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Kommune Kujalleq og Campus Kujalleq byder kinesisk sprog og kultur velkommen
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Shanghai kommune, Kommune Kujalleq og Campus Kujalleq om
ekstraordinær indsats for indlæring af kinesisk sprog og kultur
Repræsentanter fra Sydgrønland og Shanghai mødtes mandag den 24. oktober 2016 i Nuuk, for at underskrive en
samarbejdsaftale om oprettelse af en såkaldt Confucius klasse på Campus Kujalleq i Qaqortoq.
”Confucius Institut” er en offentlig uddannelsesorganisation udenfor Kina, tilknyttet det kinesiske
undervisningsministerium, hvis formål er at fremme kinesisk sprog og kultur, samt støtte undervisning i kinesisk sprog,
kulturforståelse og interkulturel kommunikation mellem Kina og andre lande. Det er således en pendant til det franske
”Alliance Francaise” eller det tyske ”Göethe Institutt”. Campus Kujalleq har i forvejen fokus på handel og økonomi –
både som studieretning på GU og i TNI-uddannelserne, ligesom turismeuddannelserne naturligt arbejder med
servicering og kommunikation med asiatiske gæster – hvor placeringen af instituttet er naturligt her.
Det er intentionen, at to kinesiske sproglærere fra Shanghai tilknyttes Campus Kujalleq fra 2018, for at undervise i
kinesisk kultur, sprog og samfundsforhold. Initiativet kommer fra Kommune Kujalleq og den kinesiske ambassadør i
Danmark, Hr. Liu Biwei, som besøgte Campus Kujalleq og Qaqortoq i maj måned i år.
Aftalen blev således underskrevet af Borgmester Jørgen Wæver Johansen samt Mr. Ding Xiaodong,
Vicegeneralsekretær i Shanghai kommunes undervisningsdepartement (Shanghai Municipal Education Commission)
og formanden for Campus Kujalleq’s bestyrelse, Karsten Lyberth-Klausen, under overværelse af viceborgmester Ms.
Weng Tiehui, Shanghai Municipal People’s Government (Shanghai kommune).
Borgmester Jørgen Wæver Johansen udtaler:
- Vort lands fremtid afhænger meget af at vi vil være i stand til at forstå fremmedsprog og andre kulturer, og
med den stadigt større betydning som Kina får, er det meget glædeligt med initiativet omkring oprettelsen af
et uddannelsestilbud på kinesisk, kinesisk kultur og samfund i Qaqortoq.
Karsten L. Klausen udtaler videre:
- Dette initiativ vil medføre nye internationale muligheder for Campus Kujalleq og Grønland, hvilket jeg på
institutionens vegne er meget glad for.
Der er en forventning om at kunne påbegynde Confucius klassen, når Campus Kujalleq rykker ind i udvidede og
istandsatte lokaler i begyndelsen af 2018.
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