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Fragiliteit, 
conflict en 
geweld
Het ABC vAn IDA

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



          2  |  ABC van IDA

Deze publicatie is een uitgave van
de Afdeling Ontwikkelingsfinanciering
van de Wereldbankgroep

1818 H Street, n.W.
Washington, D.C. 20433 vS

ida.worldbank.org
Facebook.com/IDA.wbg
twitter.com/WBG_Fin4Dev
Youtube.com/WorldBank

Juni 2016

Fotografie:
Omslag, tom Cheatham/Wereldbank – een naaister op de stoep in Chin State, Myanmar drijft haar naaimachine aan met een voetpedaal.
p. 4, Graham Crouch/Wereldbank – een plattelandsweg in Afghanistan zorgt er mee voor dat essentiële basisdiensten en essentiële faciliteiten het hele jaar 
door bereikbaar zijn.
p. 5, Stephan Gladieu/Wereldbank – Bouwvakkers in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
p. 6, Sarah Farhat/Wereldbank – een vrouw loopt door de rijstvelden in de provincie Bubanza, Burundi.
p. 7, Dominic Chavez/Wereldbank – Koks bereiden maaltijden voor meer dan 700 scholieren in Liberia. 
p. 8, Arne Hoel/Wereldbank – Kinderen in Juba, Zuid-Soedan, slapen onder een klamboe die bescherming biedt tegen malaria.
p. 9, Lakshman nadaraja/Wereldbank – Bouwvakkers in Sri Lanka.
p. 10, Wereldbank – Landschap in Kosovo.

http://ida.worldbank.org
http://Facebook.com/IDA.wbg
http://Twitter.com/WBG_Fin4Dev
http://YouTube.com/WorldBank


ABC van IDA  |  3          

ABC vAn IDA 
FRAGILIteIt, COnFLICt en GeWeLD
Terwijl miljoenen mensen erin slagen 
armoede achter zich te laten in 
ontwikkelingslanden, zitten nog 
miljoenen meer mensen in een 
spiraal van armoede in landen die 
door fragiliteit, conflict en geweld 
worden getroffen. Fragiliteit, conflict 
en geweld dreigen de geboekte 
ontwikkeling teniet te doen. Hierdoor 
wordt de bevolking vaak op de  
vlucht gedreven, waaronder niet 
alleen zij, maar ook de gastlanden  
te lijden hebben.

De Internationale 
Ontwikkelingsassociatie 
(International Development 
Association/IDA), het Fonds van de 
Wereldbank voor de Armsten, maakt 
hier een verschil. IDA ondersteunt 
door conflict en fragiliteit 
getroffen landen door nodige 
fondsen en kennis te verstrekken 
om veerkrachtige instellingen en 
economieën op te bouwen en de 
bouwstenen te voorzien die mensen 
nodig hebben om vreedzame en 
productieve levens te hervatten.

IDA heeft sinds 2000 meer dan 
28,5 miljard dollar toegewezen 
ter ondersteuning van fragiele en 
door conflict geteisterde landen. 

Beoordelingen van de diepere 
oorzaken van conflicten en fragiliteit 
vormen een bron van informatie voor 
projecten in 19 IDA-landen.

Fragiliteit de rug toekeren is mogelijk, 
maar vereist wel de oprichting van 
goed functionerende instellingen. 
IDA’s flexibele, voorspelbare model 
per land is bijzonder doeltreffend. 
IDA is een cruciaal onderdeel van 
een groter ontwikkelingsvraagstuk 
en verstrekt kennis en verbeterde 
financiering die een platform vormen 
voor donorcoördinatie (waaronder 
de invoering van trustfondsen van 
meerdere donoren) en daarnaast 
verantwoordingsplicht en 
transparantie bevorderen bij  
zowel de donoren als de landen.

Ondanks de overweldigende 
uitdagingen helpt de IDA-steun 
landen de overstap te maken 
van crisis en fragiliteit naar 
ontwikkeling. Zo heeft steun van 
IDA in Afghanistan bijgedragen 
aan het creëren van 52 miljoen 
dagen werk voor geschoolde en 
ongeschoolde arbeiders en meer 
dan 25.000 mensen geholpen bij 
het ontwikkelen van vakkennis. 
Een project in de Democratische 

Republiek Congo maakt mensen 
meer bewust van seksueel en 
gendergerelateerd geweld en 
helpt dit te voorkomen. In Liberia 
ontvingen 20.000 boerengezinnen 
rijstzaad van hoge kwaliteit om 
hongersnood te voorkomen en 
de landbouwsector nieuw leven 
in te blazen in de nasleep van 
de ebolacrisis. In de streken van 
de Grote Meren en de Hoorn 
van Afrika zorgt IDA-steun aan 
gastgemeenschappen voor een 
beter leven en verbeterde toegang 
tot diensten voor vluchtelingen en 
binnenlandse ontheemden.

De voorbeelden op de volgende 
pagina’s illustreren hoe door 
IDA gefinancierde activiteiten in 
fragiele en door conflict geteisterde 
landen een verschil maken. 
Ga zeker ook naar ida.worldbank.
org/abcs voor de andere ABC’s 
van IDA met resultaten per land, 
waaronder hoogtepunten van ons 
werk in Afrika en op het gebied 
van gendergelijkheid, klimaat, 
werkgelegenheid, economische 
transformatie, opbouw van goed 
bestuur en instellingen.

enkele cijfers
Belangrijkste IDA-
verwezenlijkingen

 52 MILJOen  
Dagen werk gecreëerd  
in Afghanistan
2003-2015

69.000   
Mensen konden profiteren 
van de wederopbouw van 
plaatselijke infrastructuur in de 
Democratische Republiek Congo
2014
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AFGHAnIStAn

In de periode 2003-2015 
werd door het Nationaal 
Solidariteitsprogramma samen 
met 31 partners, waaronder IDA, 
via raden voor gemeenschappelijke 
ontwikkeling gewerkt aan de 
identificatie en implementatie van 
86.000 kleinschalige wederopbouw- 
en ontwikkelingsactiviteiten, 
zoals projecten ter verbetering 
van watervoorziening en 
sanitair, plattelandswegen, 
elektriciteitsvoorziening, gezondheid 
en onderwijs. Het programma was 
goed voor 52 miljoen dagen werk 
voor geschoolde en ongeschoolde 
arbeiders en lag mee aan de 
basis van de oprichting van 
33.400 democratisch, bij geheime 
stemming gekozen raden voor 
gemeenschappelijke ontwikkeling  
in heel Afghanistan. 

25.696 mensen profiteerden van een 
project dat liep van 2013 t/m 2015 
en gericht was op het ontwikkelen 
van arbeidsvaardigheden en 
het verhogen van inkomen voor 
afgestudeerden van het technisch  
en beroepsonderwijs. 

In de periode 2011-2015 ontvingen 
434 kleine en middelgrote bedrijven 
schenkingen voor het ontwikkelen 
van hun ondernemingen. Hierdoor 
werden 1385 banen gecreëerd. 

In de periode 2011-2015 werd in een 
ziekenhuis in Jalalabad de capaciteit 
opgebouwd van minder dan 50 tot 
meer dan 150 patiënten per dag. 

In heel Afghanistan werden tussen 
2012 en 2015 732 kilometer tertiaire 
wegen aangelegd en 825 meter 
tertiaire bruggen gebouwd. Ook 
werden er in diezelfde periode 
onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan meer dan 
3000 kilometer tertiaire wegen.

BuRunDI

Het aantal dagen dat nodig is om 
een bouwvergunning te krijgen bij 
een nieuwe one-stop-shop daalde 
tussen 2012 en 2013 van 137 tot 99. 

Een project ter verhoging van de 
landbouwproductiviteit zorgde er 
mee voor dat kleine boeren hun 
opbrengst konden verbeteren tot 
4 ton rijst per hectare in 2015 
tegenover 2½ ton per hectare in 
2010. In diezelfde periode steeg de 
bananenoogst van 9 ton per hectare 
tot 22,7 ton. 

AFGHAnIStAn

In heel Afghanistan werden tussen 2012 en 2015 732 kilometer 
tertiaire wegen aangelegd en 825 meter tertiaire bruggen gebouwd. 
Ook werden er in diezelfde periode onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan meer dan 3000 kilometer tertiaire wegen. 
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CentRAAL-AFRIKAAnSe 
RepuBLIeK 

Het Emergency Public Services 
Response Project in de Centraal-
Afrikaanse Republiek heeft tot 
doel de overheid beter in staat 
te stellen een operationele 
overheidssalarisadministratie 
en aanverwante financiële 
beheersystemen op te zetten na de 
burgeroorlog. Hierdoor kon onder 
andere de inning van belastingen 
met 50 procent worden verhoogd. 
Met de extra middelen kon de 
overheid de dienstverlening na de 
crisis opnieuw opbouwen. 

In de laatste 3 maanden van 2015 
werden door een cash-for-work 
project van IDA 99.000 werkdagen 
gecreëerd.

147.105 mensen zijn gebaat bij de 
productie van voedselgewassen in 
het kader van het Emergency Food 
Crisis and Agriculture Relaunch 
Project dat liep van 2014 tot 2015. 
Het project distribueerde ook  
5005 metrische tonnen voedsel  
en slaagde erin de productie 
van zaden te verbeteren met 
371 metrische tonnen. 

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, 2000 leraren en bijna 
7000 militairen en hun gezinnen.

Er werden 1023 leraren en 
22 schoolhoofden aangeworven 
en opgeleid, 3000 nieuwe 
onderwijsprogramma’s gedrukt en 
178.500 leerboeken, 5596 schoolkits 
en 5130 tafels met banken verdeeld 
in de periode 2007-2012.  

tSJAAD

Er werden 2,6 miljoen boeken 
verdeeld onder scholen en 
400 klaslokalen gebouwd en 
ingericht. 20.000 mensen 
leerden lezen en schrijven en 
11.700 leerkrachten uit de 
gemeenschap werden opgeleid  
in de periode 2003-2012. 

123.500 mensen konden profiteren 
van een hogere gewasopbrengst 
tussen 2012 en 2015. 

COMORen

Meer dan 71.000 mensen hebben 
rechtstreeks baat gehad bij cash-
for-work- en gemeenschapsgerichte 
infrastructuurprojecten met 
noodfondsen van IDA als antwoord 
op de wereldwijde crisis en de lokale 
overstromingen in 2012. 

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. 

1,2 miljoen mensen in stedelijke 
gebieden kregen toegang tot 
verbeterd drinkwater in de periode 
2014-2015. 

69.017 mensen hadden 
rechtstreeks baat bij de bouw van 
gemeenschapsinfrastructuur zoals 
scholen, waterpunten en bruggen 
die in Oost-Congo werden gebouwd 
in de periode van februari t/m 
december 2014. 

500 dorpen profiteerden van de 
bouw van infrastructuurprojecten 
op het platteland, waaronder 
1765 kilometer wegen, in de periode 
2011-2015. 

CentRAAL-AFRIKAAnSe 
RepuBLIeK
In de laatste 3 maanden  
van 2015 werden door 
een cash-for-work project 

van IDA 99.000 
werkdagen gecreëerd.
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IvOORKuSt 

Sinds 2015 zijn 61.800 meer mensen 
in stedelijke gebieden beschermd 
tegen regelmatige overstromingen 
dankzij het herstel en de bouw van 
stedelijke infrastructuur. 

634 kilometer plattelandswegen 
werden hersteld tussen 2012  
en 2015. 

18.000 ex-soldaten, gewapende 
mensen en risicojongeren 
namen deel aan activiteiten voor 
economische herintegratie in de 
periode 2008-2012.

74 loketten voor onderprefecturen 
werden gebouwd en 65 kilometer 
plattelandswegen werden hersteld 
met behulp van arbeidsintensieve 
methoden in de periode 2008-2012.

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

BuRunDI
een project ter verhoging van de landbouwproductiviteit zorgde er mee voor dat kleine boeren hun  

opbrengst konden verbeteren tot 4 ton rijst per hectare in 2015 tegenover 2½ ton per hectare  
in 2010. In diezelfde periode steeg de bananenoogst van 9 ton per hectare tot 22,7 ton. 
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HAïtI

In de periode oktober 2014 
t/m september 2015 werden 
9776 gehospitaliseerde 
patiënten met cholera in 
98 gemeenschappen getest en 
behandeld. In diezelfde periode 
werden er 19.320 huisbezoeken 
afgelegd in het kader van 
bewustmakingscampagnes en 
19.800 en 3515 latrines ontsmet. 

In de periode 2012-2015 kregen 
18.000 mensen straatverlichting op 
zonne-energie in het grootstedelijk 
gebied van Port-au-Prince. 

In 2015 werd het schoolgeld betaald 
voor 372.516 achtergestelde 
leerlingen die hierdoor naar 
privéscholen konden gaan. 
In 264.434 waren dat er 
slechts 264.434. 

Interventieprojecten in 2011-2015 
resulteerden in 2669 bijkomende 
gekwalificeerde basisschoolleraren.

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. 

KOSOvO

In de periode 2008-2015 daalde het 
aantal dagen dat nodig is om een 
koop- of verkoopakte voor onroerend 
goed te krijgen van 30 dagen tot 
ongeveer 10 dagen. Dit gebeurde met 
de hulp van een project gericht op het 
bieden van meer eigendomszekerheid 
en het ontwikkelen van de 
vastgoedmarkt in Kosovo in de 
nasleep van het conflict. 

LIBeRIA

20.000 boerengezinnen kregen 
rijstzaad van hoge kwaliteit om 
hongersnood te voorkomen en de 
landbouwsector te doen herleven in 
de nasleep van de ebolacrisis. 

Een project voor verbetering en 
onderhoud van wegen was in de 
periode 2011-2015 goed voor 
10.800 uren praktijktraining.

MADAGASKAR

In 2015 kwamen projecten met 
financiering van IDA en het Global 
Partnership for Education ten goede 
aan meer dan 2,9 miljoen scholieren 
in Madagaskar. 

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

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. 

1,6 miljoen gezinnen of 3,7 miljoen 
mensen in stedelijke gebieden kregen 
toegang tot elektriciteit in de periode 
2009-2015. 

In 2015 had 45 procent van de 
plattelandsbevolking toegang tot 
een weg die alle seizoenen bereikbaar 
is, een stijging tegenover 32 procent 
in 2007. 

LIBeRIA

20.000 
boerengezinnen kregen 
rijstzaad van hoge kwaliteit 
om hongersnood te voorkomen 
en de landbouwsector te doen 
herleven in de nasleep van  
de ebolacrisis.
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MYAnMAR

In de periode 2013-2015 konden 
850.000 mensen in 1729 dorpen 
profiteren van 1800 projecten 
voor basisinfrastructuur en 
-diensten, waaronder projecten voor 
verbeterde schoolvoorzieningen en 
toegangswegen tot dorpen. 

37.000 risicojongeren kregen in  
het schooljaar 2014-2015 een 
financiële uitkering om hen in de 
schoolbanken te houden. 

nepAL

Tussen 2008 en 2014 werd geld 
gedoneerd aan 14.300 families 
van mensen die het leven lieten 
in conflicten en 4500 weduwen. 
Ook kregen 14.770 door 
conflicten getroffen mensen een 
vakopleiding met bijbehorende 
arbeidsbemiddeling.  

SIeRRA LeOne

De overheidsinkomsten uit de 
visserijsector stegen van 0,9 miljoen 
dollar in 2008 tot 3,8 miljoen 
dollar in 2013, een stijging van 
322 procent op 5 jaar tijd, dit 
dankzij een programma om de 
illegale visvangst terug te dringen 
en beschermde gebieden te creëren 
die voorbehouden zijn voor de 
plaatselijke kleinschalige visserij. 

SALOMOnSeILAnDen

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

De toegang tot telefoons in de 
Salomonseilanden steeg in 2014 
naar 60 procent, 8 procent meer 
dan in 2010. De prijs van een mobiel 
telefoongesprek van drie minuten 
naar een lokaal nummer bedroeg 
13 cent in 2014, een forse daling 
tegenover 1,20 dollar in 2010. 

ZuID-SOeDAn

29 projecten voor 
gemeenschapsinfrastructuur, 
waaronder de bouw en het herstel 
van ziekenhuizen, scholen en 
boorputten, kwamen ten goede  
aan 80.000 mensen in de periode 
2013-2016. 

In 2014 werden 1,2 miljoen 
malarianetten met een langwerkend 
insecticide gekocht en/of verdeeld in 
Zuid-Soedan, een stijging tegenover 
126.451 in 2012. 

ZuID-SOeDAn

In 2014 werden 1,2 miljoen malarianetten met een 
langwerkend insecticide gekocht en/of verdeeld in Zuid-Soedan,  
een stijging tegenover 126.451 in 2012. 
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374.206 kinderen van 6 tot 
59 maanden oud kregen een dosis 
vitamine A in 2013, een toename 
van 2000 procent sinds 2011.

47.287 kinderen onder de 
12 maanden in Zuid-Soedan  
kregen in 2013 het DPT3-vaccin 
toegediend dat bescherming biedt 
tegen difterie, kinkhoest en tetanus, 
tegenover 16.986 in 2011. 

SRI LAnKA

Een project ter verbetering van het 
levensonderhoud in door conflicten 
getroffen gemeenschappen 
kwam in de periode 1999-2014 
283.000 mensen ten goede. Met 
dit project werden meer dan 
2000 kilometer plattelandswegen 
hersteld en 54.000 hectare 
meer land geïrrigeerd. Meer dan 
100.000 gezinnen ontvingen 
leningen aan een lage rente ter 
ondersteuning van landbouw- of 
kleinbedrijven. 

tOGO

In de periode 2012-2015 konden 
3275 mensen profiteren van de 
bouw van 90 scholen met 249 klas-
lokalen, 13 gezondheidscentra, 
44 boorputten, 4 gemeenschaps- 
latrines, 2 plattelandswegen en over-
steekstructuren, en 2 marktloodsen. 

14.016 mensen ontvingen in 2013 
t/m 2013 financiële hulp in het kader 
van een programma dat een sociaal 
vangnet biedt om ondervoeding bij 
kinderen in Togo te bestrijden.

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 een crisis in Jemen in 
2011. Meer dan de helft van de 
begunstigden waren vrouwen. 

In de periode 2012-2015 kregen 
101.042 mensen toegang tot 
verbeterde basisgezondheidszorg. 
Respectievelijk 121.193 en 
41.049 mensen beschikten over  
verbeterde water- en sanitaire 
voorzieningen. 

Dankzij twee door IDA ondersteunde 
poliovaccinatiecampagnes van 
2012 tot 2016 werden 4,3 miljoen 
kinderen van jonger dan 5 jaar 
ingeënt in 21 gouvernementen in 
Jemen. De Bank ondersteunde 
ook regelmatig en geïntegreerd 
veldwerk op het gebied van 
vaccinaties, gezondheid van 
moeder en kind, voedingsdiensten 
en ziektebestrijding, en ook 
gezondheidsvoorlichting voor 
gemeenschappen zonder toegang 
tot vaste medische voorzieningen. 

SRI LAnKA
een project ter verbetering van het levensonderhoud in door 
conflicten getroffen gemeenschappen kwam in de periode 1999-2014 

283.000 mensen ten goede. Met dit project werden meer dan 
2000 kilometer plattelandswegen hersteld en 54.000 hectare meer 
land geïrrigeerd. Meer dan 100.000 gezinnen ontvingen leningen aan 
een lage rente ter ondersteuning van landbouw- of kleinbedrijven. 

* Omdat de veiligheidssituatie in Jemen vanaf 11 maart 2015 zo verslechterde dat de Wereldbank geen 
toezicht meer kon uitoefenen op fiduciaire zaken of het beheer, werden de uitkeringen voor alle door de 
Bank gefinancierde projecten opgeschort. Hoewel de opschorting verder van kracht blijft, zijn er waar 
mogelijk en met behulp van noodprocedures regelingen getroffen met ontwikkelingspartners om de 
financiering van cruciale projecten te hervatten.
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KOSOvO
In de periode 2008-2015 daalde het aantal dagen dat nodig is om een 
koop- of verkoopakte voor onroerend goed te krijgen van 30 dagen tot 
ongeveer 10 dagen. Dit gebeurde met de hulp van een project gericht 
op het bieden van meer eigendomszekerheid en het ontwikkelen van 
de vastgoedmarkt in Kosovo in de nasleep van het conflict. 
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