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Den danske virksomhed Cosmos Trawl har gennem Danida Business Partnerhips samarbejdet med den bangladeshiske partner Sea Resources om at udvikle et moderne fiskenet. Projektet har understøttet en mere succesfuld og omkostningseffektiv fiskefangst i Bangladesh.

BANGLADESH

Det ikk’ så ringe endda
Minna og Gunnar kan snart forvente orientalsk fisk på middagsbordet. Fiskeindustrien i Bangladesh har nemlig vokseværk,
og sektoren, der hidtil har været et traditionelt udviklingsområde støttet af Danida,
er nu ved at blive et betydeligt eksportmarked.
Med næste års åbning af landets første højteknologiske fileteringsfabrik bliver Bangladesh i
stand til at levere eksklusive fiskeprodukter til
verdensmarkedet. Dette understreger, at hvad
der længe har været et hjemligt marked, nu er
på vej ind i en ny kommerciel fase med internationale perspektiver. Landet har med sine
enorme vådområder og lange kyststrækning
et unikt og hidtil uudnyttet potentiale, når
det drejer sig om at opdrætte og fange fisk.
Eksempelvis udgør rejer næsten to procent af
landets samlede eksport.
Danida bygger fundamentet
Danske virksomheder tager allerede del i industrialiseringen. Både ved at levere maskiner
og teknologi til opførelsen af den nye fabrik
og ved at eksportere produkter og rådgivning
til en fødevare- og fiskeindustri, der viser sti-

gende interesse for dansk knowhow og fødevaresikkerhed.
Siden 1970’erne har Danida støttet fiskerisektoren med over 300 millioner kroner. Det
har givet fiskere og risbønder hjælp til selvhjælp, som har forbedret levevilkårene for
over fire millioner af verdens fattigste. Ved
at oprette såkaldte markskoler har Danida
undervist i nye dyrknings-, produktions- og
afsætningsmetoder, som har gjort de deltagende bønder i stand til at sælge nye og flere
varer, heriblandt dambrugsfisk og rejer.
Bedre fiskerbåde øger fangsten
Gennem Danida Business Partnerships har
danske virksomheder i de senere år desuden
medvirket til at opgradere fiskerbåde med
bedre spil, net og radarsystemer, der har sikret en større fangst længere til havs. Dansk
overførsel af teknologi samt træning i omkostningseffektivt fiskeri har understøttet en
bæredygtig udvikling af industrien, der i dag
beskæftiger over 300.000 bangladeshere og
årligt eksporterer for over tre milliarder kroner.
Indenfor skibsbygning er Bangladesh også
ved at blive sat på verdenskortet. For ti år siden blev kun mindre skibe bygget til lokale

kunder, men i dag findes flere internationale
skibsværfter i landet. En udvikling der har
skabt håb om et fremtidigt Bangladesh som
en stolt skibsbyggernation. Og en tendens der
frembringer synergieffekter, når både skibsbygning og fiskeri er til stede i landet.
Her og nu er der dog fortsat behov for en
modernisering af fiskeflåden i samspil med
en effektiv forarbejdning på land, hvis det
enorme potentiale skal udnyttes og resultere
i en endnu større fiskeindustri i et af verdens
nye vækstmarkeder. Dette vil utvivlsomt efterspørge dansk banebrydende teknologi og
produkter af højeste kvalitet.
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