Kæmpe opmærksomhed på Sønderborg i Kina

Det stod for alvor klart for Sønderborg-delegationen, hvor stor en begivenhed, den var centrum for, da en politieskorte kørte op foran hotellet og hele
vejen rundt i Baoding kørte foran bussen. I vejkryds undervejs på de brede boulevarder stod betjente, og eskorten ignorerede på stribe røde lys. Over alt
på virksomheder, skoler og rådhus blev delegationen budt velkommen på kæmpemæssige elektroniske tavler og fulgt af nysgerrige medarbejdere.
I underskrivelses-ceremonien deltog hele fire borgmestre fra Baoding, hvilket også understreger den betydning, aftalen har. Det almindelige er højst én,
noterede en kineser fra pressen, som også var mødt op med et par TV-hold og en række fotografer og journalister.
Det hele er overvældende i et land, der har 1,3 mia. indbyggere mod Danmarks fem mio. Og der ER kæmpestore forskelle. Men disse forskelle til trods er
Baoding og Sønderborg enige om, at de vil samarbejde, udveksle erfaringer og dele viden på en række områder. Starten var et klimasamarbejde, som
frøet blev sået til på Verdensnaturfondens kongres i København i 2008, men nu er målet, at der også skal samarbejdes mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner og inden for kultur og turisme.
Det bredere samarbejdspotentiale blev understreget flere gange i dagens løb. Tydeligst i forbindelse med ceremonien inden underskrivelsen af
Friendship City-aftalen.
"Vi skal udveksle viden og udvikle os. Vi kan meget, men vil gerne høre jeres mening og jeres ideer. Vi betragter jer som vores læremester", lød det bl.a.
fra borgmester Li Qian.
"Vi er nu officielle Friendship Cities og vil arbejde endnu tættere sammen. Vores fælles ambition om bæredygtighed har bragt os sammen. Med aftalen vil
vi udvikle endnu flere samarbejder", supplerede viceborgmester Ma Yufeng, som var med Baodings delegation i Sønderborg sidste år.
Underskrivelsen blev fulgt op af ivrig gaveudveksling og en banket.
Borgmester Aase Nyegaard er overvældet over den modtagelse, Sønderborg-delegationen har fået:

"Det er en stor ære, men det forpligter også. Vi har set meget i dag, som vi kan tage med hjem og arbejde videre med - til gavn for det, vi i forvejen
arbejder med, nemlig vækst, udvikling og flere arbejdspladser".
I banketten deltog bl.a., ud over Sønderborg-delegationen og de kinesiske værter, Danmarks viceambassadør i Kina, Søren Jacobsen, Kinas tidligere
ambassadør i Danmark, Zhen Jiangao, og Danfoss' vicedirektør i Kina, Alfred Che.
Se hvem der deltager i Sønderborg-delegationen (/artikler/2012/april/delegation-fra-sønderborg-skal-styrke-relationer-til-kinas-grønne-vækst)
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FAKTA
En delegation på ti med borgmester Aase Nyegaard i spidsen besøger i denne uge de kinesiske byer Baoding (150 km syd for Beijing), Tianjin og
Dalian. Anledningen til besøget er den officielle underskrivelse af Friendship City-aftalen med Baoding, men lejligheden benyttes til at holde en række
møder og foretage besøg med henblik på at styrke samarbejdet inden for såvel klima-tiltag som erhvervsliv, uddannelsesområdet, kultur og turisme.
Baoding er førende i Kina med hensyn til klimarigtig energiproduktion og kendt for sin Power Valley. Baoding-regionen har ca. 12 mio. indbyggere ,
hvoraf lidt under halvdelen bor i byen. Baoding har bl.a. 11 universiteter med tilsammen over 100.000 studerende.
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