
Jak wszyscy wiecie, przez siedem ostatnich lat «poster for tomorrow» skupiał się każdego roku na podstawowych 
prawach człowieka, od wolności słowa po powszechne prawo do opieki zdrowotnej. Jesteśmy dumni z tego, co 
udało nam się osiągnąć i ze społeczności, którą udało nam się zbudować. Jakkolwiek nie możemy ignorować 
faktu, że tak naprawdę nic się zmieniło od 2009 roku. Zbyt mało ludzi dostaje sprawiedliwe wynagrodzenie, 
kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami, a kara śmierci jest stale egzekwowana w różnych miejscach 
na całym świecie.

Mimo że nie nie udało nam się rozwiązać  tych problemów, to czuliśmy, że w 2016 roku musimy przyjąć inne 
podejście.

Wierzymy, że liczba plakatów, które otrzymywaliśmy każdego roku pokazuje potencjał społecznego komu-
nikowania się. Wspólnie pomogliśmy w podniesieniu świadomości na temat kwestii które poruszaliśmy. Reakcja 
mediów społecznościowych na wydarzenia, takie jak strzelanina w Paryżu pokazuje, że ludzie jednoczą się w 
odpowiedzi na tak silny wstrząs.

To daje nadzieję – i to jest właśnie to, czego potrzebujemy w 2016 roku w świecie, gdzie granice są coraz mniej 
ważne. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy jednym narodem. Bez względu na to, gdzie żyjemy, jesteśmy 
równie bezsilni w obliczu wojny czy katastrofy ekologicznej. Musimy zdać sobie sprawę, że żyjemy na tym świecie 
razem – a najlepszym sposobem na przetrwanie, a nawet na budowanie dobrobytu jest wspólna praca dla jutra.

Jeśli chcemy myśleć o lepszej przyszłości, musimy to robić na skalę globalną. Powinniśmy odrzucić politykę 
konfrontacji i przestać myśleć w bezwzględnych kategoriach: dobro i zło, my i wy. Musimy odrzucić wszystko, co 
nas różni, poprzez rozmawianie i słuchanie siebie nawzajem oraz podejmowanie działań w celu kształtowania 
naszego jutra. Musimy zdać sobie sprawę, że rządzący naszymi krajami (którzy są zbyt skrępowani 
gospodarczymi i politycznymi ograniczeniami) nie będą reagowali dopóty, dopóki my tego nie zażądamy. Zmiany 
powinny wypłynąć od dołu – od nas.

To może zdarzyć się jedynie w świecie, który funkcjonuje w zgodzie z samym sobą, w którym ludzie są równi, 
nie podzieleni przez etykietki, narodowości, religię.

Dlatego chcemy Cię prosić, byś i Ty poprowadził kampanię na rzecz świata, w którym my wszyscy jesteśmy na 
prawdę równi – jeśli nie jest to podstawowe prawo człowieka, to cóż to jest?

Chcemy, abyś pomógł nam stworzyć wspólnotę ludzi dla jutra, którzy będą ze sobą rozmawiać, zadawać pytania, 
słuchać odpowiedzi i działać. Razem.

Mamy nadzieję, że dołączysz do nas idących w tym nowym kierunku.

Być może niczego nie zmienimy, ale to nie o to chodzi. To początek. Mamy nadzieję, że ktoś będzie nas słuchał. 
Parafrazując to, co mówiliśmy w naszej pierwszej edycji, jedna osoba to początek, dziesięć, tysiąc to już potężny 
ruch, którego nie można zignorować.

Szczegóły konkursu zostaną opublikowane w poniedziałek, 10 marca 2016. Nie przegap tego!

Poster for Tomorrow 2016: Społeczeństwo dla jutra (for tomorrow). 

Ważne daty w Twoim kalendarzu

10 marca - Call for entries/Otwarcie konkursu

10 lipca - Ostateczny termin nadsyłania projektów
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