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A Nemzetközi Városfejlesztési 
Együttműködés keretében Mannheim 
párja Csungking 
Milyen többletértékkel jár, hogy 
Mannheim részt vesz a Nemzetközi 
Városfejlesztési Együttműködés (IUC) 
programjában? Melyek a legfontosabb 
eredmények az Önök számára?

Az IUC csapata és az Európai Bizottság 
által nyújtott folyamatos támogatás 
révén, továbbá együttműködve a Kínai 
Népköztársaság Nemzeti Fejlesztési és 
Reformbizottságával (NDRC), a hatékony 
együttműködés, azon belül is az egy-
másnál tett látogatások lehetővé tették 
a Csungkinggel fennálló kapcsolatunk 
gyors fejlődését. A Nemzetközi Város-
fejlesztési Együttműködésnek köszönhe-
tően ráadásul óriási érdeklődés övezi a 
Kínával közös fellépéseinket, amelyekről 
a média is beszámolt, így Mannheim a 
nemzetközi figyelem homlokterébe 
került. Az első eredmények, mint például 
a Mannheim és Csungking közötti köz-
vetlen vasúti összeköttetés 2018 októ-
berére tervezett felavatása, valamint a 
Handelsblatt nevű német szaklappal 
közösen 2019-ben megrendezésre 
kerülő nemzetközi konferencia mindösz-
sze 16 hónappal a projekt elindítását 
követően az együttműködés komoly 
eredményeinek számítanak.

Hol van a város helye a nemzetközi 
együttműködésben? Hisz a 
„városdiplomácia” elképzelésében?  

A városok az új megoldások végrehaj-
tása terén főbb szereplőnek számítanak, 
és ily módon javíthatják a lakosok élet-
minőségét. Az ilyen kiemelt szereplők 
közötti nemzetközi csereprogramok 
lehetővé teszik az innovatív ötletek 
kidolgozását, és tudás-multiplikátorként 
működnek. Amikor városok vesznek részt 
a nemzetközi stratégiákban, a megho-
zott intézkedések jellemzően gyakor-
l a t iasabbak ,  p ragmat ikusak  és 
megoldás-orientáltak, ráadásul keve-
sebb az esélye annak, hogy pusztán 
politikai érdekeket szolgáljanak. Talán a 
fokozódó Európa-ellenes hangulat és a 
növekvő nacionalista tendenciák köze-
pette a városok és régiók vezetői kiemelt 
szerepet játszhatnak abban, hogy hidakat 
építsenek, és leküzdjék az elégedetlensé-
get. Ezért véleményem szerint a városi 
diplomáciát az Európai Unió külpolitiká-
jának szerves részévé kell tenni, az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak elérését 
is ideértve.

Milyen tanácsot adna egy európai 
város polgármesterének az IUC-
programhoz való első csatlakozásához?   

Az IUC-program gyors végrehajtást vár 
el, és ennek eléréséhez rendszeres szak-
mai segítséget, útmutatást és pénzügyi 
támogatást nyújt. Mannheim esetében 
ráadásul úgy találtuk, hogy az Európai 
Bizottság és a kínai NDRC magas szintű 
támogatásának köszönhetően közvetlen 
kapcsolatba kerülhettünk a kiemelt dön-
téshozókkal és az üzleti élet vezető kép-
viselőivel, akiket saját kezdeményezésre 
sokkal nehezebb lett volna elérni. Ezért 
melegen ajánlom az IUC-programban 
való részvételt minden olyan városnak, 
amely a nemzetközi együttműködés 
révén szeretne jobban részt venni a glo-
bális gazdaságban úgy, hogy gyors és 
mérhető eredményeket érjen el. Ezenkí-
vül azt is javasoljuk, hogy már a folya-
m a t  e l e j é n  v o n j á k  b e  a  h e l y i 
vállalkozásokat és kutatási partnereket, 
mivel az IUC-projekten belüli fellépése-
ink és céljaink nagy része egy helyi vál-
lalkozásokkal és kínai partnerekkel 
tartott kerekasztal-beszélgetésből ered, 
így biztosítható, hogy az egyes célok és 
érdekek illeszkedjenek egymáshoz.

Christian Specht, Mannheim város első polgármester-helyettese


