Vietnam
Udvikling, politik, økonomi,
demokrati og socialisme

Befolkning

Fattigdom i Vietnam

Typisk smart byboer med mobil
og styrthjem til motorcyklen.
Hovedparten af befolkningen
har gamle mobiltelefoner.

• Befolkningen er Social,
Nysgerrig og Kritisk



• 91,7 mio. indbyggere
1/3 bor i byerne
Tilflytning til byerne 5,5 %
i 2015. 9,2 % i 2014





• Befolkningstilvækst 1,08 %
• Levealder gennemsnit
73,3 år (2010 72,9)
Wilfred Gluud
Dansk Vietnamesisk Forening
Revideret 4. december 2016

Vietnam






Arealmæssigt det 13.
største land i verden
med 331.210 Km2
Opdyrket areal: 21 %
Skov: 30 %
Længde er som fra midt
i Norge og til Syditalien
TEMPERATURER
SYD og HCMC 25-30 C
MIDT 20-30 C.
Storme okt-dec
NORD 4 årstider: jan-feb
køligt; kort forår; fra maj
over 30 C; juli-sep regntid;
okt-dec behagelig
temparatur.



• 52 % af befolkningen på
Internettet 1/7 2016

BNP i 2015: 6.7 %

54 etniske grupper
• Kinh (viet) 85%
• Tay 1,9 %
- 1,19 mio.
• Thai 1,75 %
- 1,04 mio.
• Muong 1,55 %
- 920.000
• Khmer 1,55 %
- 900.000
• Hoa (kina) 1,15%
- 850.000
• Nung 1%
- 710.000
• andre 4,1%

Siden 1990 er 7,5 mio. undsluppet
sult
I 2002 havde Vietnam reduceret
fattige med 50%
Fortsat 8,4 % fattige i 2014, og over
halvdelen af dem af minoriteter
Nye fattige er migranter (tilflyttere)
til byerne uden tilstæ
tilstækkeligt arbejde

BNP = BruttoNational Produkt








Personlig indkomst gns.
gns. 1.216 Dkr per må
måned
Efter finanskrisen i 2007 blev øknomien stabiliseres,
og BNP steg med 6,7 procent i en periode
1/1 2017 bliver mimumslø
mimumslønnen forhø
forhøjet med 7.3 %
til 2.6 millioner Dong = US $ 116 = 809,54 Dkr.
Dkr.
Stigninger i inflationen på
på grund af svingniger i
markedet der på
påvirkede produktionen
og folks levestandard.
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MDG 2: Sikre grundskole
uddannelse til alle
•
•

•

•

Vietnam har en 55-årig grundskole
I 2015 var nettooptagelsen i
grundskolen 99 % og 94 % af disse
børn, afsluttede alle fem år i
grundskolen.
Af disse fortsatte over 90 procent til
andet folkeskoleniveau
Analfabetisme var 9,9 % i 2015.
3,4 % i byerne og 6,5 % på
på landet.

Klimaæ
Klimaændringer










Mekong deltaet, Ho Chi Minh City og Hanoi
ligger meget lavt, og er truede områ
områder.
Klimaæ
Klimaændringerne har medfø
medført et stø
større antal
naturkatastrofer, der er blevet stadig mere
uforudsigelige.
Landbrugsproduktionen er væ
værst ramt af
naturkatastrofer.
I 2010 dræ
dræbte naturkatastrofer 362 mennesker,
ødelagde over 6.000 huse og oversvø
oversvømmede
470.000, samt skadede mere end 300.000 ha
landbrugsjord.
Også
Også i 2010 blev materielle skader forå
forårsaget af
naturkatastrofer blev anslå
anslået til VND16 billioner
(ca. 768 millioner dollar).

Vietnams Kommunist Parti VKP

UNDP: Demokratisk styreform
•

•

I det seneste årti har Vietnam opnå
opnået status
som mellemindkomstland som fø
følge af en
imponerende økonomisk væ
vækst.
Men fremskridt i den sociale udvikling, herunder
uddannelse og sundhed, har ikke væ
været så
så
hurtige, og det bidrager til lavere væ
vækst i
udviklingen.
Der er udfordringer i det administrative
system i at holde trit med den økonomiske
udvikling.
•

UNDP’
UNDP’s må
mål
1)
2)
3)

UNDP Vietnams arbejde fokuserer
på tre grundpiller:
Menneskerettigheder
Retsstatsprincipper
adgang til domstolene
sammen med parlamentarisk udvikling og reform
af den offentlige administration.

•

•

•
•

Valg 22. maj for 20162016-2021

Vietnams Fæ
Fædrelands Front
Man har IKKE organisationsfrihed i Vietnam.
ALLE organisationer SKAL godkendes af statsapparatet og være
medlem af Vietnams Fædrelands Front.

Medlemsorganisationer
 Vietnams Kommunistparti
 Ho Chi Minh Kommunistisk
Ungdoms Union
 Folkehæren
 Fagforeningernes
Lands organisation
 Bonde Unionen
 Ungdoms Unionen
 Kvinde Unionen
 Veteran Unionen
 Officielt tilladte religiøse
samfund
 Mange andre grupper

Markeds økonomi med statslig styring og socialistisk
orientering og tEt-parti system uden lovlig opposition
12. partikongres 20-28 januar 2016 genvalgte den 71årige Nguyen Phu Trong som partiets generalsekretær
Gradvis politisk liberalisering siden 1992
- men kun med godkendte organisationer/foreninger
Parti-medlemmer både i administrationen og virksomheder
Partimedlemmer må IKKE eje virksomheder
(men deres familiemedlemmer kan godt)

•

•

•

Der blev valgt 498 til
Nationalforsamlingen,
317 for fø
første gang.
Etniske Minoriteter fik
4 fæ
færre valgt, mens
antallet af kvinder
blev 17 fæ
færre.
Samtidigt blev der også
også
valgt 3.918 til provins
parlamenter,
parlamenter, og
24.993 til distriktsrå
distriktsråd
samt 294.055 til
kommunalbestyrelser.
kommunalbestyrelser.
Antallet af væ
vælgere der
deltog var 66,8 mill.,
mill.,
og valg deltagelsen
var på
på 98,8 %.

Kun 2 uafhængige
kandidater blev valgt til
Nationalforsamlingen,
ud af de 4 der fik lov til
at stille op af Vietnams
Fædrelandsfront.
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Nationalforsamling
¾
¾

¾

¾

¾

498 valgte fra 64 provinser
To årlige sessioner af
ca. 4 uger
Nationalforsamlingen udpeger
Stående Kommiteer,
som er på fuld tid
Ministre grilles, lovgivning
ændret, "tillids” afstemninger
Sessioner i radio og tv,
afstemningsresultater
offentliggøres.

19 ministerier
- fra kollektivt lederskab
til ministeransvar

Premierminister Nguyen Xuan
Phuc blev taget i ed den 7. april
2016 af Vietnams
Nationalforsamling
Nguyen Xuan Phuc lovede at
fremme reformer og international
integration, fremskynde
administrative reformer, og skabe
favorable forretnings og
investerings muligheder.

Fru Nguyen Thi Kim Ngan,
ny formand for Vietnams
Nationalforsamling, siden
31. marts 2016.
Hun er tidligere viceformand,
og blev valgt af 95 procent
af Nationalforsamlingens
medlemmer

Vietnams
Regering
er det udø
udøvende organ
for Nationalforsamlingen
¾

¾

Brugsret til
landbrugsjord

Ny regering fra 7. april 2016

Regeringen varetager den overordnede
ledelse af arbejdet med opfyldelsen af de
politiske, økonomiske, kulturelle, sociale,
nationale - forsvar, sikkerhed og eksterne
opgaver for staten.
Regeringen skal fremme ”folkets kollektive
ledelse”
ledelse” i den nationale opbygning og forsvar,
sikre sikkerheden og forbedring af folks materielle
og kulturelle levevilkå
levevilkår.

Regeringen er ansvarlig over for
Nationalforsamlingen,
som den rapporterer til,
til de stå
stående udvalg
samt til landets præ
præsident.
Den nye regeringen skal fremme
demokrati, styrke disciplinen i
statsapparatet og hele
samfundet.
Forbedre effektiviteten i kampen
mod korruption og spild.
Vedholdende og resolut forsvare
den nationale uafhængig,
suverænitet, forening og
territorial integritet.











én ud af tre vietnamesere har sagt, at
det give ”gaver” og bestikkelse er en del
af hverdagen i landet.
85 % mener at der er korruption ved
salg/overdragelse af jord/grunde.
Vietnam ligger er nr. 112 på
Transparency International’s liste om
korruption i 167 lande (2015)
Vietnam fik kun 2.7 point på en skala fra 10
(meget ren) til 0 (meget korrupt)

Tvangsudsæ
Tvangsudsættelse i januar 2012
nær Hai Phong by, Tien Lang Distr.
Distr.
Doan Van Quy (49) og hans familie
blev tvangsudsat fra et ellers
ubenyttet jordstykke, hvor de
havde lavet en fiskefarm. Familien
satte sig til modvæ
modværge og så
sårede 6
politifolk. Tilsidst blev 7 personer
arresterede.
Sagen endte i hø
højesteret 15/2
2015 hvor familien fik tilladelse til
at bo og anvende jordstykket.
Doan Van Vuon og hans bror blev
idø
idømt 5 års fæ
fængsel for vold mod
politiet.

Domstole og retfæ
retfærdighed

Korruption


I Vietnam ejes al jord af
staten, og enkeltpersoner
eller firmaer kan tildeles
brugsret til arealer.
Jordloven fra 1993 lagde fast
at landbrugsjord for korte
afgrø
afgrøder og fiskefarme er
tildelt for 20 år, som udlø
udløb
oktober 2013.
Efter en periode med panik
i starten af 2012, vedtog
regeringen at forlæ
forlænge
perioden med 20 år mere.

Justitsmord i Vietnam
kan væ
være alvorlige:
•

•

Mindst 71 mennesker
blev uretmæ
uretmæssigt
anklaget eller dø
dømt i
Vietnam fra oktober
2011 til september
2014 ifø
ifølge data
frigivet af
Nationalforsamlingens
Juridiske Udvalg

"Disse mennesker blev anklaget eller
dømt i mord, rø
røveri og barnebarnevoldtæ
voldtægtsgts-sager, eller økonomiske
sager, hvor forkerte retsafgø
retsafgørelser
blev foretaget”
foretaget”
Nguyen Van Hien,
Hien, formand for
udvalget, til de andre lovgivere under
en session den på
på 5. juni 2015.

Nguyen Thanh Chan har skabt
overskrifter i Vietnam siden
april 2014, hvor han blev
frigivet som uskyldig, efter at
have afsonet 10 år en
livstidsdom for mord.
Foto: Ha An
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277 tons dø
døde fisk central Vietnam
Formosa Hà Tĩnh
Steel Corperation
sendte urenset
spildevand ud i havet..
Fra 6. april 2016
skyllede 227 tons
døde fisk op på
strandene ud for 4
provinser fra 6. april
2016

Udenrigshandel

Firmaet har betalt US $ 500 millioner
til at kompensere de ramte
mennesker, hjælpe fiskere med at
finde nye job, samt til at betale for
oprydningen og genoprette
havmiljøet.



De umiddelbare økonomiske tab var mere
end VNĐ260 milliarder (11,5 mio $).
Mindst 123.000 fiskere og lokale, der er
afhængige af havet som levevej, eller
arbejder i turistbranchen,
er hårdt ramt af hændelsen.


De 4 provinser i central
Vienam er Quang Binh,
Quang Tri, Ha Tinh og
Thua Thien-Hue.

Tørke og indtræ
indtrængen af saltvand
i Mekong deltaet

Saltvandet er trængt
mere end 50 km ind i
landet.
Mere end 80.000
familier har manglet
frisk vand og måtte
koge saltvandet.

¾

Børn går på en tør, revnet mark i
Mekong-deltaet. Foto: Cong Han

USA 2. STØ
STØRSTE
USA importerede i 2015
for 38 millioner USD.
Vietnam eksporterede for
7 millioner USD.
USA havde et handelshandelsunderskud på
på
30,9 millioner USD.

Lavere væ
vækst i 2016 på
på 6 pct.?
¾

Siden februar 2016 har
Mekong deltaet oplevet
den værste tørke og
indtrængen af saltvand
de sidste 90 år.

KINA STØ
STØRSTE
Kinas og Vietnams
samhandel nå
nåede i 2015 en
rekordhø
rekordhøjde med 95,8
billion USD, 14,1 % mere
end i 2014.
Kinas eksport var på
på 66.1
billion USD, og Vietnams
eksport 29,7 billion USD.
Vietnams handelshandelsunderskud til Kina var på
på
36,4 billion USD

Premierministeren
har advaret om at
man IKKE nå
når
vækstmå
kstmålet på 6,7
pct.
Verdensbanken
har nedskå
nedskåret sit
vækstskø
kstskøn
til 6,0 pct.

Den væ
værste tø
tørke
i 30 år og faldende
oliepriser bremser
Vietnams økonomi,
der har nyder godt
af en blomstrende
eksport industri.

Import fra Kina ved grænsen i nord.

 EU 3. STØRSTE
EU er Vietnams 3. mest vigtige
handelspartner. Danmark er det
land i EU der eksporterer mest til
Vietnam.

ASEAN samarbejde
ASEAN er
handels
sammenslutning
af de Sydø
Sydøststasiatiske lande:
Thailand,
Indonesien,
Philipinerne,
Philipinerne,
Singapore og
Brunei. Senere
Vietnam (1995),
Laos, Cambodia
og Myanmar
(Burma).
De 10 lande repræ
repræsenterer et marked på
på 420 millioner indbyggere
med et regionalt Brutto National Produkt (BNP) på
på over 5 billioner USD.
Set fra Vietnams side repræ
repræsenterer ASEAN
også
også en modmagt til den store nabo mod nord Kina.
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Tilnæ
Tilnærmelse til USA 2015

TransTrans-Pacific Free Trade
Agreement (TPP/TPFTA)
(TPP/TPFTA)

Kinas krav på
på
territorie i
Sydkinesiske
Hav

 Enighed fra efteråret 2015,
men mangler godkendelse i
deltagernes parlamenter.
Vietnams parlament har
udsat godkendelse til efter
USA’s præsidentvalg.

Hanoi, 1. juni 2015:
USA’s Forsvarsminister Ashton
Carter i samtale ned Vietnam's
Forsvarsminister Phung Quang
Thanh.

Washington, 7. juli 2015:
President Barack Obama
mødes med Nguyen Phu
Trong, generalsekretær for
Vietnams Kommunist Parti.
De talte med pressen og blev
filmet til TV.

Besø
Besøg af USA’
USA’s præ
præsident
Barack Obama 2222-25. maj 2016

 Vietnams beklædningsog sko-industrier er klar til
at drage fordel af afskaffelse
af told i USA og andre
importerende nationer
 Vietnam kan beholde kul og
råolie eksport afgifter under
TPP.

TPP vil udvide og styrke de
eksisterende monopoler på
medicin, og begrænse
muligheden for regeringer
til at sikre overkommelige
medicin priser.

Konflikt med Kina
Kina kalder havet for ”Det Sydkinesiske hav”
hav” og
Vietnam kalder det ”Østhavet”
sthavet”

Kystvagtskibe
fra USA
Under Obamas besøg i
Vietnam blev det
meddelt at Vietnam nu
kan købe kystvagt skibe
fra USA
og overvågnings udstyr.
USA’s præsident Obama modtages i
Hanoi af Vietnams præsident Tran Dai
Quang.

Det var tydeligt at det
også var for at sende
et signal til Kina, om
havretskonflikten.

Kina respekterer
kun de andre
landes 12 sømile
græ
grænse:
Derfor Kina uenig
med Vietnam og
Philipinerne,
Philipinerne,
Brunai samt
Malaysia.
Desuden med
Japan og SydSydKorea.
Korea.

Protester i
Philippinerne

Demonstrationer mod
Kina’s territorial krav i
Sydkinesiske Hav foran
Kinas Konsulat i Makati,
Philippinerne

Konflikten startede i 2014 med at Kina
opstillede en olie boreplatform på opstillet på
Vietnams havterritorie, fra 2. maj til 15. juli.
Olie boreplatformen fandt muligheder for at
udvinde olie og gas.
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24/7 2016 Thanh Nien News:
News:

ASEAN landene i dø
dødvande
i sagen om det Sydkinesiske Hav

Hjæ
Hjælp os med at
stø
støtte det fattige
men velfunderende
provinshospital i
Bao Loc med
udstyr.
Hospitalet har 450
senge og over
200.000 ambulante
patienter om året.

Udenrigsministrene fra
de 10 medlemslande i ASEAN (Association
of Southeast Asian Nations) mø
mødtes efter
afgø
afgørelsen i Den Permanente Voldgiftsret
i Hague,
Hague, som gav Philippinerne ret i deres
krav på
på territoale krav
Cambodja fastholdt sit krav om at
ASEAN IKKE må
måtte henvise til
afgø
afgørelsen i den International
Havretskommision,
Havretskommision,
som gik Beijing imod!

Navneæ
Navneændring til
South East Asia Sea?
Sea?
På websiden
www.chance.org
er forslået
navneændring til
”Southeast
Asia Sea”
85.597 havde
underskrevet
forslaget 26/10

”Turen gå
går til Vietnam”
Vietnam”
guidebog anbefales varmt

Hospitalsudstyr til Vietnam

Anbefales varmt til alle der skal til
Vietnam. Fremragende bog af
forfatteren Niels Fink Ebbesen
(med hjælp fra sin vietnamesiske
kone Ngo Thi Hoa).
Politikens forlag 2015, 156 sider
Bogen er fuld af alt det
man skal vide om Vietnam.
Dækker hovedstaden Hanoi, højlandet i
nord og det centrale højland, den lange
kyst, Ho Chi Minh City (Saigon), samt
Mekong deltaet og øen Phu Qouc.
Bogen er rigt illustreret med farvefotos.

HUSK AT:

Shelterindsamling
DVF støtter
pigehjemmet Little
Rose Warm Shelter
i Ho Chi Minh byen,
hvor der bor piger
der er flygtet
hjemmefra fordi de
har været seksuelt
forudlempet.






Tage et blad
Se hjemmeside
WWW.DAVIFO.DK
Blive medlem af DVF
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