Puerta Joven. Juventud, Cultura y Desarrollo A.C.

Declaração de Princípios
Quem Somos
Somos uma organização não-governamental dedicada à promoção da
liderança juvenil e da participação da cultura da juventude o acesso na Ibero América e principalmente com jovens em risco e / ou exclusão social.
Nossa

ação

é

baseada

nos

fundamentos:

Juventude,

Cultura

e

Desenvolvimento e defende a participação ativa dos jovens através da cultura
para

seu próprio desenvolvimento e para promover a sua participação no

desenvolvimento da comunidade.
Nossos projetos promovem diálogos entre as gerações e culturas diferentes
como fatores de coesão social, respeito e interação equitativa.

Nós acreditamos em ...
Sobre a juventude...
Acreditamos que os jovens somos os principais atores nos processos de
renovação para a construção de sociedades com maior inclusão social,
valorização das diferentes culturas, democracia e igualdade entre homens e
mulheres para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável.
Acreditamos que para cooperar no desenvolvimento, nós jovens devemos
ser reconhecidos como sujeitos ativos: com direitos, deveres e com a
possibilidade de participar nos processos políticos.
Acreditamos

que

para participar

efetivamente

das

políticas

de

desenvolvimento, nós jovens, devemos agir com liderança e autonomia. A
participação dos jovens não é dada apenas quando somos informados por
grupos de fora que definam os objetivos e as metas para programas de
desenvolvimento sobre nós. A participação dos jovens é dada quando

começamos participar de ações civis para desenvolver projetos e propostas
com metodologias inovadoras e com metas claras para o desenvolvimento.
Nós achamos que é preciso promover a visibilidade dos diversos tipos de
juventude que compõem as sociedades de hoje, a fim de promover a
inclusão social dos grupos de jovens mais desfavorecidos socialmente
ou economicamente. Pois o conceito de juventude se padronizou sem
considerar as necessidades específicas de sectores juvenis como: mulheres,
os que são oriundos do campo, os indígenas, migrantes e jovens com
deficiência
Acreditamos que para o cumprimento de nossos direitos e exercício pleno das
nossas capacidades, devemos promover a visibilidade positiva dos jovens
e promover o diálogo entre gerações, onde o reconhecimento mútuo entre
adultos e jovens seja uma realidade.
Nós acreditamos na urgência de inversão nos jovens, como um fator chave
para influenciar o nosso próprio desenvolvimento e para contribuir ao
desenvolvimento da comunidade.
Nesta perspectiva, devemos exigir que deixemos de ser considerados como as
gerações futuras e começar ser vistos como protagonistas na construção de
processos e das dinâmicas sociais presentes. O Banco Mundial (1996)
reconhece a importância de aumentar o investimento no capital humano dos
jovens para gerar um crescimento sustentável e multiplicador.
Acreditamos que o pleno exercício dos direitos humanos de cada uma das
pessoas do mundo deve ser um começo para qualquer plano de
desenvolvimento, portanto é uma necessidade promover a conscientização do
respeito e proteção dos direitos das pessoas jovens reconhecidos na
Convenção Ibero- americana de Direitos dos Jovens.
Em que nos acreditamos ?
Sobre cultura e sua contribuição ao desenvolvimento...

Nós acreditamos na cultura como fator de desenvolvimento humano, social
e econômico. Com essa concepção, é necessário conciliar, integrar e explorar
o

potencial

da

cultura,

em

cooperação

com

Os

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio (ODM)
Acreditamos que a cultura é um instrumento importante para a educação
básica dos jovens porque desenvolve a criatividade, auto-estima, vontade de
aprender e o pensamento abstrato, assim como cidadãos interculturais que
possam apreciar e respeitar a diversidade cultural.
Nós acreditamos na cultura como forma de sensibilização sobre o respeito,
a defesa e a importância do exercício pleno dos direitos humanos.
Acreditamos que a cultura pode mudar preconceitos e estereótipos
discriminatórios que ameaçam os direitos culturais e geram condições de
exclusão social.
Acreditamos que a cultura desempenha um papel fundamental na inclusão
social dos jovens, a cultura pode proporcionar aos juvenis integridade e
reconhecimento social, ela é também um espaço de construção e recreação
pacifica.. Portanto, cremos que é de extrema urgência o desenvolvimento de
projetos que incluam à participação ativa dos jovens em interação com as artes
como forma de promoção da coesão social.
Acreditamos que a cultura em diálogo e interação com as novas
tecnologias torna-se uma fórmula para desenvolver novas formas de acesso e
expressão cultural da juventude.
Acreditamos que a participação das pessoas na vida cultural promove à
coesão social e apoia a construção de uma cidadania plural, diversa e
pacífica.
Acreditamos na cultura como forma de contribuir para a conscientização
social sobre a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. A cultura
oferece a oportunidade de promover os valores e princípios sobre igualdade de
gênero e o direito à liderança por parte das mulheres em diferentes sectores.

Nós acreditamos na cultura como fator de crescimento econômico através
da criação de indústrias culturais, circulação e comercialização de bens
culturais nos mercados nacionais e internacionais.
Nós acreditamos na cultura como um caminho para o empreendedorismo
juvenil. A cultura pode constituir uma fonte de emprego para o mercado de
trabalho juvenil.
Acreditamos que para a conservação e a gestão sustentável do patrimônio
cultural é necessário promover a participação dos jovens.
Pois depende das gerações atuais a sobrevivência de tradições, línguas e os
elementos

de

identidade

que

preservam

a

diversidade

cultural.

O que fazemos?
Considerando os princípios da nossa organização, nós estabelecemos os
seguintes objetivos
•

Promover a divulgação e exercício dos direitos culturais dos
jovens. Participação e acesso dos jovens na cultura.

•

Promover a cooperação da juventude para o desenvolvimento,
através do potencial da cultura.

•
•

Incentivar a inclusão da expressão cultural de jovens em
desvantagem social ou econômica (principalmente a juventude
rural, povos indígenas, migrantes, pessoas com deficiência)

•

Participar na melhora da Educação de ensino básico e cooperar
para aumentar a taxa de alfabetização e da juventude.

•

Agir em zonas de conflito ou pós-desastre com intervenções
culturais

•

Promover as

relações entre

cultura

e tecnologia para a

expressãocultural dos jovens
•

Promover a igualdade de gênero entre os jovens

•

Promover entre os jovens, a diversidade cultural e respeito pelo
patrimônio cultural.

•

Participar em afirmar o valor da cultura como fator de inclusão
social e cooperação para o desenvolvimento humano, social e
econômico.

•

Participar criando redes e plataformas de cooperação com outras
organizações nacionais e internacionais, principalmente na Ibero –
América, para atingir os objetivos acima referidos.

Puerta Joven. Juventud, Cultura y Desarrollo A.C.
CONTATO
http://www.puertajoven.org.mx
twitter: @ puertajoven
Facebook: http://www.facebook.com/puertajoven.ong
E.mail: produccion@puertajoven.org.mx
Telefone: 52 (55) 29 78 69 49
Cidade do México, México.

