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Indledning

Ycity går ud at bygge en by en uge i juli 2009 på Musicon i Roskilde. En by beboet af ca. 

160 unge mennesker hovedsagligt fra Danmark, Sverige og Tyskland. En by baseret på de 

unges drømme og personlige deltagelse. Ycity defineres af deltagerne selv, og det skal være 

muligt at lave lige præcis det, som man har lyst til. Idéen med Ycity er at opstille et nyt de-

mokratiideal, der bygger på aktiv deltagelse, lokal forandring i en global kontekst og indivi-

duel handling i fællesskab – og udføre det i praksis. Vi bygger en by, hvis idéer og hand-

linger skal udbredes til resten af samfundet. Den første Ycity blev opført i juli 2008. De er-

faringer, der kom ud af det, kan der læses mere om i evalueringsrapporten for Ycity 2008.

Denne projektbeskrivelse vil overordnet set behandle spørgsmålet:

Hvordan kan Ycity bidrage til forandringen af demokratiet og styrkelsen af un-
ges politiske handlemuligheder?

Projektbeskrivelsens første del behandler spørgsmålet, hvorfor vi bygger Ycity, og anden 

del behandler spørgsmålet, hvordan vi bygger Ycity.
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F Ø R S T E  D E L

Ycity – hvorfor?

Denne del præsenterer idéerne om, hvorfor Ycity skal bygges. Først redegøres for de demokratiidealer, der  

ligger til grund for Ycity og dernæst for, hvordan disse idealer udføres i praksis i Ycity.

1 .  Y c i t y s  d e m o k r a t i i d e a l e r

Den amerikansk/jødiske filosof Hannah Arendt har beskrevet, hvordan menneskets frihed 

udfoldes, nemlig som politisk handling mellem mennesker. For Arendt er det interessante 

ikke markedet og individets frihed fra ydre tvang som i liberalismen. Ej heller er det de so-

ciale og økonomiske forhold som i socialismen. Derimod er det eksistensen af et politisk 

samfund, hvor der handles og skabes noget nyt blandt mennesker, der anerkender hinan-

dens lighed og forskel. Arendt beskriver, hvordan livet som borger i et politisk samfund er 

under nedbrydning, da vi i højere grad identificerer os ud fra arbejde og forbrug. Men det 

er i den politiske handling, at menneskene kan realisere deres individualitet (Christoffersen 

2007).  Dette er, hvad Ycity grundlæggende går ud på: At skabe et rum for politisk handling 

mellem mennesker.

I det følgende opstilles der en kritik af, hvad der karikeret kan benævnes som de traditio-

nelle demokratiidealer. Her forstået som demokratiet i de europæiske lande. Ycitys demo-

kratiidealer opstilles som et alternativ. Dette præsenteres i fire afsnit: Fra indflydelse til del-

tagelse, fra national til glokal forankring af demokratiet, fra påtvunget fællesskab til indivi-

dualitet i fællesskab og fra holdning til handling. 

Fra indflydelse til deltagelse

De mange forskellige syn på, hvordan demokrati skal praktiseres, kan generelt opdeles i to 

kategorier: Den ene kategori er de direkte og participatoriske modeller, hvor fokus er på 

borgerens rolle i beslutningstagningen, og den anden kategori er de liberale og repræsentati-

ve modeller, hvor fokus er på de repræsentativt valgte politikeres rolle (Held 2006: 4). 
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Denne distinktion kan også karakteriseres som de integrative over for de aggegative demo-

krati-former. Det aggegative perspektiv ser demokrati som et middel, og legitimiteten af-

hænger af, hvilket output der er af den demokratiske proces. Borgernes rolle ses typisk som 

passiv, men skal kontrollere politikerne via stemmeafgivelse. Udgangspunktet er staten og 

det repræsentative demokrati. Den politiske proces er kendetegnet ved en artikulation af 

forudgivne præferencer, og beslutningerne træffes ved flertalsafgørelser efter en rationel 

interessemediering. Det integrative perspektiv ser derimod demokrati som et mål i sig selv 

og har inputtet som det væsentligste legitimitetskrav. Borgeren har en aktiv rolle i den de-

mokratiske proces, og borgernes interesser er ikke forudgivne, men bestemt af den sociale, 

politiske og økonomiske kontekst. Udgangspunktet er civilsamfundet. Den politiske proces 

er kendetegnet ved inddragelse af alle berørte parter, og det tilstræbes, at der opnås kon-

sensus i beslutningstagningen (Sørensen 1999).

De to demokratiformer er idealtyper, og de forskellige demokratier i Europa bygger alle til 

en vis grad på elementer fra begge. Men alligevel er det som om, at politisk handling gene-

relt bliver set som noget, der bliver udført af repræsentativt, valgte politikere – og ikke bor-

gerne. I dette repræsentative demokrati er der mulighed for indflydelse gennem repræsenta-

tive interessegrupper. Beslutningstagerne kan påvirkes i forskellige retninger, men beslut-

ningen bliver ikke truffet af de involverede. De er ikke deltagere og med i beslutningen, men 

»med på råd«.

For Hannah Arendt er idealet demokratiet i den antikke, græske bystat. Det krævede nemlig 

de frie borgeres aktive deltagelse. Mennesket er et politisk væsen og viser sig først igennem 

politisk handling, hvilket er umuliggjort i en repræsentativ styreform. Som Christian Dahl 

og Rune Lykkeberg skriver i introduktionen til Hannah Arendts »Menneskets vilkår«:

Det demokrati, der som styreform og ideologi hyldes næsten enstemmigt i dag, 
er et repræsentativt styre. Vi er frie til at vælge, om vi vil engagere os politisk el-
ler ej, men til enhver tid vil kun et ganske lille mindretal af en demokratisk be-
folkning være personligt til stede i en demokratisk forsamling. Ganske vist kan 
vi engagere os i den offentlige debat, men når det kommer til konkret demo-
kratisk indflydelse, er den begrænset til stemmeboksen, der for Arendt er den 
demokratiske antitese til den fælles verden og det fælles fremtrædelsesrum. I 
sin lidenhed og ensomhed er stemmeboksen ikke den moderne demokratiske 
borgers offentlige rum, men anonymitetens rum. 

(Dahl & Lykkeberg 2006: 22)
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Ycity bygger på denne forståelse. Demokrati foregår ikke i stemmebokse og skal ikke bare 

overlades til politikere. Demokrati skal være politiske handlinger udført af os alle. Ycity skal 

give rum til den politiske handling og give indbyggerne mulighed for direkte at udfolde og 

forme fællesskabet, som de ønsker. Den enkelte indbygger bliver udfordret til aktivt at ud-

forme byen og direkte være med til at tage beslutninger. I Ycity er indbyggerne aktive del-

tagere i demokratiet og stimulerer derved en aktiv deltagelse i de samfund, som de vender 

hjem til. 

Fra national til glokal forankring af demokratiet

Den tyske sociolog Ulrik Beck har beskrevet samfundet som værende styret ud fra minime-

ringen af risici, et risikosamfund. Risici er dog ikke begrænset til et bestemt territorium, 

men er fælles på tværs af grænser. Derfor må samfundet forstås som et verdensrisikosam-

fund. I stedet for nationale skæbnefællesskaber har vi overlappende skæbnefællesskaber. 

Han definerer tre faredimensioner i verdensrisikosamfundet: Finanskriser, økologiske kriser 

og terroristiske farer. Beck mener, at nationalstaterne har spillet fallit overfor håndteringen 

af disse risici og, at der mangler et politisk modsvar til den økonomiske globalisering – eller 

globalitet - som han også kalder det, da verdensrisikosamfundet allerede er en realitet. Der 

er derfor et behov for at få skiftet det nationalstatslige perspektiv ud med et kosmopolitisk 

inden for både samfundsvidenskaberne og politikken (Sørensen 2004: 72). 

Svaret på politikkens fremtid er en adskillelse af stat og nation, og at der skal ske en trans-

formering af den nationalt forankrede stat til en kosmopolitisk stat. De gamle stater var 

sammenfaldende med nationerne, men i den kosmopolitiske stat er staten blevet fraskilt na-

tionen, sådan at borgerne har et dobbelt tilhørsforhold til både en nation og en stat. Den 

kosmopolitiske stat adskiller sig både fra nationalstaten, men også på et andet svar til globa-

liseringen, nemlig verdensstaten (Sørensen 2004:79). Denne verdensstat ligger nemlig vægt 

på ligheden, men i den kosmopolitiske stat vil man ikke miste sit sprog, kultur eller identi-

tet. Der ligger nemlig i kosmopolitismen en »anerkendelse af den andens anderledeshed« og 

en identitetsfølelse, som ikke siger, »at vi alle er ens, men at vi er ens og forskellige« (Søren-

sen & Thorup 2004).
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Ycity har det udgangspunkt, at samfundets udfordringer skal håndteres i en global kontekst 

med et lokalt udgangspunkt – glokal forandring. Dette betyder, at Ycity skal være en by af 

unge fra forskellige lande, skal skabe tværnationale fællesskaber og skal skabe bevidsthed 

om globale problemstillinger. Ycitys indbyggere skal være med til at udvikle og give inputs 

til de politiske institutioner, sådan at de i højere grad bliver i stand til at modsvare de for-

skellige samfundsudfordringer.

Men det betyder også, at individernes egne politiske handlinger skal forstås i en global kon-

tekst. På lokalt plan skal individerne have mulighed for at forandre og skabe det samfund, 

som de befinder sig i – og samtidig være del af en større global kontekst. Ycity skal ses i 

sammenhæng med en generel indsats for at sikre en bæredygtig udvikling på globalt plan. 

En bæredygtig udvikling handler om meget andet end klima og miljø. Det handler generelt 

om at skabe betingelser for det gode liv for os alle – både for de nuværende og fremtidige 

generationer. Mange af de globale klima- og miljøproblemstillinger har rødder i vaner og 

livsstil, og derfor skal bæredygtig udvikling ses i et bredt perspektiv. Bæredygtig udvikling 

handler f.eks. også om at sikre den sociale organisering og kulturelle identitet.

Ycity bygger på et ideal om kosmopolis. Kosmopolis indebærer et dobbelt tilhørsforhold til 

både kosmos, verdenen, og til polis, byen. Ycity er både en konkret lokalitet og er med til at 

nedbryde de nationale grænser. Den teknologiske udvikling forbinder menneskene på tværs 

af landegrænser og er et vigtigt led i alle globaliseringens dimensioner. Dialog mellem men-

nesker med forskellig forståelser af det gode liv kan føre til anerkendelse af hinandens for-

skelligheder og ligheder og skaber derved mulighed for mangfoldig handlen mellem men-

nesker. Mennesket må dog også handle i forhold til lokalområdet og dets nære relationer. 

Derfor skal menneskelige fællesskaber forankres i det lokale med globale dimensioner – 

glokalt.

Fra påtvunget fællesskab til individualitet i fællesskab

Demokrati og fællesskab er to størrelser, der er forbundet med hinanden. Dels det nationa-

le fællesskab og dels de fællesskaber, som er tilknyttet partierne og andre politiske organise-

ringer. De traditionelle fællesskaber er dog under transformation – i hvert fald i forhold til 

unge. Ungdomssociologen Thomas Ziehe har to centrale begreber i forhold til hans karak-
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teristisk af ungdomskulturen, nemlig kulturel frisættelse og ambivalens. Den kulturelle fri-

sættelse betegner det nedbrud i traditioner, værdier og normer, som er sket siden 70'erne og 

er et udtryk for, at den sociale baggrund mister betydningen for udformningen af værdier 

og målsætninger for de unge. Desuden gør den kulturelle frisættelse, at samfundet ændrer 

sig fra et skæbnesamfund til et valgsamfund, hvor skabelsen af identitet foregår som en ak-

tiv proces og ikke bare bliver arvet fra ældre generationer. Der er en dog dobbelttydighed, 

en ambivalens, i den kulturelle frisættelse ved, at der både er åbninger og muligheder, men 

også omkostninger og trusler (Jacobsen 2004: 14-15).

Den kulturelle frisættelse betyder, at identitet og fællesskaber er blevet nogle mere kom-

plekse størrelse. Det enkelte individ ønsker at være frit, men ønsker samtidig også at indgå i 

et fællesskab. Dette fællesskab begrænser individets fuldstændige handlefrihed, men er sam-

tidig også grundlag for at individet overhovedet kan handle, og at handlingen er menings-

fuld. Så længe individet har mulighed for at udfolde sig, vil fællesskabet ikke være begræn-

sende, men derimod frigørende. Men bliver fællesskabet pålagt individet,  og er individet 

ikke med til at definere fællesskabet, bliver fællesskabet begrænsede for individet fremfor 

frigørende. Individerne må altså være med til  at definere fællesskabet,  og dette kan ikke 

dikteres fra oven – dette ville begrænse individet i stedet for at give mulighed for handling 

og udfoldelse.

Nogle hævder, at det nationale/kulturelle fællesskab er en nødvendig forudsætning for at 

etablere en stat, et politisk samfund. Derfor vil disse personer afvise overnationale demo-

kratier som det europæiske demokrati.  Nationen og staten hænger sammen. Andre igen 

som den tyske filosof Jürgen Habermas ønsker at adskille den nationale kultur og den poli-

tiske kultur og på den måde etablere f.eks. en europæisk statsborgersolidaritet, et europæisk 

folk (Habermas 2005: 238). Ulrich Beck, der som før beskrevet ønsker en adskillelse af na-

tion og stat og indførslen af et kosmopolitisk perspektiv i politikken, er dog uenig med Ha-

bermas. Beck mener, at Habermas får udvidet nationalstaten og får skabt en udvidet natio-

nal identitet, f.eks. i forhold til et europæisk folk. Men Beck er af den opfattelse, at der ikke 

eksisterer et europæisk folk, og han håber heller ikke, at der nogensinde kommer til at være 

et europæisk folk - »Europa er multinationalt, det er multietnisk, det er multireligiøst – det 

er kosmopolitisk« (Sørensen & Thorup 2004).
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Hele diskussionen om fællesskab bunder i, hvorvidt et fællesskab skal baseres på ligheden 

eller forskelligheden. I traditionelle fællesskaber som nationen og partiet har der været fo-

kus på ligheden. I Ycity er der fokus på forskelligheden, for på den måde kan der skabes 

plads til individualitet i fællesskab. Det er en by, som er præget af forskellighed – hvor man 

møder nogle, som ikke ligner én eller mener det samme som én selv. Et urbant fællesskab 

defineret ved kompleksiteten og ikke ved en fælles kultur. Ycity  bygger endvidere på en 

antagelse om, at identitet, som f.eks. en europæisk, ikke bare kan tildeles folk. Identitet skal 

ses mere komplekst som en konstant proces – en handling. Et overnationalt fællesskab ska-

bes ikke gennem symboler og forfatninger, men gennem mødet mellem mennesker. Lighed 

og forskellighed er dog begge nødvendige størrelser. Som Hannah Arendt skriver:

Menneskelig pluralitet, det basale vilkår for såvel handling som tale, manifeste-
rer sig både som lighed og forskellighed. Hvis menneskene ikke var lige, kunne 
de hverken forstå hinanden eller dem, som kom før dem, og de ville heller ikke 
være i stand til at lægge planer for fremtiden og forudse, hvilke behov, som de, 
der kommer efter dem, vil have. Men hvis mennesker ikke var forskellige fra 
hinanden, og man ikke kunne skelne ét menneske fra et andet, som er, har væ-
ret eller vil komme, så ville der hverken være behov for tale eller handling for 
at gøre sig forståelig.

(Arendt 2006: 180)

Fra holdning til handling

Den politiske handling tager i de traditionelle demokratiformer udgangspunkt i holdningen. 

Som borger handler det om at overføre holdninger til beslutningstagere. Som beslutnings-

tager handler det om at få transformeret holdninger til love. Men love er sådan set også 

bare en holdning, ikke en handling. Hannah Arendt så loven som en mur, der sikrede det 

politiske fællesskab:

Bystatens lov blev hverken forstået som indholdet af den politiske handling el-
ler som et katalog over forbudet, formet over De ti buds »du må ikke« (sådan 
som alle moderne love stadig er). Loven var ret bogstaveligt en mur, uden hvil-
ken polis nok bare ville havet været en samling huse, en by, men ikke en stat, et 
politisk fællesskab. Denne muragtige lov var ganske vist hellig, men kun det, 
som den omsluttede, var politisk.

(Arendt 2006: 84)

Loven er i dag det centrale i de traditionelle demokrati-former. De repræsentativt, valgte 

poltikeres væsentligste rolle er at vedtage love. Arendt så dog det positive i talen og ordet, 
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altså holdningen. Jürgen Habermas, som i sit teoretiske arbejde sandsynligvis har hentet in-

spiration hos Arendt, har ligeledes som sit problemperspektiv, hvordan vilkårene for en fri 

og demokratisk dialog i moderne samfund kan sikres. Hans ledetråd er at afklare, hvordan 

der kan opnås en fornuftig konsensus blandt myndige, frie borgere (Andersen 2007: 367-

69).

Tilsyneladende har både Arendt og Habermas et ideal om den offentlige holdningsudveks-

ling. Men problemet ved holdningen er, at samfundsudfordringer ikke bliver håndteret ved at 

have  en holdning.  Samfundsudfordringer  blive  håndteret  ved at  handle.  Selvfølgelig  vil 

handling altid til en vis grad være baseret på holdning, men idealet må være at nå frem til 

handlingen, den refleksive handling. Et andet problem ved holdningen er, at den ikke er in-

kluderende. I en kompleks verden kan vi ikke finde sammen i fælles holdninger og værdier. 

Derimod er der bedre chancer for, at vi kan finde sammen i fælles handlinger.

Den tyske systemteoretiker Niklas Luhmann er én af Habermas' største kritikere. Han argu-

menterer for, at man ikke kan sende 5 milliarder mennesker ud på en søgen efter konsensus 

via  rationelle  diskussioner.  Ifølge  Luhmann  vil  diskussioner  altid  være  underlagt  be-

grænsninger, og kommunikativt vil det ikke være muligt at overføre et budskab fra et indi-

vid til et andet, således at man forpligter hinanden til samhandling (Hagen 2007: 397, 401). 

Systemteoretisk kan man indføre et alternativ til konsensus-afgørelser og flertalsafgørelser, 

nemlig »den bedre forskel«, hvor der ikke søges efter en fælles holdning. Dette beslutnings-

princip indebærer, at man søger at finde sammenhænge og kombinationsmuligheder i for-

skellige handlinger, uden at den enkelte skal gå på kompromis. Der er fokus på løsningen 

og ikke problemet.

 

Ycity er baseret på handlinger igennem dialog, »den bedre forskel«. Måske er det en kombi-

nation af Habermas' og Luhmanns positioner, da Ycity er baseret på et normativt aspekt, 

men samtidig ikke er en søgen efter konsensus. Kun gennem dialog kan indbyggerne ac-

ceptere forskelligheder, realisere sig selv i forhold til andre og samtidig være en del af et 

fællesskab med frie handlemuligheder. Byen skal bygges af indbyggernes lyst.  Lyst til  at 

handle, skabe og forandre deres liv sammen med andre, der er forskellige fra dem selv. 

Dette må i praksis betyde, at alle er villige til at bruge dialog og ikke vold, hvis en handling 

eventuelt sker på en andens bekostning. Der skal søges efter »den bedre forskel« og tole-
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rance overfor handlinger, som man ikke selv er i stand til at forstå. Derved vil dialog med-

føre, at indbyggerne frit kan handle uden, at dette sker på bekostning af hinanden. 

2 .  H v o r d a n  u d f ø r e s  Y c i t y s  d e m o k r a t i i d e a l e r  i  p r a k s i s ?

I det ovenstående er det blevet beskrevet, hvordan Ycity vil skabe et rum for politisk hand-

ling mellem mennesker, og at Ycitys demokratiidealer bygger på fire punkter: Fra indfly-

delse til deltagelse, fra national til glokal forankring af demokratiet, fra påtvunget fællesskab 

til individualitet i fællesskab og fra holdning til handling. Spørgsmålet er så, hvordan disse 

idealer udføres – hvordan en demokratisk forandring skabes – ved at bygge en by beboet af 

160 unge mennesker en uge i sommerferien i en gammel fabrikshal i Roskilde. Dette vil bli-

ve behandlet i det følgende.

Der er to niveauer, som Ycity vil påvirke: Samfundet og Ycitys indbyggere. I forhold til 

samfundet skal det her forstås som både lokalsamfundet og aktører på et nationalt og euro-

pæisk niveau. Ycity skal være en manifestation af en ny måde at lave demokrati på, som 

skal virke som inspiration for resten af samfundet. Udbredelsen af de handlinger og idéer, 

der er i Ycity, skal dels ske ved dialog med inviterede beslutningstagere og dels ved synlig-

gørelse af de ting, som kommer til at ske i Ycity. Det vigtigste er dog selve Ycitys indbygge-

re.

Ycity skal ikke bare forstås som et projekt, som et enkeltstående event. Det er tanken, at 

Ycity på sigt skal være en permanent by, som fungerer virtuelt det meste af året. Men én 

gang om året skal byen lokalisere sig. Om Ycity så på længere sigt skal rykke rundt i verden 

som en mobil kosmopolis, eller splitte sig op i flere forskellige lokationer, er uafklaret. Men 

det er i hvert fald hensigten, at Ycity skal konstituere sig som et politisk handlingsfælles-

skab. Igennem den uge i juli 2009, hvor Ycity fysisk eksisterer, får indbyggerne muligheden 

for at udvikle deres politiske handlemuligheder ved at tilegne sig værktøjer, inspiration og 

kontakter. Sidst på ugen om lørdagen er det tanken, at alle i Ycity skal bestemme sig for en 

handling, som de vil tage med sig hjem. En handling, som enten kan være individuel eller 

sammen med andre. På den måde skabes flere forskellige handlingsfælleskaber: Lokale, na-

tionale og tværnationale. 
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Det hele kan ses som en slags empowerment-proces. Empowerment-begrebet betegner de 

processer, hvor sociale grupper bliver i stand til at modvirke afmagt og bliver i stand til at 

tage handling. Empowerment kan opdeles i henholdsvis mægtiggørelse og myndiggørelse. 

Mægtiggørelse handler om de rammer opsat af de politiske institutioner for individers mu-

ligheder for at sætte sig igennem i det politiske. Dette kan betegnes som det objektive mu-

lighedsrum. Myndiggørelse omhandler udviklingen af individers handlekompetencer for at 

udøve indflydelse, hvilket kan betegnes som den subjektive kapacitet (Andersen 2007: 48). I 

Ycity vil der forhåbentlig ske en myndiggørende.og samfundsforandrende empowerment-

proces.

Ycity kan også ses som et stort fremtidsværksted: De unges bud på fremtidens by. Frem-

tidsværkstedet blev udviklet af fremtidsforskeren Robert Jungk, der mente, at det var nød-

vendigt at overskride de ekisterende og videnskabeligt formidlede fremtidshorisonter. Disse 

var lukkede, formålsbestemte og gav ikke plads til social forandring. Derimod var det ifølge 

Jungk nødvendigt  med en utopisk fremtidsforskning med vægt på social fantasi,  ønske-

tænkning og sociale eksperimenter. Derfor udviklede han fremtidsværkstedet, hvor det var 

muligt at italesætte angsten for forandringer og vende den til fornyet håb (Clausen & Han-

sen 2007: 137). Dog vil Ycity ikke tage udgangspunkt i angsten, men drømmene.

Idealerne bag, hvorfor Ycity skal bygges, kan ses som noget utopisk. Ycity bygger netop på 

det utopiske. Dog uden at være en utopi, men en utopisk realitet. Utopierne beskriver det 

ideelle samfund, men forbliver fjerne drømme. Realiteterne beskriver den virkelige verden, 

men fastholder  én i  bestemte rammer.  Både utopi og realitet  er vigtige for samfundets 

udvikling, da samfundet bliver bragt videre af drømme og visioner, men også af konkrete 

handlinger. Byen bygger derfor både på det utopiske og realistiske – en utopisk realitet. 

Ycity bryder rammerne, men er ikke en fjern drøm.
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A N D E N  D E L

Ycity – hvordan?

Denne del præsenterer det overordnede koncept, partnerskabet, projektudformningen, metodiske overvejser,  

tiltagene vedrørende beskyttelse og sikkerhed samt overvejelser om projektets rækkevidde. 

1 .  O v e r o r d n e t  k o n c e p t

I Ycity bliver  elementer af det byliv,  som vi kender fra vores hverdag, skabt/genskabt. 

Hverdagen indeholder et væld af forskellige mennesker, eksistenser og opfattelser, som be-

rører os, men som samtidig ikke har nogen øjensynlig påvirkning af vores liv og virken. 

Ycity realiseres igennem en række forskellige funktioner som f.eks. en tøjfabrik, et teater, 

en tænketank eller en tv-stationen. Funktionerne skal til  en vis grad fysisk virkeliggøres, 

men det vigtigste er de processer, som skal foregå i funktionerne. Altså produktionen af tøj, 

opførslen af et teater-stykke, tænkningen af tanker eller produktionen af tv. 

Ycity defineres af indbyggerne, og det skal være muligt at lave lige præcis det, som man har 

lyst til i et samspil mellem individuelle og fælles processer. I stedet for at alle skal blive eni-

ge om en handling, er der en masse forskellige handlinger i gang, som de enkelte indbygge-

re i udgangspunktet selv skaber. De generelle overvejelser omkring projektets udførsel har 

været, at der skulle være plads til alle i byen uanset politisk, religiøs eller eksistensmæssig 

overbevisning,

Ycity kan anskues ud fra 3 perspektiver: 1) Vi  »leger« by. 2) Ycity som rollespil. 3) Ycity 

som en rigtig by. Det er det sidste perpsektiv, som Ycity tilstræber. Det skal som sådan ikke 

være en leg eller et bestemt rollespilsscenarium, der skal udspille sig. Derimod skal det være 

bylivet i dets spontanitet med mennesker, processer og funktioner, der skal udfolde sig.

Selve byen bygges i en gammel fabrikshal på Musicon i Roskilde, der er et gammelt, stort 

betonfabriksareal. Roskilde Kommune har planer om at skabe en bydel med visionen om, 

at Musicon skal være Danmarks centrum for oplevelsesøkonomi. Stedet skal blive til en by-
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del med et spændende og udviklende bymiljø, et  frirum for innovative aktører og deres 

ideer, samt et samlingspunkt for en mangfoldighed af kulturerhverv. Ycity og Musicon går 

således begge stort set ud på det samme: At skabe noget nyt – en ny by – der skal udfordre 

vanetænkningen, og hvor det skal være muligt at føre drømme ud i livet. Musicon er valgt, 

fordi der er plads til udfoldelse af kreative idéer, til at larme, og hvor der er aktører, der kan 

hjælpe med gennemførslen af Ycity. Desuden kan Ycity ingdå i et samspil med Musicon, 

f.eks. genere idéer til, hvordan Muscion fremover kan benyttes. Den fysiske ramme for Yci-

ty 2009 bliver en rå ramme med både udfordringer og muligheder. 

Som før nævnt skal funktionerne til en vis grad fysisk virkeliggøres, men dette skal gøres så 

minimalistisk som muligt. Den fysiske virkeliggørelse skal ske efter bæredygtige principper, 

således at der bliver brugt genbrugsmaterialer, og de ting, der bliver tilovers,  skal kunne 

bruges igen til andre projekter.

Indbyggernes handlinger skal tage udgangspunkt i forskellige funktioner. Idéen er, at man 

kan gå sammen og ud fra ens drømme og gennem fælles initiativ etablere forskellige funk-

tionsfællesskaber,  der tilsammen udgør byen.  Hver indbygger skal have mulighed for at 

skabe netop den funktion, som de ønsker, og på den måde bidrage til byens opståen. Når vi 

taler om at bygge en by, er det vores mål at give de samme muligheder for samspil mellem 

forskellighed, som der ligger i vores dagligdag, men samtidig også gøre den synlig. Derfor 

vil byen indeholde funktioner, der kan virke modstridende eller ligegyldige for andre end 

skaberne selv, men som samtidig skaber mulighed for undren, dialog og debat. Ligeledes vil 

der være alternative løsninger til allerede etablerede funktioner i samfundet, som de pågæl-

dende personer enten vil forandre eller redefinere.

I funktionerne er der handlinger eller events, som skal skabes af indbyggerne. Udover ind-

byggernes egne funktionsfællesskaber, må byen have infrastruktur. Disse funktioner vare-

tages af projektgruppen, der skal sørge for at indbyggerne møder hinanden og oplever hin-

andens forskellige funktioner. Der skal være en stærk infrastruktur af information, og byen 

skal være dynamisk, i bevægelse og under forandring. Endelig skal der også være funktio-

ner, som skabes i samspil med professionelle aktører, f.eks. musikere eller kunstnere. Disse 

funktioner skal være med til at sikre liv og mangfoldighed i byen. Alt dette tegner et billede 

af en by, hvor forskellige unge mødes, undrer sig og accepterer hinanden. Der vil være kon-
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certer og andre ungdomskulturelle udfoldelser, produktion af kunst og mad, ytring og debat 

og mange andre former for kreationer og handlinger.  

2 .  P a r t n e r s k a b e t

De involverede partnere til projektet er fundet blandt deltagerne fra 08-projektet og organi-

sationer, som vi har fået forbindelse til gennem forskellige andre arrangementer, hvor de 

har vist interesse i projektets gennemførelse. Vores valg af partnere har bygget på at finde 

ungdomsorganisationer, der aktivt arbejder med unges demokratiske deltagelse, ungdom-

skultur, bæredygtig udvikling samt med metoder, hvorpå man kan sikre at denne deltagelse 

bliver synliggjort i et bredere perspektiv. Konkret vil partnernes rolle overordnet være at bi-

drage med deltagere fra deres pågældende land, deltage i planlægningsfasen af projektet og 

være med til udvikle og gennemføre byen samt følge op på projektet.

Projektgruppen har etableret partnerskab med Sveriges Ungdomsråd (en organisation for 

svenske ungdomsråd), Next Step (et svensk netværk af unge, der beskæftiger sig med ud-

dannelse og bæredygtig udvikling),  Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern (en tysk 

studenterorganisation), Institut für neue Medien (en institution i Rostock, der beskæftiger 

sig med unge og alternative medier) samt Region Sjælland (Lokal Agenda 21-sekretariatet) 

Under Ycity 08 deltog medlemmer med tilknytning til Sveriges Ungdomsråd, Landesschü-

lerrat Mecklenburg-Vorpommern og Institut für neue Medien. Derfor har disse organisa-

tioner et godt kendskab til Ycitys koncept. Organisationerne ønsker igen i år at sende del-

tagere og ønsker at præge Ycity 09 med deres drømme og idéer. 

Partnerskabet til Ycity 2009 er udviklet via workshops og møder. I oktober 2008 deltog 

Ycity-projektgruppen i Sveriges Ungdomsråds arrangement, In Real Life, og afholdte en 

workshop, hvor de unge fik lov at give deres bud på opbygningen af Ycity 09 med en efter-

følgende diskussion omkring regler og systemer i byen (eller praktiseringen af Ycity som 

samfund). Desuden har en repræsentant fra Ycity-projektgruppen deltaget i et af Landes-

schülerrat Meclenburg-Vorpommern arrangementer – igen med en workshop om udvik-

lingen af Ycity 09 og diskussion af konceptet. Endelig er der blevet afholdet møder med 

alle projektpartnerne.
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3 .  P r o j e k t u d f o r m n i n g e n

Den forberedende fase

I den forberende fase vil der blive fokuseret på formidlingen af konceptet og projektet for 

derigennem at mobilisere deltagere. Så vidt muligt skal ske en planlægning af funktionerne, 

således at der på forhånd er nogenlunde klarhed over, hvad der kommer til at foregå. Dette 

vil ske ved, at der i det deltagermateriale, der bliver udsendt, er et skema, hvor deltagerne 

skal udfylde, hvad deres drøm er, og hvad den går ud på. Dette skema skal hjælpe planlæg-

nings-gruppen med at organisere byens infrastruktur og tidsplan.

Centralt i den forberende fase er et planlægningsmøde mellem partnerne. Dette afholdes 

for at sikre, at ejerskabet af projektet er fælles, samt for at få fastlagt de konkrete detaljer i 

forhold til  afviklingen,  f.eks. de infrastrukturelle  funktioner,  formidling af programmet i 

byen, mobiliseringen af deltagere og definitionen af projektgruppens og partnernes funktio-

ner. Planlægningsmødet vil hovedsaligt ligge op til udformningen af konkrete strategier, der 

skal sikre programmets afvikling samt give et overblik over funktionernes placering. I den-

ne fase vil der også blive organiseret professionelle facilisatorer, indkøbt materiale og for-

plejning til deltagerne og den fysiske ramme vil blive udviklet.

Aktivitetsprogrammet

Programmet er bygget op således, at alle deltagere har mulighed for selv at have indflydelse 

på det. Det bygger på at give deltagerne redskaber og mod på til at gå ud i verden og del-

tage  aktivt  i  demokratiet  på  deres  egne præmisser.  Der  er  også  indlagt  faste  punkter  i 

programmet, hvor der er mulighed for, at alle kan mødes og deltage uden selv at skulle 

være initiativtagerne. De første dage vil programmet hovedsagligt fokusere på at etablere 

relationerne mellem deltagerne samt definere den enkeltes rolle i byen. Dette sker dels via 

den første aften, og dels via en fælles workshop den anden dag med udgangspunkt i spørgs-

målet: Hvad er den gode by for dig? Denne workshop skal desuden fungere som kortlæg-

ning af funktionerne.

Derpå følger en fase, hvor byen i sig selv etableres og gøres funktionsdygtig. Deltagerne 

tager selv initiativ til at få deres ideer ført ud i livet. Dette benævnes i programmet som 
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city-life og er er en masse parallelle processer i de forskellige funktioner. Det er vigtigt her 

at skabe tilkoblingsmuligheder mellem de forskellige funktioner igennem medierne i byen 

og gennem såkaldte tilkoblingspersoner. For at samle op på de ting, der sker i byen, vil der 

også være nogle daglige samlinger, City-meetings. Om torsdagen inviteres udvalgte beslut-

ningstagere til Ycity for at have en dialog med nogle af indbyggerne om det, der sker i Yci-

ty. Dialogen vil omhandle, hvordan unge kan skabe lokal forandring i global kontekst, og 

hvordan beslutningstagerne kan støtte op om dette. I programmet er endvidere indlagt en 

»meta«-/hviledag med forskellige aktiviteter, der ikke har direkte tilknytning til Ycitys andre 

aktiviteter. Der vil f.eks. blive afholdt en Olympiade.

Den sidste del af programmet går ud på at etablere Ycity som et politisk handlingsfælles-

skab. I workshoppen om lørdagen skal indbyggerne reflektere over, hvad de har lært og på 

baggrund af dette skabe en handling, som de tager med sig hjem. På den måde samles ind-

byggerne i handlingsfællesskaber, hvor de sammen fortsætter Ycity ude i deres respektive 

lande, regioner og lokalområder samt sikrer fortsættelsen af Ycity.

Evalueringsfasen

Evalueringen sker gennem kvalitative interviews, videovoxpops og en spørgeskema-under-

søgelse. Hele forløbet igennem vil der foregå en løbende evaluering af projektet såvel som 

indbyggernes egen udvikling. Evalueringen af planlægningsprocessen ligger som en del af 

projektmøderne, hvor der bliver holdt status med forløbet. Under selve afviklingen vil der 

blive gennemført videointerviews med forskellige deltagere, der vil blive vist offentligt i sel-

ve Ycity, samt i sidste ende vil blive klippet sammen i en DVD, der vil blive udgivet til 

interesserede. DVD'en skal formidle det samlede indtryk af Ycity 09.

Som en del af evalueringen vil der også blive gennemført et evalueringsmøde mellem part-

nerne, der foruden evalueringen også skal beskæftige sig med opfølgningen på Ycity 09. De 

forskellige inputs vil blive samlet i en evalueringsrapport, der samtidig skal danne grundlag 

for den videre udvikling af Ycity.

På næste side er der en oversigt over projektet.
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Oversigt over projektet
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4 .  M e t o d i s k e  o v e r v e j e l s e r

Temaet for Ycity defineres udfra deltagernes behov og interesser, udfra deres drømme og 

ideer. Deltagerne har mulighed for at give byen præcis det udsving, som de ønsker, og Yci-

tys tema skabes af deltagerne. Projektgruppen har dog defineret nogle overordnede mål og 

tanker for Ycity, som afspejler hvert individs lyst til at skabe og forandre det samfund, som 

de er en del af og give unge mulighed for at deltage i demokratiet på deres præmisser.

Igennem dialog og fællesaktiviteter – fællesfunktioner og citylife - vil deltagerne opnå kend-

skab til unge, der er forskellige fra dem selv (social udvikling) og derved nedbryde grænser 

og fordomme (personlig udvikling). Indbyggerne udfordres til at tage stilling og handle og 

er derved en aktiv del af hele forløbet (inddrages aktivt i alle projektfaser). Dette vil ud-

mønte sig i en personlig udvikling hos indbyggeren, der tager tilbage med et nyt syn på de-

mokrati og samfund og har fået modet til at forandre.

Gennem overnævnte metode kan byen synliggøre og give en fornemmelse af, hvordan ind-

byggerne kan være en aktiv del af og præge demokratiet på deres præmisser. Deltagerne 

skal tage hjem med opdagelsen af, at demokrati og politik ikke tilhører politikerne, men 

forgår på alle niveauer blandt menneskene og udføres som handling i fællesskaber på tværs 

af grænser, kulturer eller andre grupperinger. Hovedsaligt vil temaerne i Ycity blive behand-

let gennem den daglige deltagelse i byen, da det er her deltagerne selv har mulighed for at 

bringe deres egen virkelighed ind i Ycity. Derudover vil det blive nødvendigt for deltagerne 

at skulle acceptere, at der muligvis er folk, der ikke deler samme holdninger eller værdier 

som dem selv og bliver således nødt til at finde en måde at samleve med disse mennesker i 

Ycity.

Det er  tanken,  at  deltagerne gennem deres egen virke  i  byen skal  lære,  hvorledes  man 

udvikler og afvikler projekter samt tager aktiv del i demokratiet i byen ved at handle frem 

for at diskutere eller få andre til at handle for sig. Således skal indbyggerne gennem egen 

handling lære at bruge deres evner og udtryk til at skabe og forandre. Derudover vil der fo-

regå forskellige aktiviteter og workshops, der alle har til formål at give alternative og inter-

aktive bud på, hvordan man arbejder med deltagelse. Deltagerne er fra starten inddraget i 
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projektet, da det er deres egne idéer, der skal forme Ycity. Det er således dem, der kommer 

til at skulle forme dagene ud fra deres egen deltagelse og engagement.

5 .  B e s k y t t e l s e  o g  s i k k e r h e d

Der vil som udgangspunkt være etableret nogle basisfunktioner i forhold til indkvartering, 

sanitet, forplejning, sikkerhed og information/kommunikation, som hovedsagligt vil blive 

varetaget  af  udenforstående frivillige.  Disse  funktioner  skal  sikre  generel  levestandard  i 

byen. Der vil i byen være et informationscenter, hvor projektgruppen holder til, og hvor 

man kan rette henvendelse vedrørende uforudsete begivenheder. Projektgruppen har det 

overordnede overblik over sikkerhedsforanstaltninger og vil være i stand til at løse henven-

delser. I tilfælde af lettere skader vil informationscentret være i besiddelse af en førstehjælp-

skasse. I tilfælde af alvorlige tilskadekommende vil mindst én i informationscenteret have 

kendskab til førstehjælp, og en ambulance vil straks tilkaldes. Ved deltagerregistreringen vil 

det blive sikret, at der angives kontaktoplysninger i tilfælde af nødstilfælde.

Ycity opføres i en fabrikshal under lovlige forhold vedrørende antal deltagere og flugtveje. I 

samarbejde med Roskilde Events, som er et konsulentfirma med erfaring i arrangering af 

events på Musicon, vil der blive udarbejdet en brandplan. Dette indebærer, at bebyggelsen i 

byen er tegnet op på forhånd med en tilhørende flugtvejsplan. Over udgange ophænges op-

lyste flugtvejsskilte, der vil være nødbelysning, og det nødvendige brandslukningsudstyr vil 

være tilstede. Overnatning foregår uden for hallen, enten i telte eller på en nærliggende sko-

le, og der vil være skiftende brandvagter vågne under hele forløbet. Ved madfremstillingen i 

Ycity vil projektgruppen i samarbejde med de lokale fødevaremyndigheder sikre, at der er 

de korrekte, hygiejnemæssige forhold. 

6 .  P r o j e k t e t s  r æ k k e v i d d e

Virkning, spredningseffekt og opfølgning

Ycity eksisterer ikke kun som by i en uge i Roskilde, men eksisterer virtuelt og mentalt hos 

indbyggerne. Ycity 09 synliggør, hvordan deltagerne kan være en aktiv del af demokratiet 

på deres præmisser og dette skal bruges i indbyggernes respektive lokalområder. De hand-

linger deltagerne efterfølgende udfører, vil involvere flere unge gennem forskellige initiativ-
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grupper og projektafviklinger. Handlingerne vil desuden have indflydelse på den demokra-

tiske  proces  i  indbyggernes  lande.  Ved ugens afslutning  har projektgruppen planlagt  at 

etablere forskellige grupper, som vil samarbejde om at føre Ycitys koncept videre uden for 

Ycity. Disse grupper vil være en væsentlig del af Ycity 2010 og vil have løbende kontakt 

med Ycity-planlægningsgruppen. Desuden opfordrer Ycity til,  at de besøgende politikere 

tager Ycitys idealer til efterretning og bruger dem til at styrke ungdomsdemokratiet i samar-

bejde med unge. Ved evalueringsmødet mellem partnerne i august 2009, er det meningen, 

at der skal ske en præcis planlægning af, hviken opfølgning, der skal være på projektet.

Synlighed

Ycity synliggøres via hjemmeside, sociale medier og traditionelle envejs-kommunikrations-

medier som plakater og flyers. Desuden vil det blive tilstræbt, at der både er en lokal og na-

tional  mediedækning  af  begivenheden.  I  forhold  til  interaktionen  med  lokalsamfundet, 

kommer besøgende ikke på rundvisning, men kan f.eks. blive inviteret i biografen, hvor de 

får et indblik i det hidtidige forløb i Ycity. Da grundlaget for opføringen byen ikke er det 

materielle, men funktionerne og processerne, virker det forstyrrende på bylivet og fjerner 

fokus fra processerne, hvis besøgende skulle kigge på byen som udefrakommende. Til gen-

gæld vil der senere blive omdelt en DVD til Ycitys naboer, således at de kan se, hvad der er 

sket i nabolaget i den pågældende uge. 

På alt trykt materiale samt på Ycitys hjemmeside vil Aktive Unges logo figurere. I byens in-

formationscenter vil Aktive Unge-oplysningsmaterialer være tilgængelige, og der vil  være 

mulighed for eventuelt at etablere en Aktive Unge-funktion i Ycity med åbningstider, der 

vil passe den ansvarlige for funktionen. Under etableringen af handlings-fællesskabet om 

lørdagen vil en person med erfaring med Aktive Unge-programmet være relevant for vej-

ledning til udvikling og finansiering af projekter og handlinger, der skal udføres efter forlø-

bet.

Udbredelse og udnyttelse af resultater og erfaringer

Under forløbet vil et kamerahold følge indbyggerne og opførelsen af byen. Dokumentatio-

nen af forløbet omsættes til en DVD, der sendes ud til samtlige indbyggere, til Mucions na-

boer og andre interesserede aktører efter forløbet. DVD’en skal fungere som formidler og 
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udbreder af konceptet og kan vises i forbindelse med præsentation af Ycity. DVD’en er 

desuden et minde for indbyggerne og kan bruges som motivation for den fremtidige hand-

len. 

23



Projektbeskr ive lse  –  Yc i ty  2009

Budget for Ycity  2009

Anslåede udgifter I kroner I euro

1. Rejseudgifter (forberedelse, aktivitet og evaluering)
F: Udgifter til benzin til tyskere kr 500 € 67
F: Færge Rostock-Gedser (1 bil) tur/retur kr 3.070 € 412
F: Tog fra Stockholm til København (5 personer á 1160 kr.) tur/retur kr 5.800 € 778
A: Leje af bus fra Gedser til Roskilde tur/retur kr 12.000 € 1.610
A: Færge Rostock-Gedser (40 personer á 100 kr.) tur/retur kr 4.000 € 537
A: Tog fra Stockholm til Roskilde (40 personer á 1200 kr.) tur/retur kr 48.000 € 6.440
A: Transport til danske deltagere (80 personer á 550 kr.) kr 44.000 € 5.904
E: Udgifter til benzin til tyskere kr 500 € 67
E: Færge Rostock-Gedser (1 bil) tur/retur kr 3.070 € 412
E: Tog fra Stockholm til København (5 personer á 1160 kr.) tur/retur kr 5.800 € 778

Rejseudgifter i alt kr 126.740 € 17.005

2. Udgifter til forplejning (forberedelse, aktivitet og evaluering)
F: Mad (15 personer - 1 dag á 11 €) kr 1.230 € 165
A: Mad (160 personer - 7 dage á 11 €) kr 91.822 € 12.320
E: Mad (15 personer - 1 dag á 11 €.) kr 1.230 € 165

Udgifter til indkvartering/forplejning i alt kr 94.282 € 12.650

3. Udgifter til afholdelse af aktiviteter
Leje af hal - Musicon (7 dage á 134 €) kr 6.991 € 938
Leje af skole (7 dage á 101 €) kr 5.269 € 707
Leje af PA-system (6 dage á 537 €) kr 24.014 € 3.222
Leje af lyssetup (6 dage á 134 €) kr 5.992 € 804
Leje af scenepodie (6 dage á 67 €) kr 2.996 € 402
Leje af toiletter (7 dage á 252 €) kr 13.147 € 1.764
Leje af flugtvejsskilte, nødbelys. og brandmateriel (7 dage á 201 €.) kr 10.487 € 1.407
Leje af køkkenmateriel (7 dage á 134 €.) kr 6.991 € 938

Udgifter til afholdelse af aktiviteter i alt kr 75.887 € 10.182

4. Udgifter til publikationer, oversættelse og information
Tryk af deltagermateriale kr 6.000 € 805
Tryk af plakater kr 2.000 € 268
Tryk af t-shirts kr 6.000 € 805
Layout af deltagermateriale, plakater og t-shirts kr 3.000 € 403
Porto til udsendelse af deltagermateriale kr 3.520 € 472

Udgifter til publikationer, oversættelse og information i alt kr 20.520 € 2.753

24



Projektbeskr ive lse  –  Yc i ty  2009 

5. Udbredelse og udnyttelse af resultater
Produktion af DVD kr 5.000 € 671
Porto til udsendelse af DVD'er kr 3.520 € 472

Udbredelse og udnyttelse af resultater i alt kr 8.520 € 1.143

6. Andre direkte udgifter
Oplægsholdere og workshopledere kr 50.000 € 6.709
El- og vandforbrug kr 2.500 € 335
Udarbejdelse af ansøgning til brandmyndigheder kr 4.500 € 604
Etablering af elforsyning kr 10.000 € 1.342
Diverse byggematerialer og maling kr 40.000 € 5.367
Udgifter til papir, stof, mv. kr 10.000 € 1.342

Andre direkte udgifter i alt kr 117.000 € 15.698

Anslåede udgifter i alt kr 442.949 € 59.432

Anslåede indtægter I kroner I euro

EU: Youth in Action, aktion 1.3 kr 324.949 € 43.599
Region Sjælland (skal dække oplægsholdere og workshopledere) kr 50.000 € 6.709
Dansk Ungdoms Fællesråd (skal dække transport til danske deltagere) kr 44.000 € 5.904
Deltagerbetaling (80 danske deltagere á 300 kr.) kr 24.000 € 3.220

Anslåede indtægter i alt kr 442.949 € 59.432
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