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Kritiserat Bai Bang blev
framgång
Pappersbruket Bai Bang i norra Vietnam har
fått svidande kritik och kallats det största
svenska biståndsfiaskot genom tiderna.
Men numera tillverkar Bai Bang mer än
dubbelt så mycket papper som
ursprungligen var tänkt. Det finns också
planer på att öka kapaciteten.
Som en del av den svenska solidariteten med det vietnamesiska
folket fattades år 1969 beslutet att stödja humanitära insatser och
återuppbyggnad i det krigshärjade Nordvietnam. En del i denna
satsning var byggandet av ett pappersbruk i Bai Bang. Projektet
var det största i det svenska biståndets historia.
Byggandet inleddes 1974 men inte förrän åtta år senare, efter
många problem, förseningar och ändrade förutsättningar var
pappersbruket färdigt. Först 1996 nådde det full kapacitet.
Satsningen blev också betydligt dyrare än planerat; den beräknade
kostnaden på 770 miljoner kronor slutade på nästan fyra gånger så
mycket (2,8 miljarder kronor) eftersom Sverige fick bidra med ett
omfattande driftstöd till bruket. Dessutom tillkom ett flertal
miljöinvesteringar för att på ett effektivt sätt kunna hantera olika
avfall. Ett särskilt flodtransportprojekt för att frakta in kol och virke
till bruket och papper ut från bruket samt ett långvarigt skogsstöd
för virkesförsörjning, skogsplanteringar mm tillkom också.
Projektet utvecklades i praktiken till att bli en regional/
landsbygdsutvecklingsinsats där även en högkvalificerad
yrkesskola för hela Vietnam byggdes och placerades i Bai Bang.
Ett bostadsområde med skola, ett daghem och en sjukstuga
byggdes också vilket allt bidrog till att slutsumman blev högre än
vad som var tänkt från början.
Under tiden vållade anklagelser om tvångsarbete och andra
missförhållanden häftig debatt i Sverige.
Men nu går maskinerna på högvarv. Bai Bang levererar bland
annat cirka 40 procent av allt skrivpapper i Vietnam och är en av
de största tillverkarna av toalettpapper i landet. Under 2006
tillverkades 100 000 ton papper, nästan dubbelt så mycket som
planerat (55 000 ton).
Omkring 2 000 personer arbetar på pappersbruket. Satsningen har
bidragit till en hög levnadsstandard i samhället kring Bai Bang. Byn
har växt till en liten stad med cirka 20 000 invånare. Idrottshallar
och skolor har byggts.
Bai Bang har nu planer på att expandera verksamheten med en
kapacitet som skulle öka produktionen till 250 000 ton
pappersmassa per år.
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