
Повик за поднесување проекти: 10 март - 10 jули

Минатата година во брифингот зборувавме за „свет во кој границите стануваат се’ помалку важни. 
Сега како никогаш порано, сме сите исти. Без разлика каде живееме, подеднакво сме беспомошни 
наспроти војната или природните непогоди.“

Ние сеуште веруваме во ова, но за жал електоратот во Западниот свет гласа за затворање на границите 
и градење ѕидови како би ги држеле странците надвор. Насилничка реторика на омраза и страв се 
инсталира околу луѓето кои поради случувањата кои се вон нивна котрола се присилени да ги 
напуштат своите домови. Соочувајќи се со војна, репресија или политички притисок, овие луѓе го 
прават она што секој од нас би го направил: одат било каде во потрага по сигурност. Сепак наместо 
да бидат добредојдени, тие се приморани да чекаат во бегалски кампови или едноставно да се вратат. 
Оние што успеваат да поминат често се психички и физички обвинувани за дрскоста што се решиле 
да дојдат „тука“. Невозможно е ова да се прости оправдувајќи се со безбедноста, демократијата или 
било што друго.

Крајно глупаво и сосема спротивно на било каква хуманитарна грижа е затварањето на границите 
за остатокот на светот. Како што покажаакомпаниите како Гугл повикувајќи ги во САД нивните 
вработени од прекуокеанските земји, најпаметните, најдобрите луѓе немора задолжително да бидат 
од вашата земја.. 

Во историјата емигрантите ги збогатиле новите држави со знаење, традиција и култура. Не постои 
поле на човечкото делување во кое нема придобивки од надворешните влијанија. Ако продолжиме 
концентрацијата да ја насочуваме само кон внатре и ги исклучиме другите земји, тогаш само ќе 
назадуваме, нема да напредуваме. Тоа е работата - не постојат други земји, постоиме само ние: мажи 
и жени родени во делови од светот различни од оние на нашите луѓе.

Демонстрациите против Трамповата забрана за патување ја покажа силата на плакатите како збирна 
точка на протестите: сега сакаме вие да ја преземете борбата.

На својата веб страна Амнести Интернешнал декларира: „Историјата ќе не суди по тоа како сме ја 
решавале најлошата хуманатарна криза на нашето време. Сега е време да ги одбраниме работите кои 
не обединуваат како човечки битија и да не дозволиме стравот и предрасудите да победат.“

Вистина е. Не смееме да дозволиме овој момент да помине. Од своето прво издание на Poster for 
Tomorrow рековме дека сме посилни заедно. Сега е време да се подигне свеста за ова човеково право: 
слобода на движење во нова земја во потрага во побезбедно место за живот.

Порака: 

Луѓе од различни нации на светот му носат боја, разноликост и живот. Ако ги затвориме границите 
и градиме ѕидови со кои нив ќе ги задржиме надвор, само ќе пропаднеме во темнината. 
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