Debat møder om Gentrificering
Placering: Teater Grob + Cafe Castro (eller en bodega på Ydre Nørrebro)
Tidsrum: to hverdag fra 17.00-18.30. Enten d. 15. d. 21. eller d. 22. november.
Ramme: Håndbajere og mikrobryggeri øl, smørrebrød og sushi og ”slavekaffe” og caffe latte, der er mange
forskelle på det gamle og det nye Nørrebro og maden og det vi drikker er et af de steder hvor det er
tydeligst at se. Derfor vil vi lave en ramme der er med til at understrege at der er sket en udvikling på
Nørrebro. Man kan også printe billeder fra Nørrebro fra forskellige årtier og sætte dem op på Teater Grob.
Formål: Starte en debat om udviklingen på Nørrebro. Det er nyt at gentrificering bliver diskuteret i
Danmark, og når det bliver diskuteret er det typisk med afsæt i om ”almindelige lønmodtagere” har råd til
at købe lejligheder i København. Tanken med debatmøderne er at klæde folk på Nørrebro på til at tage
debatten om gentrificering på Nørrebro og om hvilket Nørrebro de gerne vil have.
Debatmøde 1: Er gentrificering et problem? Skal Ydre Nørrebro udvikle sig ligesom Indre Nørrebro
Skal Ydre Nørrebro udvikle sig ligesom Indre Nørrebro? Der er sket en stor udvikling på Indre Nørrebro i
løbet af de sidste 10 år. De har betydet rigtig meget for beboersammensætningen, hvordan man bruge
byrummet og meget mere. Men er det en dårlig udvikling og skal man gøre noget for at stoppe at det
samme sker på Ydre Nørrebro eller er det i virkeligheden en god udvikling, som man skal presse på også
sker på Ydre Nørrebro?
Debattører:


Eskil Andreas Halberg

Debatmøde 2: Kampen om byens rum! Hvem har ret til byen?
Skal der være plads til alle og har alle lige meget ret til byen og byens rum? Skal man gøre noget for at der
stadig er plads til udsatte borgere i byen. Når vi f.eks. begrænser trafikken eller skaber mere grønt i byen,
så er vi også med til at så er vi også med til at skubbe udsatte borgere ud af byen. Der er også uenigheder
om hvordan byens rum bliver brugt, særligt er der store diskussioner om støjgener fra restaurationer og
barer.
Debattører:


