Pressemeddelse

De unges by, de unges demokrati!
Den 20. - 26. juli 2009 mødes 50 unge fra Danmark, Tyskland og Sverige i en
fabrikshal i Roskilde for at skabe en by. En by baseret på indbyggernes eget
engagement og kreativitet.
Fredag d. 24. juli kl. 14.00 inviterer Ycity forskellige politikere ind i byen til dialog,
debat og refleksion over begivenhederne og temaerne i Ycity - og I er inviteret!
Ycity defineres af indbyggerne selv, og det skal være muligt at lave lige præcis det,
som man har lyst til. Idéen med Ycity er at skabe et action-fællesskab af unge, der
skaber lokal forandring i en global kontekst. Vi skaber en by, hvis idéer og
handlinger skal udbredes til resten af samfundet.
“Det dårlige ved demokratiet i dag er at vi ikke får indflydelse. Som demokratiet er
nu kan vi vælge en gang hver fjerde år, men derefter er politik op til politikkerne.
Det gode ved Ycity er, at vi stiller spørgsmålstegn ved demokratiet og får mulighed
for at opstille et alternativ. Politik skal ikke være kedeligt, men skal være noget vi
alle kan deltage i”, udtaler Dea-Sofie Kudsk Graubæk, Team Ycity.
De unge skal have mulighed for at handle og forandre, og dette gør de gennem
forskellige projekter i Ycity. Alle har en drøm om forandring, som de udfører og
derefter tager med hjem og udfører i deres lokalområde i samarbejde med andre.
Planen for politiker-besøget d. 24. juli er, at der skal være "Market of Actions" med
mulighed for at opleve og deltage i de unges projekter. Der skal desuden være
dialog mellem de unge og politikerne, hvor temaerne defineres ud fra, hvad de unge
har lavet i løbet af ugen. Det kunne fx være ungdomspolitik, kultur, demokrati og
bæredygtig udvikling.
Projektet er finansieret af EU's ungdomsprogram ”Aktive Unge” og har Lokal Agenda
21 Sekretariatet i Region Sjælland som partner.
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