Ycity '12 – projektbeskrivelse
Resumé af projektet
Ycity '12 er en ungdomsudveksling, der finder sted i København d. 15. - 22. august med
30 deltagere fra Litauen, Rumænien og Danmark. Målet med projektet er at forbedre
deltagernes handlingskapacitet i lokale forandringsprocesser. Dette sker ved, at deltagerne arbejder med tre udfordringer for byen: Den sociale, klimamæssige og urbane
udfordring. Deltagerne vil i første del af Ycity '12 blive etableret som et handlingsfælles skab. I anden del vil de skabe stedsspecifik viden om udfordringerne samt udvikle og
udføre aktioner i forhold til de tre udfordringer. Endelig vil de i tredje del arbejde med,
hvordan Ycity kan fortsættes i deres egne byer.

Baggrunden for Ycity '12
Ycity-projekterne skaber muligheder for, at unge kan deltage I demokratiet på nye måder og skaber et midlertidigt frirum, hvor deltagerne kan starte forandringer af samfundet. Ycity forsøger at bevidstgøre dem om, at de med lokale aktioner og projekter kan
blive en del af de globale forandringer hen imod et bæredygtigt samfund. Fra 2008-10
blev Ycity skabt I Danmark, og I 2011 bevægede Ycity sig for første gang udenlands,
nemlig til Litauen. I år vender Ycity tilbage til Danmark og fokuserer på lokale udfordringer I København. Deltagernes aktioner skal skabe et impact I byen, således at deltagerne oplever at lave en konkret forandring for andre, samtidig med at de hjælper byen.
Ycity '12 fokuserer på tre udfordringer I København: Den sociale, klimamæssige og urbane udfordring. Den sociale udfordring handler om at bekæmpe eksklusionsprocesserne I byen, hvor borgere bliver socialt marginaliserede. Den klimamæssige udfordring
handler om, hvordan borgere kan transformere byen til en bæredygtig by ved at skabe mere bæredygtige livsstile, boformer og transportmuligheder. Den urbane udfordring handler om, hvordan livet I det offentlige rum kan stimuleres, og hvordan der kan
udvikles nye muligheder for, at borgere kan møde hinanden.

Aktiviteter I Ycity '12
Før Ycity '12 skal deltagerne samle viden om situationen angående de tre udfordringer i
deres by, som de skal dele med de andre deltagere under Ycity '12. De skal også reflektere over hvilke aspekter i deres lokale arbejde, som Ycity kan hjælpe med at forbedre.
I den første del af Ycity '12 skal deltagerne igennem en gruppebygningsproces, der fo-
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kuserer på at opbygge tillid i gruppen. Dette vil kulminere med en fælles aktion. I den
første del vil der også blive etableret aktionsgrupper baseret på deltagernes idéer og
interesser.
I den anden del vil deltagerne gennem aktioner på forskellige steder i København skabe et impact i forhold til de tre udfordringer. På disse steder vil deltagerne også møde
folk, der i deres daglige virke arbejder med udfordringerne. Dette vil både give deltagerne et indblik i udfordringerne samt give dem inspiration for aktioner. Deltagerne
skal derefter kortlægge og opleve områderne samt samle inputs fra lokale borgere i
forhold til udfordringerne. På baggrund af denne kortlægning skal deltagerne udvikle
idéer for aktioner, der kan skabe et øjeblikkeligt impact, og udføre disse aktioner. Der vil
også være en dag med en fri udfordring, hvor deltagerne kan arbejde med den udfordring, som de finder mest spændende.
I den tredje del af Ycity '12 skal deltagerne forbinde Ycity med deres lokale arbejde.
Dette betyder, at de skal arbejde med, hvordan oplevelserne og erfaringerne fra Ycity
'12 kan overføres til deres lokale arbejde og videreudvikle de idéer, der er opstået under Ycity '12, sådan at de kan udføres, når de vender hjem. De vil også modtage feedback til, hvordan deres eksisterende projekter og initiativer kan forbedres. Endelig vil
deltagerne også udvikle idéer til den næste Ycity.

Organisationerne bag Ycity '12
Ycity '12 er arrangeret i et partnerskab bestående af tre organisationer:
– Team Ycity fra Danmark, der laver nationale og internationale ungdomsdemokrati-projekter. Udover det årlige Ycity-projekt laver Team Ycity også projekter
som Tools for Action, der skal udvikle nye demokratilæringsprocesser i ungdomsuddannelserne, og Ycity Productions, der er et empowermentprojekt for unge
på produktionsskoler.
– NGO »Krantas« fra Litauen, der arbejder for at skabe rum for, at unge kan realisere deres idéer. Organisationen støtter de unges initiativer og giver dem muligheder for non-formel og interkulturel læring.
– Civitas Foundation for Civil Society fra Rumænien, der arbejder for at stimulere
lokal og regional udvikling samt borgerdeltagelse i lokale beslutningsprocesser.
Dette sker gennem support til lokale myndigheder og NGO'er.
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