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Overvældende deltagelse i  

verdens største fotoprojekt  
Tirsdag den 15. maj 2012 var dagen, hvor alle men-

nesker på hele jorden blev inviteret til at fotografere 

deres hverdag og dele det i verdens største fotoda-

tabase, der er frit tilgængelig for eftertiden. Initiativet 

rundede deltagere fra 190 lande, allerede da klokken 

slog 12 i Danmark. Det endelige antal billeder er dog 

endnu ukendt, da der kan uploades indtil 22. maj.  

 

Interessen for det globale fotoprojekt, Picture Today – Inspire Tomorrow er overvældende. Længe 

inden tirsdag den 15. maj begyndte ved midnat i Danmark, var de første billeder fra New Zealand, 

Australien og Asien blevet uploadet på foreningen Expressions of Humankind’s hjemmeside. Derefter 

steg tilslutningen til projektet hastigt, så der ved middag centraleuropæisk tid var tilmeldt deltagere fra 

190 lande.  

Aday.org - Picture Today Inspire Tomorrow er et unikt fotoprojekt, hvor tusindvis af mennesker verden 

over deler og reflekterer over deres eget liv og lærer af andres. Formålet er at vise almindelige men-

neskers hverdag over hele kloden anno 2012. Derfor er datoen 15. maj 2012 valgt, da den ikke er en 

helligdag eller en højtid blandt jordens mest udbredte kulturer og religioner. Formålet er nemlig at vise 

ganske almindelige menneskers hverdag, som den ser ud på hele jorden. 

Initiativet gennemføres af den svenske non-profit organisation Expressions of Humankind. Organisati-

onen er skabt og inspireret af den verdenskendte svenske fotograf Jeppe Wikström. I spidsen står et 

råd af internationale profiler som blandt andre Desmond Tutu, Richard Branson og sangeren Robyn. 

Foreningen er en apolitisk non-profit organisation, der støttes af Ericsson, verdens førende leverandør 

af telekommunikationsteknologi. 

- Det, der gør dette projekt helt specielt, er historien, der følger med hvert billede. Der findes i dag 

milliarder af personlige billeder på internettet, men der følger sjældent en forklaring med. Med dette 

projekt viser vi, hvem vi er, hvad vi gør i vores hverdag osv. Hvis vi går blot 10 år tilbage, kunne dette 

projekt slet ikke lade sig gøre i samme omfang. Mobil-

teknologien gør det til et samlende projekt, da også folk 

fra øde egne får mulighed for at dele deres perspektiver 

på hverdagen, siger Helena Norrman Senior Vice Presi-

dent Communications i Ericsson.  

Man kan melde sig som deltager i projektet ved at følge 

nedenstående link: 

http://www.aday.org/scandinavia 

Vedlagte billeder kan frit benyttes. 

Se vedlagte faktaark for mere information: 
Nils Lund Pedersen fra Odense har taget et billede af sin 

søn, der leger med familiens heste ved aftentide (Foto: 

Aday.org) 

Sahar Arjmandi fra Teheran, Iran har taget et billede af 

udsigten fra sit værelse. (Foto: Aday.org) 

http://www.aday.org/scandinavia


 

 

 

 

 

Faktaark: Aday.org - Picture Today 

Inspire Tomorrow  
 

 Picture Today Inspire Tomorrow fandt sted tirsdag den 15. maj 2012 

 Alle, der er i besiddelse af et kamera, kunne deltage – professionelle som amatører 

 Man kan deltage individuelt eller i grupper 

 Man kan stadig melde sig som deltager på adressen: http://www.aday.org/scandinavia, hvis 

man har fotografier fra denne dag 

 Deltagere vælger selv, hvad de vil fotografere. Billederne kan placeres i forudbestemte 

kategorier som hjem, arbejde og relationer 

 Man kan uploade op til 10 forskellige billeder med angivelse af tidspunkt på dagen samt det 

nøjagtige sted og en kort tekst om hvem og hvad der ses på billedet 

 Billeder kan uploades nemt og enkelt på hjemmesiden Aday.org i perioden 15.- 22. maj 2012, 

men billeder skal være optaget 15. maj. 

 Alle billederne vil være offentligt tilgængelige for eftertiden 

 Enkelte billeder udvælges efterfølgende til bogen ”A Day in the World” på betingelse af 

fotografens tilladelse 

 Ingen billeder anvendes til kommercielle formål 

 Picture Today Inspire Tomorrow arrangeres af den svenske non-profit organisation 

“Expressions of Humankind” 

 

Se mere på: 
www.aday.org 
www.ericsson.com/aday 
 

For yderligere information: 

Senior kommunikationsrådgiver, Thomas Mark, telefon: 30 31 71 42, e-mail: thm@marlin.dk 
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