
Contact

4tomorrow association
16 esplanade nathalie sarraute - 75018 PARIS
T. +33 14205 8887
www.posterfortomorrow.org

info@posterfortomorrow.org
facebook.com/poster4tomorrow
Twitter @poster4tomorrow

Poster for tomorrow 2016: Yarın için bir topluluk.

Yarışma Takvimi:

10  Mart - Yarışma konusunun açıklanması. Yarışma çağrısının yapılması.
10 Temmuz - Çalışma gönderiminin kapanması.

Bilindiği gibi, poster for tomorrow geçen yedi yılın her birinde, sağlık hizmetleri  hakkından ifade özgürlüğüne uzanan 
temel insan hakları konuları üzerine yoğunlaştı.
Bu süre zarfında yaptıklarımız ve oluşturduğumuz toplulukla gurur duyuyoruz. Ancak, 2009’dan bu yana hiçbir şeyin 
değişmediği gerçeğini inkar edemeyiz. Bir çok kişi adil ücret almıyor, kadınlara hala erkeklerle eşit muamele yapılmıyor 
ve idam cezası hala tüm dünyada dayatılıyor.

Amacımız bu sorunları çözmek olmasa da bu yıl farklı bir yaklaşım belirlememiz gerektiğini hissettik.

Her yıl bize ulaşan afişlerin sayısı bize sosyal iletişim potansiyelimize işaret ediyor. Birlikte, dikkat çektiğimiz 
meselelerle ilgili farkındalığın artmasını sağladık, ve posterfortomorrow dışında da Paris’teki saldırılar gibi olaylara 
verilen tepkiler, insanların fırsat sağlandığında güçlü görsellikler ardında birleştiğini gösterdi.

Bu bize ümit veriyor – ve sınırların giderek anlamını yitirdiği bir dünyada, 2016’da da ihtiyacımız olan şey ümit. Şimdi 
her zamankinden de çok tek bir halkız. Nerede yaşarsak yaşayalım, hepimiz savaş ve çevre felaketi karşısında aynı 
oranda güçsüzüz. Bu dünyada hep birlikte yaşadığımızın ve hayatta kalmak hatta gelişmek için tek yolumuzun “yarın 
için” hep birlikte çalışmak olduğunun ayırdına varmalıyız.
 
Daha iyi bir gelecek hayal etmek istiyorsak bunu global düzeyde yapmalıyız. Çatışma politikalarını reddetmeli, “doğru”yu 
ve “yanlış”ı, “onlar”ı ve “biz”i, kati şartlarla düşünmekten vazgeçmeliyiz.

Farklılıklarımızı bir kenara koyup birbirimizi dinleyerek ve konuşarak geleceğimizi belirlemeliyiz. Ticari ve politik 
yükümlülüklerle elleri kolları bağlı olan hükûmetlerimizin biz talep etmedikçe harekete geçmeyeceği açıktır. 

Bu ancak kendiyle barışık, insanların eşit olduğu, etiketler, milliyetler ya da din tarafından bölünmediği bir dünyada 
mümkün olabilir.

Bu yüzden sizden isteğimiz hepimizin gerçekten eşit olduğu bir dünyayı savunmanız: bu temel bir insan hakkı değil 
midir?

Bize, birbirleriyle konuşan, soru soran, cevaplarını dinleyen ve harekete geçen bir “yarın için insanlar” topluluğu 
yaratmada yardımcı olmanızı istiyoruz. Hep birlikte.

Umuyoruz bu yeni yönelimde bize katılırsınız.

Hiçbir şeyi değiştiremeyebiliriz, ama konu bu değil. Bu bir başlangıç. Umarız birileri dinler. İlk edisyonumuzda 
söylediğimizi tekrarlarsak: bir kişi bir başlangıç, on, bin kişi inkar edilemeyecek bir harekettir.

Brif 10 Mart Pazartesi günü yayınlanacak. Bu alanı izleyin.


