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Det Danske Kulturinstitut vender blikket mod Indien
Gennem projektet ‘India Today – Copenhagen Tomorrow’ lancerer Det
Danske Kulturinstitut en række projekter, der sigter mod at skabe nye
og bæredygtige samarbejder med Indien gennem kultur- og
vidensudveksling. Det sker i en tid, hvor de officielle kanaler mellem de
to lande ellers helt er frosset til.
I år åbner Det Danske Kulturinstitut op for et projekt, der handler om at skabe
øget kontakt mellem mennesker i Indien og i Danmark. Instituttet er partner i
et ambitiøst dansk-indisk projekt, ‘India Today - Copenhagen Tomorrow’, som
handler om udveksling af kunst, videnskab og erhvervsliv, og som HolckLarsen Fonden ved dets formand, advokat Steen Lassen, er initiativtager og
hovedbidragyder til.
“Målet er at skabe ny viden mellem befolkningerne i vores lande, sådan at
mange mennesker i begge lande får ny viden om hinandens kultur og måde at
leve på – at opbygge troværdige og bæredygtige forbindelser. Med India
Today er der skabt nogle fantastiske potentialer for at udvikle samarbejdet
mellem Danmark og Indien – eksempelvis på områder som kultur og
bæredygtighed,” siger generalsekretær Finn Andersen. Projektet udvikles
derfor i et nært samarbejde med indiske partnere.
Det mellemfolkelige initiativ har fået en særlig betydning efter at dialogen
mellem Danmark og Indien på statsligt niveau er blevet blokeret på grund af
den danske regerings håndtering af sagen om udleveringen Niels Holck, som
er anklaget for terrorisme i Indien. Det Danske Kulturinstitut mener projektet
har potentiale til at skabe reel udvikling og forandring, netop fordi det
fokuserer på forbindelser i civilsamfundet og den private sektor.
Det Danske Kulturinstituts del af programmet indeholder blandt andet at
arrangere en dansk-indisk konference om fred og bæredygtighed den 13.
september 2012, hvor prominente indiske politikere og kulturpersonligheder
kommer på besøg i Danmark, et udvekslingsprogram for danske og indiske
mediefolk og udviklingen af en netværksplatform på nettet.
For yderligere information kontakt:
• Det Danske Instituts generalsekretær: Finn Andersen - fa@dankultur.dk
• Projektleder: Olaf Gerlach Hansen - ogh@dankultur.dk
• Webredaktør: Mik Aidt - mik@dankultur.dk - tlf 2022 6580
Læs mere:
Politikens forsidehistorie den 10. februar 2012:
“Indien har lagt Danmark på is”
www.politiken.dk/indland/article1534682.ece
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