
Başvuru tarihleri: 10 Mart - 10 Haziran

Geçen yılın brif’inde “sınırların giderek anlamını yitirdiğiği bir dünyadan; tüm zamanlardan daha 
çok, birleşmiş bir insanlık olduğumuzdan; Çevre felaketi veya savaş karşısında aynı derecede güçsüz 
kaldığımızdan” bahsettik.

Buna hala inanıyoruz, ama ne yazık ki Batı Dünyasındaki seçmenler o günden bugüne, sınırları kapatmak 
ve yabancıları dışarda tutmak için duvarlar yapmaktan yana oy kullandılar. Kontrol edemedikleri olaylar 
yüzünden evlerini geride bırakmak zorunda kalan insanlar etrafında şiddet içeren bir nefret ve korku söylemi 
inşa ediliyor. Savaş, zulum ve politik baskılar karşısında bu insanlar hepimizin yapacağını yapıyor: güvenlik 
arayışıyla başka yerlere gidiyor. Ama hoş karşılanmak şöyle dursun, mülteci kamplarında beklemeye 
zorlanıyor ya da geri çevriliyorlar. Gitmeyi başarabilenler ise, ‘buraya’ gelme cüretini gösterdikleri için fiziksel 
veya sözlü tacizle karşı karşıya kalıyor. Bu durumun güvenlik, demokrasi ya da herhangi başka bir yönden 
kabul edilecek hiçbir yanı yoktur.

İnsanı kaygıları bir yana, sınırlarınızı dünyanın geri kalanına kapamak oldukça aptalcadır. Google gibi 
şirketler, yurtdışındaki çalışanlarını ABD’ye çağırarak, en iyi ve parlak kişilerin illa ki ‘kendi’ ülkenizin 
içinden gelmeyebileceğini kanıtlaşmışlardır.

Tarih boyunca göçmenler yeni ülkelerini bilgi, gelenek ve kültürleriyle zenginleştirmişlerdir. İnsanların 
girişimlerinin dış etkenlerden yararlanmayan hiçbir alanı yoktur. İçimize odaklanıp diğeer ülkeleri dışarda 
bırakırsak ileri değil, geri gideriz. Dikkat edilmesi gereken nokta budur: ülkeler yoktur, sadece biz varız, 
dünyanın değişik yerlerinde doğmuş insanlarız.

Başkan Trump’ın seyahat engeline karşı protestolar, posterlerin insanları biraraya toplamadaki gücünü 
gösterdi, şimdi sizden bu mücadeleyi devralmanızı istiyoruz.

Uluslararası Af Örgütü, sitesinde şöyle beyan ediyor: “Tarih bizi zamanımızın en en kötü insanlık krizini nasıl 
yönettiğimiz konusunda yargılayacak. Zaman, bizi insanlık olarak birleştiren şeyleri savunmanın, korku ve 
önyargıyı reddetmenin zamanıdır.”

Doğrudur. Bu anı kaçırmamalıyız. Poster for Tomorrow’un ilk kuruluşundan beri birlikte daha güçlü 
olduğumuzdan sözettik. Şimdi bu insan hakkı konusunda farkındalık yaratmanın zamanıdır: güvenli bir 
yaşam arayışında yeni bir ülkeye taşınma özgürlüğü.

Mesaj:

Farklı uluslardan insanlar dünyaya renk ve hayat katar. Sınırlarımızı kapatıp onları dışarda tutmak için 
duvarlar inşa edersek, sonumuz karanlık olacaktır.
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