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Projekten och provinserna från 1970-talet till 2013

Projekt

- Papper- och massafabriken Bai Bang och 
skogsfrågor från tidigt 70-tal till 1990 

- Plantation and Soil Conservation Project 1986 –
1990

- Forest, Trees and People 1986 – 1992

- Forestry Research från 70-talet till 1996

- Living Condition Program 1986 - 1992

- Forestry Cooperation Program 1991 – 1996

- Land Administration 1989 - 1996

- Land Administration Project 1997 - 2007

- Public Administration Reform 1999 - 2004

- Moutain Rural Development Program 1996 – 2002

- SEMLA 2004 - 2009

- Chia Se 2003 - 2013

Provins

- Ha Giang, Yen Bai, Phu Tho, Lao Cai, Tuyen Quang, Vinh 
Phu (dåvarande södra Ha Tuyen, södra Hoang Lien Son och 
hela Vinh Phu)

- Hela Ha Tuyen (delades 1992 i Ha Giang och Tuyen
Quang) och hela Hoang Lien Son (delades 1992 i Lao Cai 
och Yen Bai), liksom Vinh Phu (delades 1997 i Vinh Phuc
och Phu Tho)

- Som ovan

- Lao Cai + 7 provinser och HCMC

- Quang Tri

- Ha Giang, Yen Bai, Phu Tho, Lao Cai, Tuyen Quang, Vinh 
Phuc

- Ha Giang, Nghe An, Binh Dinh, Phu Yen, Ba Ria-Vung Tau

- Ha Giang, Yen Bai, Quang Tri
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Stegvisa förändringar mot ’bottom-up approch’

Under ’Bai Bang’ projektet 1970-tal till 1990; från ca 1985:

- Spontana utflyttningar från statliga skogsbrigader

- Mass-rekrytering av arbetskraft från Röda Flodens delta upphör

- Sociala problem i ’RMA’ börjar uppmärksammas i form av ett antal studier

Under FCP (1991-1996): 

- Ut från skogsbrigaderna till byar och kommuner  (skogsarbetarna blir bönder)

- Planering på by-och kommunnivå med hjälp av ’participatory methods’

- Skogsföretagen minskar i antal och personal

- Lokalbefolkningen odlar råvara direkt för fabriken (bönderna blir skogs och träd-
odlare)

Under MRDP (1996-2002):

- Antalet provinser minskar ner till tre men projektet stannar kvar i de s k RMA-
provinserna.

- Village Planning sätts i system.

- Projektet liknar alltmer ett landsbygdsutvecklingsprogram med fokus på fattigdom.

- Direkt stöd i policy-frågor.



Sista steget: Chia Se har två parallella mål: bekämpa fattigdom och öka 
möjligheten till folkligt deltagande

Chia Se (2003-2013) stannar kvar i två RMA provinser men lägger nu till 
Quang Tri.

Det mest intressanta med detta projekt:

- Vietnameserna såg projektet som i huvudsak ett sätt att bekämpa 
fattigdom

- Svenskarna såg det som ett demokrati-projekt med starka inslag av 
mänskliga rättigheter.





























Policy förändringar i Vietnam

- Från plan till marknad med början ca 1987

- Jordreformer och lagar (1981, 1988, 1993, 2003, 2013)

- Skog (1991, 2004)

- Lagstiftning om miljö (1993, 2005, 2013), biodiversitet (2008)

- Vattenresurser (1999, 2012)

- Public Administration; s k Grass Root Democracy (från 1990-tal)



Vägs ände?

- I Vietnam generellt bekämpas fattigdomen rätt väl – mindre än 10% är fattiga och 
landet blir ett s k middle income country

- Sverige kommer inte längre med ’local governance’ i ett land med starka 
hierarkiska traditioner. 

Vad har vi lämnat för avtryck?

- ’Bai Bang’: utvecklade en hel region
- ’Transparency’ och ’accountability’: kom en bit på väg
- ’Folkligt deltagande’: återstår att se (Ex. när Local Development Fund tog slut 
avslutades också det folkliga deltagandet)


