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Poster for Tomorrow 2016: Uma comunidade pelo amanhã

Fechas importantes:

10 de marzo - Apertura de la convocatoria
10 de julio - Cierre de la convocatoria

Como todos sabem, nas últimas sete edições a Poster for tomorrow focou cada ano em um tema de Direitos Humanos, 
da liberdade de expressão ao direito à saúde. Estamos orgulhosos do sucesso que obtivemos e da comunidade formada 
em torno disso. No entanto, não podemos ignorar que nada mudou efetivamente desde 2009. Muitas pessoas ainda não 
recebem um salário digno, as mulheres continuam não tendo os mesmos diretos que os homens e a pena de morte 
aumentou no mundo. 

Mesmo não pretendendo resolver essas questões, sentimos que necessitamos adotar uma abordagem distinta para 
2016.

Acreditamos que o número de cartazes que recebemos a cada ano nos mostra o potencial da comunicação de cunho 
social. Juntos, ajudamos a chamar a atenção para temas que abordamos e, fora do poster for tomorrow, a resposta 
a eventos como os atentados em Paris em 2015 nas mídias sociais nos mostra que as pessoas se unem a partir de 
imagens fortes que são produzidas sob esses temas.

Isso nos traz esperança – e é o que necessitamos em 2016, em um mundo as fronteiras estão tendo cada vez menos 
sentido. Agora, mais do que nunca, somos um só. Independentemente de onde vivemos, estamos igualmente impotentes 
diante da guerra e dos desastres ambientais. Temos que nos dar conta de que vivemos juntos nesse mundo – e o 
melhor jeito de sobreviver, e inclusive de prosperar, é trabalhando juntos pelo amanhã.

Se queremos pensar em um futuro melhor, precisamos fazê-lo em escala mundial. Precisamos rejeitar a política de 
confronto e parar de pensar em termos absolutos, em certo e errado, em “eles” e “nós”.
 
Precisamos deixar de lado nossas diferenças, conversando e escutando os outros e tomando atitudes para determinar 
nosso próprio futuro, pois está claro que nossos governos (que estão comprometidos com interesses comerciais e 
políticos) não irão agir se não exigirmos. As mudanças têm que vir da base: de nós mesmos.

Isso só pode ocorrer em um mundo em paz consigo mesmo, onde as pessoas têm direitos iguais e não são divididas 
por rótulos, nacionalidades ou religiões.

Por isso, te conclamamos a fazer campanha por um mundo no qual somos todos verdadeiramente iguais: se esse não 
é o direito humanos básico, qual seria?

Queremos que você nos ajude a criar a comunidade de pessoas “pelo amanhã” (for tomorrow), que irá conversar com 
outros, fazer perguntas, ouvir respostas e agir. Juntos.

Esperamos que você se junte a nós nessa nova direção.

É possível que não mudemos nada, mas essa não é a questão. Este é o começo. Esperamos que alguém nos escute. 
Parafraseando o que dissemos em nossa primeira edição: uma pessoa é o começo; dez, mil é um movimento que não 
pode ser negado.

O briefing será publicado na quinta, 10 de março. Fique ligado aqui!


