
Ycity '11 – projektbeskrivelse

Kort beskrivelse af Ycity '11

Ycity '11 er en international ungdomsudveksling, hvor unge fra Danmark, Rumænien, Li-
tauen og Tyskland skaber et midlertidigt byfællesskab baseret på deltagerne drømme 
og personlige deltagelse. Ycity '11 opstår d. 29. juli – 5. august  i Plunge, Litauen. Idéen 
er at skabe et rum, hvor nye idéer og relationer opstår og udfolder sig, og hvor del -
tagerne kan få værktøjer og motivation til deres egne projekter og initiativer. Projektet 
er støttet af EU's ungdomsprogram, Aktive Unge, og gennemføres i et partnerskab mel-
lem Team Ycity (DK), Netværket af Ungdomsråd (DK), Civitas Foundation for Civil Socie-
ty (RO), NGO »Krantas« (LT) og Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern (DE).

Baggrunden for projektet

Ycity  er  ungdomsdemokrati-projekter,  der  forsøger  at  skabe  rum  for  udviklingen  af 
handlings-fællesskaber  på  tværs  af  grænser.  Omdrejningspunktet  er  de  årlige  Yci-
ty-projekter, hvor unge fra forskellige lande en uge i sommerferien skaber et midlertidigt 
by-fællesskab baseret på deltagernes drømme og idéer. Disse rum giver plads til udvik-
lingen af de unges idéer til det gode liv og forsøger at være et eksperimentarium og et 
frirum, hvor nye udtryk og relationer kan opstå – og som kan inspirere til udviklingen at  
et demokrati, hvor alle er med til at skabe forandringerne. Den første Ycity i 2008 opstod 
i Nykøbing Falster, den anden i 2009 på Musicon i Roskilde og den tredje i 2010 i Næst-
ved. Den første og anden Ycity havde deltagelse af unge fra Danmark, Tyskland og 
Sverige, mens den tredje var en mindre udgave med kun danske deltagere. I 2011 op-
står Ycity for første gang i udlandet, nemlig i Litauen, skabt af unge fra Danmark, Litau-
en, Tyskland og Rumænien. 

Ycity-projekterne er baseret på en demokrati-forståelse, hvor det er én selv, der skaber 
samfundsforandringerne, men i fællesskab med andre – en lokal forandring i en global 
kontekst. Det er vigtigt, at demokrati ikke bliver reduceret til et kryds i en stemmeboks 
og overladt til politikere. Det er vigtigt at motivere unge og give dem værktøjer til at 
skabe egne initiativer  med et  samfundsforandrende perspektiv.  Det  er  vigtigt  at  ar-
bejde for et demokrati, som ikke bliver indelukket i nationale containere, men som ud-
folder sig på tværs af grænser og skaber en global, bæredygtig udvikling.

For mere information om Ycity-projekterne, se ycity.dk
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Konceptet for Ycity '11

Det overordnede princip for Ycity er, at den som udgangspunkt skabes af 
deltagerne selv og bør derfor snarere betragtes som en ramme for for-
skellige selvorganiserede actions end en 'camp' med et prædefinceret 
aktivitetsprogram. Der er dog nogle sessions, som er prædefinerede for at 
sikre flowet i byen, nemlig forskellige fælles workshops med formålet at sti-
mulere  deltagernes  kreativitet,  etablere  relationer  mellem  deltagerne, 

etablere relationer mellem deltagernes idéer, skabe interaktioner mellem 
Ycity og 'omverdenen' samt skabe refleksioner om de næste skridt efter 
Ycity. Hvad der så skabes af konkrete actions i Ycity defineres af deltager-
ne selv. Ycity '11 varer otte dage og er inddelt i tre faser, som er visualise-
ret herunder.
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Den blå fase
Fredag d. 29. - lørdag d. 30 juli

Den blå fase etablerer 
gruppen og skaber et fælles 
læringsgrundlag for ugen. 
Sessions er:

 - Introduktion
 - Etablering af gruppen
 - City Creation

Den røde fase
Søndag d. 31. juli – onsdag d. 3. august

Den røde faser skaber byen og de actions, der vil finde sted 
både i og udenfor Ycity. Sessions er:
 - City Market: Etablering af action-grupper
 - City LAB: Action-gruppernes eksperimentarium
 - City Arena: Action-grupperne etablerer en arena, hvor de kan 
opleve hinandens idéer.
 - Public Motion: Actions udenfor Ycity, der skaber en 
bevægelse i offentligheden.
 - City Live: Åben by, hvor lokale borgere kan interagere med 
deltagerne i Ycity.

Den grønne fase
Torsdag d. 4. august – fredag d. 5. august

Den grønne fase manifesterer Ycity's idéer og 
fællesskab og skaber fundamentet for det videre 
arbejde med deltagernes drømme og idéer. Sessions 
er:
 
 - Next Steps: Udvikling af actions, som deltagerne kan 
tage med til deres egen by.
 - Etablering af den fremtidige gruppe: Konsolidering 
af Ycity-fællesskabet og etablering af netværk, der 
kan understøtte de lokale actions.



Ycity '11 | Projektbeskrivelse

Organisering

Initiativtagerne til Ycity er en projektgruppe, Team Ycity, hvor de fleste er nuværende 
eller tidligere aktive i lokale ungdomsråd, og som formelt er konstitueret som en fore-
ning. Ycity '11 er organiseret i et partnerskab mellem Team Ycity og følgende organisa-
tioner:

– Netværket  af  Ungdomsråd,  der  hjælper  lokale  ungdomsråd i  Danmark  med 
deres projekter, influerer politikere ift. at skabe bedre vilkår for ungdomsråd og 
arrangerer workshops og kurser.

– Civitas Foundation for Civil Society (Rumænien), der arbejder for at stimulere lo-
kal og regional udvikling samt borger-involvering i lokale beslutningsprocesser.

– NGO »Krantas« (Litauen), der arbejder for at skabe rum, hvor unge kan realisere 
deres idéer og skaber mulighed for non-formel og interkulturel læring.  

– Landesschülerrat  Mecklenburg-Vorpommern  (Tyskland),  der  arbejder  for  stu-
derendes rettigheder og demokrati, integrerer unge i politiske processer og influ-
erer politik med de unges idéer om det gode liv.

Budget

Udgifter
1. Rejseomkostninger: Planlægningsmøde kr 7.500
2. Ophold og forplejning: Planlægningsmøde kr 3.000
3. Forberedelsesudgifter kr 14.300
4. Rejseomkostninger: Ycity '11 kr 90.200
5. Ophold og forplejning: Ycity '11 kr 56.700
6. Facilitatorer                                                                                         kr 36.800              

I alt kr 208.500

Indtægter
1. EU's ungdomsprogram kr 144.800
2. Medfinansiering – Tyskland kr 8.300
3. Medfinansiering – Rumænien kr 10.700
4. Medfinansiering – Danmark                                                          kr 44.700              

I alt kr 208.500

Kontakt vedrørende Ycity '11

Jakob Villadsen, Team Ycity, projektleder
jakob@ycity.dk
2360 8254
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