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Unge sætter præg på byen

I Ycity '10 mødes unge fra Danmark og Tyskland i Næstved for at sætte deres præg på 
byen via actions. I weekenden d. 27. - 29. august vil de unge både lave actions i byen 
og udvikle fremtidige lokale og globale actions.

Formålet med Ycity '10 er at skabe et rum for, at unge kan udvikle deres drømme og 
idéer om det gode liv og samfund. Fredagens program består af workshops i »Ungdom-
mens Hus«, som dels sætter fokus på deltagernes egne erfaringer med at skabe sam-
fundsforandringer og dels udvikler actions til den næste dag. Lørdagens program fore-
går forskellige steder i Næstved. Bl.a. skal deltagerne om formiddagen lave actions i  
midtbyen, som kan være alt fra små koncerter og gadekunst til workshops om demo-
krati og ungdomspolitik. Om aftenen er det planen at tage ud til »World Wide Words« 
på Rønnebæksholm. Søndag vender deltagerne tilbage til  »Ungdommens Hus«, hvor 
der igen er workshops med fokus på, hvordan deltagerne  kan videreføre deres actions 
i deres lokalsamfund.

Ycity '10 er en videreførsel af ungdomsdemokratiprojekterne, Ycity 2008 og 2009. Disse 
projekter  gik  ud på at  skabe to midlertidige byer  i  henholdsvis  Nykøbing Falster  og 
Roskilde beboet af unge fra Danmark, Sverige og Tyskland, hvor man kunne skabe sine 
egne actions og projekter i fællesskab med andre. Idéen var at skabe et action-fælles-
skab på tværs af grænser og skabe rum for nye former for demokrati og politisk del-
tagelse. Ycity-projekterne skal udbrede en demokrati-forståelse, hvor det er én selv, der 
skaber samfundsforandring, men i fællesskab med andre – en lokal forandring i en glo-
bal kontekst.

Ycity '10 er organiseret af Team Ycity, en frivillig projektgruppe af unge som har forskelli -
ge erfaringer med at skabe involveringsmuligheder for unge, i samarbejde med Næst-
ved Ungdomsråd.
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