
Loesje roept op tot Wereld Plak Dag

Op drie mei, gelijktijdig met de World Press Freedom Day, organiseert Loesje, bekend van 

haar kalenders en posters, de Wereld Plak Dag. Loesje roept deelnemers en activisten in heel 

de wereld op om een positief voorbeeld van vrije meningsuiting in de praktijk te laten zien 

door middel van een bundel van activeiten, waaronder posters plakken en posters spotten. Het

Arnhemse meisje heeft hiervoor een campagnewebsite gelanceerd.

World Press Freedom Day, georganiseerd door de Verenigde Naties, is een wereldwijd 

fenomeen. Loesje enthousiastelingen grijpen sinds tien jaar geleden de dag elk jaar jaar aan om  

posters over persvrijheid en meningsvorming te schrijven en vertalen in een veelvoud aan talen. Op 

de derde dag van mei roept Loesje op om de posters te verspreiden, maar ook om foto's van ze te 

maken en die up te loaden op de campagnewebsite. In eerdere edities van de Wereld Plak Dag 

werden posters gespot op plaatsen zo ver als Nepal, Israël en Rusland, en door heel Europa.

De organisatie achter Loesje wil de dag weiden aan Artikel 18 en 19 van de Universele 

Verklaring van Rechten van de Mens, die vrijheid van meningsvorming en uiting beschrijven als 

basisrechten voor iedereen. De posteractie dient niet alleen als steun aan mensen die lijden onder 

dictatuur en censuur, maar ook voor hen in veiligere landen die erkennen dat de vrijheid die zij 

hebben fragiel is.

Een woordvoerder van Loesje zegt over de oproep: “Er zijn geen stricte regels over hoe je 

een poster kan spotten of verspreiden, maar wij zien het als een uitdaging tot creativiteit: voeg je bij

ander activiteiten over persvrijheid, organiseer flasmobs, deel posters uit als flyers, bind ze vast aan 

luchtbalonnen, hang ze op in het raam, bodypaint ze, maar hoe dan ook: maar vooral gebruik van je 

eigen recht op meningsuiting op Wereld Plak Dag.”

Meer informatie en alle posters vind je via www.loesje.nl en www.loesje.org.

Voor vragen over de campagne, mail naar worldstickingday@loesje.org
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