanzania
Från 2012 till 2016 var 54 procent
av förmånstagarna för ett villkorligt kontantöverföringsprogram
i Tanzania kvinnor. Programmet
nådde cirka 1,1 miljoner hushåll.
Uganda
I Uganda fick 170 900 människor
tillgång till ett baspaket med
hälsovård, kostrådgivning eller
reproduktiv hälsovård mellan 2009
och 2014. 961 sjukvårdare fick
utbildning och 230 vårdcentraler
byggdes, renoverades eller utrustades under samma tidsperiod.
Yemen
Från 2013 till 2014 fick 2,35 miljoner människor kontantöverföringar
för att lindra en markant uppgång
i antalet fattiga – från 43 procent
under 2009 till 55 procent år 2012
efter en kris i Yemen under 2011.
Mer än hälften av de som fick
pengar var kvinnor.

Tanzania

54 procent

Från 2012 till 2016, var
av förmånstagarna för ett villkorligt
kontantöverföringsprogram i Tanzania kvinnor. Programmet nådde cirka 1,1 miljoner hushåll.
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Kambodja

85 procent av förlossningarna

skedde med utbildad sjukvårdspersonal
närvarande under 2014, en ökning från
58 procent år 2008. 98 procent av barn som
var yngre än ett år vaccinerades mot difteri,
kikhosta, stelkramp och hepatit B under
2014, en uppgång från 84 procent år 2008.
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