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Hva er Eurocities: Eurocities er et nettverk for europeiske byer med innbyggertall 250 000 eller
større. Nettverket består av 140 fullverdige medlemmer og 45 partner som til sammen representerer
130 millioner mennesker fra 39 land. Hovedformålet er å jobbe som byenes stemme opp mot EUapparatet i Brussels. I Norge er Oslo og Bergen fullverdige medlemmer mens Stavanger er en
partnerby. Oslo har blant annet vært med å bidra til utformingen av EU Urban Agenda, hvor de har
hatt en ledende stilling i utformingen av sirkulærøkonomi.

Bakrgunn for deltakelse: Det nylig opprettede Young Ambassadors-programmet krevde at hver by
måtte ha med minst en person mellom 18-30 år i delegasjonen til Eurocities 2018 (EC18) som ble
avholdt i Edinburgh, Skottland 28-30 november. Oslo kommune henvendt seg til Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som kontaktet Spire. Spire er en av få
ungdomsorganisasjoner som jobber med urban utvikling – i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Konferansen: Gjennomføringen av Young Ambassadors-programmet i Edinburgh ble koordinert av
Jules Hni med flere. Programmet var en blanding av nettverksbygging, verksted, diskusjoner og
deltakelse. Hovedformålet var å formulere 3 fokusområder for unge mennesker i byen, som ble
presentert på avslutningssesjonen i debatt med Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Det ble til
slutt presentert 4 fokusområder:
- Deltagende medvirkning
- Utdanning med fokus på tilgang og likestilling av yrkesrettet og akademisk
- Likhet og rettferdighet for alle
- Klima og miljø
I evalueringen etter konferansen var det enighet om viktigheten av programmet, og at dette må
jobbes med utover konferansen i de respektive hjembyene. Det ble etterlyst mer tid til debatt og
utforming av konkrete tiltak for de 4 fokusområdene. Kapasitetsbygging ble også nevnt som en
nødvendighet som ikke var tilstede. Alle mente programmet burde videreføres.

Konklusjon: Young Ambassadors-programmet fremstår som et godt tiltak som man kan bygge
videre på for å inkludere og engasjere unge mennesker i byutvikling. Til å være første året, og med
tanke på den begrensede tiden, så er det vanskelig å se at gjennomføringen kunne ha vært utført
særlig annerledes. Innspillene fra evalueringen må derimot tas med videre til fremtidige samlinger
og konferanser. Programmet bør videreføres og utvikles i takt med engasjementet.

Videre arbeid: Spire har siden 2016 jobbet med medvirkning for unge mennesker i byutvikling.
Dette er et område som Spire vil fortsette å jobbe med i de kommende årene. I 2019 skal vi skrive
en publikasjon om unge mennesker og medvirkning i et globalt perspektiv. Spire samarbeider med
Network for Youth Development i Malawi og UN-Habitat (FNs bosetningprogram) for å
gjennomføre et Urban Youth Forum i Malawi. Norad har gitt økonomisk støttet til publikasjonen.
I forbindelse med Urban Future Global Conference (UFGC) i Oslo mai 2019, kunne det vært
interessant å sett på mulighetene å gjennomføre Oslo Urban Youth Forum parallelt med UFGC.
Spesielt siden de har et lignende program som EC18 hadde, Young Leaders Program med plass til
60 unge mennesker fra 18-30 år. Byene oppfordres til å ha med unge mennesker. Da kunne det være
fordelaktig å utnytte denne tilstedeværelsen av unge mennesker. I følge programmet til UFCG er det
kun en sesjon som er rettet mot disse deltakerne. Et Urban Youth Forum som løper parallelt eller
inkorporert i UFCG med flere sesjoner om unge mennesker og medvirkning vil kunne la seg
gjennomføre. Det vil da kreve økonomisk og organisatorisk støtte fra Oslo kommune og UFGC.

