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Intro til CO-EVOLUTION (7 min)
Tak til mit eget team: Liang som er i Shanghai, Summer som - sidst jeg hørte fra hende
- var i Cambodia, Karin som – for det ikke skal være løgn – er et eller andet sted i Congo,
Uwe som er i Hamburg, og Annelie, Lea, Christoffer og Haydar som er her. De har alle
ydet en enorm indsats for det her projekt.
Tak til DAC for at have taget initiativ til projektet. Og især til Kent for at have været naiv
nok til at tro vi kunne gennemføre det!
Naivt
For det er naturligvis totalt naivt, at tro vi på bare seks måneder kan sætte os ind i og
forstå en helt anden kultur – en helt ny verden. At vi kan lære kineserne at kende og
at de kan lære os at kende. At vi kan opbygge et gensidigt tillidsforhold og vænne os
til hinandens noget forskellige arbejdsmetoder. At vi kan sætte os ind i den kinesiske
virkelighed og forstå deres problemstillinger - som er af en lidt anden størrelse end dem
vi er vant til. Og, at vi så iøvrigt også lige sammen kan udvikle nogle helt nye modeller for
byudvikling i Kina, som kan løse nogle af de største udfordringer i verden idag.
(Det vil de ﬁre grupper fortælle jer bagefter, hvordan man gør det)
Visionært
Men man kan selvfølgelig også sige at det er meget visionært. Ideen om at globaliseringen
ikke bare gør, at vi kommer til at dele de samme problemer, men også giver os mulighed
for – måske for første gang i menneskehedens historie - at arbejde sammen om at løse
disse problemer. At vi kan udvikle os sammen – og ikke bare hver for sig og på bekostning
af hinanden.
I virkeligheden betyder det jo uendeligt lidt om vi kan skabe en bæredygtig udvikling i
Danmark, hvis man ikke også kan i Kina.
Hvis man forestiller sig at hele Europas fattige landbefolkning i begyndelsen af 1800 tallet
var ﬂyttet til byerne i løbet af en enkelt generation. Og, at de havde tilegnet sig nogenlunde
den samme levestandard og de samme livsstile, som vi har idag - så er det omtrent hvad
der er sket i Kina siden begyndelsen af 1980’erne. Det har samtidig betydet at mere end
400 millioner kinesere er blevet løftet ud af ekstrem fattigdom. Og i løbet af de næste 20
år forventes dette at gentage sig. Altså, at op imod 400 millioner ﬂere ﬂytter fra land til by i
Kina.

Det er naturligvis en meget positiv udvikling. Men, den er ikke helt uproblematisk.
Hvis disse byer – og den urbane livsform - udvikles efter vestligt forbillede, som det meget
sker idag, så har vi allesammen nogen rigtig store problemer. Så handler det ikke bare om
at olien bliver dyrere, så er der slet ikke mere olie tilbage. Og så handler det ikke bare om
nogle forureningskatastrofer langt væk, men om en forurening vi selv vil kunne mærke her
i Danmark.
Fornuftigt
Derfor er det måske også bare det mest fornuftige – at arbejde sammen, på en ligeværdig
måde hvor vi udnytter hinandens viden, erfaringer og ideer. Det kræver naturligvis at vi
opgiver noget af vores eget ego og forestillingen om vores egen originalitet – som måske
under alle omstændigheder nok er lidt overdreven. Tilgengæld giver det os muligheden
for også at udvikle os selv – og for sammen, måske at skabe noget som faktisk er originalt
– og til gavn for os alle.
Nødvendigt
Måske er det ikke bare fornuftigt, måske er det en simpel nødvendighed, hvis unge danske
arkitekter - og i det hele taget mindre virksomheder fra et lille land som Danmark – skal
have muligheder på et enormt stort marked, som det kinesiske. At vi kan og vil noget, som
vi alle får noget ud af – også kineserne!
Men man kommer naturligvis ikke ind på det kinesiske marked kun ved hjælp af gode
intentioner. Jeg har bemærket, at hver gang der bliver underskrevet en stor byggekontrakt
med et udenlandsk ﬁrma i Kina, er der altid en Tony Blair eller en Jaques Cirac i nærheden
med en stor ... fyldepen.
Det kræver naturligvis en helt anden indsats og nogle helt andre midler end hvad der er
til rådighed i et udstillingsprojekt som det her - hvis man virkelig vil noget seriøst med det
land, som mange mener holder nøglen til fremtiden. Ikke bare deres fremtid, men også
vores egen.
Med dette projekt - CO-EVOLUTION - har vi bare taget et første og meget lille skridt i den
retning.
Tak

