
 

Partnerskabsmøde februar 2020 

Den 26-27. marts 2020 blev der afholdt partnerskabsmøde for parterne i Coast 2 Coast Climate Challenge 

(C2C CC) projektet med det formål at facilitere parternes videns- og erfaringsudveksling, og give plads til ny 

sparring og inspiration. Desuden var et centralt emne på dagsordenen at få diskuteret hvad Water Valley's 

rolle fremover skulle være, og hvordan de to fyrtårne kan være med til at understøtte delprojekterne.  

I løbet af de to dage som mødet varede, kom vi vidt omkring og 

nåede at kigge forbi AquaGlobe, Klimavejen, Svostrup kro, 

Klimatorium, Thyborøn, Kystcentret, Havneknejpen, 

Kystdirektoratet og Le Mur.  Fælles for de mange indtryk var 

fortællingen om vand og den hydrauliske indgangsvinkel til 

klimatilpasning i Jylland.  

Selvom jeg nu står tilbage med en dybdegående forståelse af de 

forskellige klimatilpasningsprojekter og udfordringer, der findes 

rundt omkring i Region Midtjylland, så må jeg indrømme at mit primære take-away fra turen er selve 

partnerskabet.  Hermed mener jeg både det specifikke C2C CC-partnerskab, men også helt generelt hvad 

det vil sige at indgå i et større målrettet projektfællesskab. For mig at se ledte mine to første uger på 

kontoret, hvor jeg var med rundt og møde mange af de mennesker, jeg senere hen lærte at kende på turen, 

op til partnerskabsmødet.  

Resultatet af at se alle aktørerne samlet var, at helhedsbilledet endelig gik op for mig. Nu hvor jeg snart skal 

videre til EU-kontoret, er det en uundværlig gave faktisk at have fået sat ansigter på de interesser jeg skal 

repræsentere i Bruxelles. 

En anden erkendelse, jeg gjorde mig under turen, var årsagen til hvorfor det giver mening at netop 

regionen igangsætter og agerer som tovholder på et projekt som C2C CC. De formår nemlig at sætte de 

involverede parter i stand til at implementere de klimatilpasningsløsninger, som måske allerede lå og 

samlede støv i skuffen, ved at lette den administrative byrde og løfte de enkelte deltageres klimadagsorden 

op på et internationalt niveau.  

Det manøvrerum, som regionen stiller til rådighed, er unikt i og med, at de sikrer, at ingen bliver efterladt, 

men samtidig ikke begrænser nogen med overdreven regulering. Det var fantastisk at være vidne til, 

hvordan dette ambitiøse fællesskab fungerer som et forum for egentlig progression og kapacitetsopbygning 

selvom eller måske netop fordi, at der er plads til både konstruktiv kritik og forskelligt tempo.  

Alt i alt står én ting klart for mig, jeg er kommet ind på kontoret på det 

helt rigtige tidspunkt. Tiden til forandring og udførelse er nu. Der har 

aldrig været så meget politisk velvilje og samarbejdsvillighed på lokalt, 

regionalt, nationalt og internationalt plan for klimadagsordenen, som 

der er i dag. Den bogstavelig talt brændende platform, vi står på, har 

skabt et momentum for klimatilpasning uden lige, lukket op for hidtil 

uåbnede døre og banet vejen for ambitiøse partnerskaber som C2C CC.  

Min opgave fremover kommer derfor også til at bestå af at udnytte de 

muligheder, der ligger i netop vores politiske samtid til fordel for de midtjyske interesser og interessenter, 

som jeg var så heldig at møde og lære at kende til partnerskabsmødet. 

- Vinotha Thiyagaraj, Praktikant v. CDEU 


