IMAGINA… BLUE PEACE
A água tem inspirado expressões criativas em civilizações mundiais através do tempo .
Culturalmente ela influencia vários aspectos de nossas vidas, quando também, promove a
cooperação, fortifica a estabilidade e previne possíveis conflitos internacionais.
Simultaneamente, o empoderamento de jovens como agentes da mudança ao redor do mundo
é integrante para alcançar os objetivos de um desenvolvimento sustentável
(Sustainable Development Goals, SDGs) e uma sociedade mais pacífica. Embora, a juventude
atual é pouco representada mundialmente, em instituições de relevância, organizações e
processos para efetuar decisões importantes, paradoxalmente, pessoas mais
jovens são afetadas de forma desproporcional pelo o acesso inadequado à água potável e
saneamento.
Os jovens possuem uma perspectiva única de paz para o futuro. Por esse motivo, nós estamos
chamando todos os jovens líderes – independente de seus meios para inspirar corações e
mentes com um trabalho que fale pelo movimento Blue Peace, para apresentar seu trabalho, e
prestar homenagens às águas compartilhadas que trazem paz .
Este chamado é designado para proporcionar um espaço de reflexão e criatividade, assim como
capacitar jovens para formular pensamentos de como a água pode ser um instrumento de
paz. São bem vindas contribuições de jovens com histórias, interesses e experiências variadas
para compartilharem suas visões sobre a Blue Peace. Hidrólogos(a) com um chamado para a
fotografia ou bailarinos(a) com uma paixão para a paz são igualmente bem recebidos.
Estudantes são bem vindos a apresentar suas dissertações em três minutos ou em um formato
limitado apenas pela imaginação.

COMPARTILHE SUA PERSPECTIVA SOBRE ÁGUA E PAZ
Desenhe sua própria experiência com água e paz, seu próprio ativismo, projetos, e ações de
defensoria – compartilhe sua história de engajamento com a água como instrumento de paz em
um do formatos a seguir:
▪
▪
▪
▪
▪

Música- algo que você tenha composto
Arte visual – uma pintura, fotografia ou escultura
Literatura- contos, poemas, redações (maximo de 2 500 palavras)
Performances artísticas- drama, monólogo, dança
Media moderna- videos animados, realidade aumentada, gifs

Por exemplo, se você é um estudante, pense em traduzir seu trabalho relacionado à água em
um meio que possa ser facilmente propagado e que dê visibilidade para conversas de água e
paz.

DATA LIMITE
•
•
•

2 de septembro 2019- a chamada termina
1 de outubro de 2019- dois finalistas são anunciados por categoria
15 a 17 de outubro de 2019- apresentação dos finalistas, vencedores participaräo da
Budapest Water Summit em 2019*

(*Para custos aéreos, e hospedagem: maximo de of $1,500 CDN)

COMO SE INSCREVER
A chamada está aberta para jovens de 18 a 35 anos, de 9 de julho a 20 de agosto de 2019. Todos
os projetos recebidos nesse período serão admitidos . CLIQUE AQUI para preencher o formulário
de inscrição.

PREMIO
Os trabalhos selecionadas serão apresentados na Budapest Water Summit. Os dois projetos
ganhadores por categoria estarão presentes na plataforma Youth for Water and Peace Juventude pela Água e pela Paz.

CONTATO
Contate youthwaterpeace@gmail.com
Essa chamada é organizada pela plataforma Youth for Water and Peace - Juventude pela Água e
pela Paz, pelo Parlamento Mundial da Juventude pela Água (WYPW), pelo secretariado
Internacional da Água -Solidarity Water Europe (ISW-SWE)

E também graças a contribuições da Agencia Suiça para o Desenvolvimento e a CooperaçãoSwiss Agency for Development and Cooperation.
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