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Ycity Urban Action
Baggrund og målsætninger
Den 20. - 26. juli 2009 mødtes 50 unge fra Danmark, Sverige & Tyskland i en tidligere
fabrikshal i Roskilde for at skabe en midlertidig by, Ycity 2009. Idéen var at skabe et
action-fællesskab på tværs af grænser, et fællesskab af unge, der skaber lokal
forandring i global kontekst. I løbet af ugen fik de unge værktøjer til at tage action,
udførte egne actions, havde dialog med inviterede politikere samt definerede
fremtidige actions.
Som opfølgning på Ycity 2009 lancerer Team Ycity nu projektet Ycity Urban Action.
Målsætningen med dette projekt er at formidle, hvordan Ycity-konceptet kan bruges i
arbejdet for en bæredygtig udvikling af samfundet. To væsentlige sideeffekter af
projektet er desuden 1) at udbrede idéerne og koncpetet bag Ycity til en bredere
skare samt 2) at skabe engagement og fundament for udviklingen af fremtidige
projekter i konteksten af Ycity.
Ift. den overordnede målsætning skal denne ses i relation til COP 15-mødet d. 7. - 18.
december 2009 i København. Her mødes statsledere, NGO'ere og andre lobbyister for
at diskutere og beslutte, hvordan det globale samfund skal håndtere udfordringen med
at bekæmpe global opvarmning. Desværre bliver denne udfordring ofte set som
noget, der overvejende skal tackles af statslige aktører og som noget, der kan løses
udelukkende ved teknologi.
Ycity Urban Action ser klimaudfordringerne i en større kontekst. Klimaudfordringerne er
ikke bare noget, som staten skal tage sig af, udfordringerne er ikke bare teknik.
Klimaudfordringerne skal tackles af alle og stiller spørgsmålstegn ved selve indretningen
af vores samfund, demokrati og livsstil.
Ycity Urban Action vil arbejde med, hvordan de idéer og det koncept, der blev udviklet
til Ycity 2009 kan kobles til klimaudfordringerne – og generelt arbejdet for en
bæredygtig udvikling af samfundet. Dette indebærer både miljømæssig, kulturel og
social bæredygtighed. Et væsentligt element i arbejdet for en bæredygtig udvikling er,
hvordan vi kan tage et personligt ansvar.
Projektdeltagerne vil udvikle, hvordan Ycity-konceptet kan bruges i dette arbejde og
formidle dette til en bredere skare.
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Aktiviteter
Ycity Urban Action består af en række aktiviteter, som har til formål at udvikle og
formidle, hvordan Ycitys idéer og koncept kan bidrage til en bæredygtig udvikling af
samfundet. Projektet består af 3 overordnede aktiviteter:
1. Workcamp d. 4. - 6. december 2009 i København
2. Deltagelse af 2 Ycity Agents i COP 15 d. 7. - 18. december 2009
3. Udarbejdelse og produktion af Ycity Magazine
Workcampen d. 4. - 6. december har til formål at udvikle Ycitys action-koncept med
fokus på arbejdet for en bæredygtig udvikling. Dette vil ske over en proces fra fredag til
søndag med udgangspunkt i actions, som deltagerne ønsker at lave i København. Disse
actions udformes og udføres af deltagerne selv og vil afspejle deltagernes drømme og
visioner for fremtidige byer og vil derfor have en bæredygtig vinkel. Actions kan være
alt fra koncerter og gadekunst til idéudvikling og vil foregå i gademiljøet.
Om fredagen skal deltagerne lære hinanden at kende, og målet er at få etableret en
gruppe. Desuden skal action-grupperne forberede deres action til om lørdagen.
Lørdag er dagen, hvor de forskellige actions finder sted. De forskellig actions er udviklet
af deltagerne selv, ud fra deres drømme om ungdomsdemokrati og bæredygtig
udvikling. Team Ycity vil opstille en base på en offentlig plads i København, hvor
koordinationen af de forskellige grupper vil foregå. Desuden har forbipasserende
mulighed for at komme ind i Ycity basen, hvor de sammen med teamet kan have en
dialog om bæredygtig udvikling, demokrati og Ycity i det hele taget. Om søndagen vil
deltagerne reflektere over de actions, som de har lavet. Målet er, at deltagerne skal
forbinde deres action med bæredygtig udvikling. Desuden vil de få værktøjer til at
tage deres ide med hjem og videreføre efter workcampen.
Som en del af workcampen vil der være træning af 2 af deltagerne, der skal fungere
som Ycity Agents under klimatopmødet. Denne deltagelse vil komme i stand via
samarbejde med andre projekter, der arbejder med unge og klimatopmødet.
Efter workcampen vil Team Ycity producere et Ycity Magazine, der skal fortælle om
Ycitys demokratiforståelse, forståelsen af action, hvordan Ycity kan bruges til at udvikle
en bæredygtig udvikling og hvilke projekter Team Ycity har igangsat. Desuden vil Team
Ycity tilbyde hjælp til unge, der ønsker at lave projekter, der bidrager til videreførelsen
af Ycitys idealer og dette gøres også gennem Ycity Magazine.
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Oversigt over projektet
Ycity Workcamp: 4. - 6. december 2009
Fredag

17:00 – 19:00 Ankomst
19:00 – 19:40 Energizers og kortlægning af deltagerne
19:45 – 20:00 Intro til workcampen og outputtet af weekenden
20:00 – 21:00 Forberedelse af action til lørdagen
21:00 – 22:00 Ycity Cinema – film og fortællinger fra Ycity 2009
22:00 Hyge

Lørdag

09:00 – 10:00 Morgenmad
10:00 – 11:00 Engagement-boost til actions
11:00 – 17:00 Actions i København
17:00 – 18:00 Refleksion over dagens forløb
18:00 – 20:00 Fest-middag
20:00 Åben Ycity Concert i Københavns Projekthus

Søndag

10:00 – 11:00 Morgenmad
11:00 – 13:00 Kobling af gårsdagens action med arbejdet for en bæredyg
udvikling af samfundet
13:00 – 14:00 Afrunding – the next step...

”Cop 15”: 7. - 18. december 2009

Produktion af Ycity Magazin: 1. januar – 1. marts 2010

Evaluering: 1. marts – 1. april 2010
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