
Poster for Tomorrow 2016 (Плакат за сутра 2016): Друштво за сутра!
Као што знамо, у последњих седам година, Poster for tomorrow је сваке године имао фокус на неком од основних 
људских права, од слободе изражавања до општег права на здравствену заштиту. Поносни смо на оно што смо 
постигли и неформалну заједницу коју смо успоставили до сада. Међутим, не можемо да занемаримо чињеницу 
да се ништа заправо није променило од 2009. Превише људи је потплаћено, жене још увек не третирају једнако 
као мушкарце, а смртна казна се спроводи у целом свету.

Иако нисмо покушавали решити баш све те проблеме, то стање нас је натерало да пробамо да усвојимо другачији 
приступ за 2016. годину.

Верујемо да број плаката које смо примили на конкурсу сваке године показује потенцијал овакве друштвене 
комуникације. Заједно смо помогли да се подигне свест о питањима која смо поставлјали, и ван Poster for 
tomorrow, одговор на друштвеним медијима на догађаје попут пуцњаве у Паризу, показује да се људи уједињују 
када је послата снажна и јасна порука.

То пружа наду — и то је оно што нам треба у 2016, у свету у којем границе имају све мање и мање смисла. Сада, 
више него икада, ми смо један народ. Без обзира где живимо, сви смо једнако немоћни пред лицем рата или 
еколошке катастрофе. Морамо схватити да живимо у овом свету заједно — а наш најбољи начин за преживљавање 
и напредак је да радимо заједно „за сутра” (for tomorrow).

Ако желимо да размишљамо о бољој будућности, морамо то учинити на глобалном нивоу. Морамо да одбацимо 
политику конфронтације и да престанемо размишљати у црно-белим појмовима добра и зла, о „њима” и „нама”.

Морамо да оставимо по страни разлике, разговарајући и слушајући једни друге и да предузимамо акције како 
би одредили сопствену будућност, јер је јасно да наше владе (које превише спречавају пословна или политичка 
ограничења) неће да делују ако то ми не затражимо. Промена мора доћи одоздо: од нас.

То може да се догоди само у свету који је у миру са самим собом, у којем су људи једнаки, у којем нису подељени 
етикетама, националностима или вероисповијестима.

Зато од вас желимо да се заложите за свет у коме су сви заиста једнаки: ако то није основно људско право, шта 
јесте?

Желимо да нам помогнете створити друштво за сутрашњицу, друштво људи који ће међусобно да разговарају, да 
постављају питања, слушају одговоре и делују. Заједно.

Надамо се да ћете нам се придружити у овом новом правцу.

Можда нећемо ништа променити, али то и није циљ. То је почетак. Надамо се да ће неко слушати.  Да парафразирам 
оно што смо рекли још у првом издању: једна особа је почетак; десет, хиљаду људи је покрет који нико не може 
да негира.

Brief и обавештење о конкурсу ће бити објављени у понедељак, 10. мартa. Пратите нас.
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Oзначи датуме

10 март – отвара се позив на конкурс
10 јул – конкурс се затвара 


