DOELSTELLING CROSS YOUR BORDERS

Onze overtuiging is dat er alleen een einde zal komen aan armoede en onrecht als heel veel mensen zich
daarvoor inzetten. Het is natuurlijk mooi als mensen geld inzamelen voor projecten in Afrika, maar om echt
een einde te maken aan armoede en onrecht is een gedrags- en mentaliteitsverandering van mensen
wereldwijd nodig. Er verandert pas iets als heel veel mensen bijvoorbeeld eisen dat de producten die ze kopen
onder goede omstandigheden en tegen een goede prijs zijn gemaakt, als zij stemmen op partijen die zich
inzetten voor armoedebestrijding, en als iedereen bereid is minder milieubelastend te leven.
Wij denken dat jongeren een sleutelrol spelen bij de aanpak van armoede en onrecht. Niet alleen nu kunnen
zij door bijvoorbeeld geldinzamelingsacties, vrijwilligerswerk en eerlijk consumeren hun steentje bijdragen aan
een betere wereld, zij zijn vooral de politici, ondernemers en consumenten van de toekomst, dus bij hen
moeten we beginnen!
De meeste jongeren hebben wel een vage notie van het bestaan van armoede en onrecht in
ontwikkelingslanden. Ze zijn zich echter zelden bewust van de ernst, diversiteit, complexiteit en vooral het
mondiale karakter van ontwikkelingsproblematiek. Het voelt voor hen dan ook als een ver-van-mijn-bed-show.
Ze zijn vooral bezig met het ontdekken van hun eigen identiteit en plek in sociale verbanden zoals familie,
vriendengroep en (Nederlandse) samenleving. Ze denken echter niet vanzelfsprekend na over hun rol als
wereldburger.
Met onze projecten willen wij hier verandering in brengen! De jongeren worden op een indringende manier
bewust gemaakt van allerlei ontwikkelingsproblemen; ze ontdekken hoe problemen met elkaar samenhangen,
wat wij in Nederland te maken hebben met de oorzaken en gevolgen ervan, wat eraan wordt gedaan en wat je
als jongere zelf allemaal kunt doen. Doel is niet om scholieren een bepaalde richting in te duwen, maar om ze
een eigen mening over het onderwerp te laten vormen en ze enthousiast te maken om in actie te komen, nu
of in de toekomst.

