
Poster for Tomorrow 2016: Заедница на утрешнината.
Како што сите знаете, секоја година, во последните седум години Poster for Tomorrow Плакат на утрешнината се 
фокусира на основните човекови права, од слободата на изразувањето до универзалното право на здравстве-
на заштита. Горди сме на тоа што го постигнавме и на заедницата која ја создадовме во овој период. Сепак, не 
можеме да го игнорираме фактот дека во суштина ништо не е сменето од 2009. Голем број луѓе не заработуваат 
пристојна плата, жените се уште немаат ист третман со мажите и смртната казна е во сила насекаде низ светот.

Без оглед што ние не се обидувавме да ги решиме овие проблеми, почувствувавме дека во 2016 година треба 
да одбереме поинаков пристап. 
 
Веруваме дека бројот на плакати кои ги добиваме секоја година го покажува потенцијалот на социјалната кому-
никација. Заеднички помогнавме да се зголеми свесноста за прашањата кои ги адресиравме, а надвор од Poster 
for Tomorrow Плакатот на утрешнината, одговорот на социјалните мрежи на настаните како нападот во Париз, 
покажува дека луѓето се обединуваат околу силните сликовни метафори кога тие им се дадени.

Ова дава надеж – и тоа е тоа што ни треба во 2016, во светот во кој границите стануваат се’ помалку и помалку 
важни. Сега, повеќе од било кога, ние сме едно. Без оглед каде живееме, ние сме подеднакво немоќни пред ли-
цето на војната и пред еколошките катастрофи. Потребно е да разбереме дека во овој свет живееме заедно и 
најдобриот начин да преживееме, па дури и да просперираме, е да работиме заедно „за утрешнината“.

Доколку сакаме да мислиме на подобра иднина, мораме да го направиме тоа на глобално ниво. Треба да ја 
одбиеме политиката на конфронтација и да престанеме во апсолутна смисла да размислуваме за исправното и 
погрешното, за нив и за нас.
 
Треба да ги ставиме на страна нашите разлики, зборувајќи и слушајќи се меѓусебно и преземајќи акции за одре-
дување на нашата сопствена иднина, бидејќи е јасно дека нашите влади (кои се премногу врзани со комерцијал-
ни или политички ограничувања) нема да реагираат доколку ние тоа не го бараме од нив. Потребно е промената 
да дојде од долу нагоре: од нас.

Ова е возможно само во свет кој е во мир самиот со себе, каде што луѓето се еднакви, неподелени со етикети, 
нации и религии. 

Поради ова би сакале да ве повикаме во кампања за свет во која сите ние навистина ќе бидеме еднакви: што е 
основно човеково право, ако не тоа?

Би сакале да ни помогнете да создадеме заедница на луѓе на утрешнината кои меѓусебно би разговарале, би 
поставувале прашања, би ги слушале одговорите и би делувале. Заедно. 

Се надеваме дека ќе ни се приклучите во овој нов правец.

Можеби нема да смениме ништо, но тоа не е поентата. Ова е почеток. Да се надеваме дека некој ќе слушне. Да 
го парафразираме тоа што го рековме во нашето прво издание: еден човек е почеток; десет луѓе, илјада луѓе се 
движење кое не може да се негира. 

Брифингот ќе биде објавен во понеделник, на 10 март. Следете не.
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Распоред на датуми

10 март – Отварње на повикот за учество 
10 јули – Краен рок за доставување дела


