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2018: جهانی براي فردا

سال 2018، دهمین و آخرین نسخه را از ساختار کنونی «پوستر براي فردا» اعالن میدارد.

از سال 2009 تا کنون به بسـیاري از اهداف اولیه خود رسیده و فراتر نیز رفت هایم. جامعه بزرگی از طراحان بنانهاد هایم که هم اکنون فعاالنه درگیر طراحیِ [توسعه 
و تغییر] جامع هاند. کارگا هها و مناظراتی در مدارس و دانشگا ههاي سراسر دنیا برگزار کرد هایم و د هها هزار پوستر براي مسابقاتمان دریافت نمود هایم.

اما شاید بزرگترین شاخص پیشـرفت در ده سال گذشته براي جنبش حقوق بشــر (و نه براي «پوستر براي فردا»)، میزان محبوبیت «دهم دسامبر» روز جهانی 
حقوق بشـر بوده است. وقتی این روز را براي افتتاح نمایشـگاه ساالن همان انتخاب کردیم، هدف مان مطرح کردن روز مهمی بود که احســاس م یکردیم با کم 
توجهی جوامع بین المللی مواجه شد هاست. اینک هر سال افراد بیشــتري این روز را به عنوان یک روز مهم در تقویم گرامی میدارند و ما از سهم کوچکی که در 

این تغییر وضعیت داشت هایم خوشحالیم.

با این حال و با همه موفقیتی که «پوستر براي فردا» کسب کرد هاست، متوجه شد هایم که بجاي تمرکز روي مسائل حقوق بشري در دل این حرکت، بیشتر توجه 
معطوف به مسابقه ساالنه شده است. البته که ما سرافراز و خوشحالیم که هزاران نفر به پیوستن به یک مسابقه طراحی گرافیک حقوق بشـري افتخار م یکنند، اما 

باز م یخواهیم تمرکز روي حقوق انسا نها باشد، نه مسابقه. عالوه بر این، جهان در حال تغییر است و ما م یخواهیم بخشی از این تغییر باشیم.

بنابراین، 2018 آخرین نسخه از شکل کنونی «پوستر براي فردا»ست.

ما هم اکنون روي چگونگی دگرگونی و ارائه در سال 2019 کار م یکنیم به کمک ابزارهایی متفاوت براي توجه به حقوقی از انســا نها که بیشــتر در معرض 
خطرند. رخدادهاي سراسر جهان نشان از ضرورت مناظره و گفتگو دارد، اگر بناست در جهانی زندگی کنیم که در آن براستی همه برابرند. هدف ما براي 2019 

و سالهاي بعد، کشاندن این گفتگو به هر کجا و به هر طریقی ست که میتوانیم.

اما نخسـت 2018. به گرامیداشت نه سال گذشته و با امید به آینده، موضوع امســال را چیزي انتخاب کردیم که همه آیند همان را تحت تاثیر قرار م یدهد: محیط 
زیست. به قول «ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، م یخواهیم جها نمان را به اوج بازگردانیم.

بنابراین، موضوع سال 2018 «جهانی براي فردا»ست. چکیده موضوع همزمان با فراخوان در روز 20 فوریه منتشــر خواهد شد. همانطور که ممکن است فهمیده 
باشید، این تاریخ با روند معمول زمانبند يمان متفاوت است، همینطور تاریخ داوري آنالین نیز تغییر کرده و نمایش اولیه آثار نیز به یکشـــنبه 16 سپتامبر روز 

جهانی حفاظت از الیه اوزون موکول شده است.

نکته کم اهمیت تر اینکه تعداد آثار هر نفر را از 9 به 3 تقلیل داد هایم و این به طریق بر خود مسائل در دل مسابقه تاکید م یکنیم به جاي اینکه در پی افزایش تعداد 
آثار مسابقه باشیم.

تمام تاریخ هایی که باید براي نسخه امسال «پوستر براي فردا» بدانید اینجاست:

20 فوریه (اول اسفند 1396)  انتشار چکیده موضوع/ شروع مسابقه
10 مه (20 اردیبهشت 1397)  آخرین مهلت ارسال آثار

20 مه (30 اردیبهشت 1397)  داوري آنالین
25 ژوئن (4 تیر 1397)  داوري زنده

16 سپتامبر (25 شهریور 1397)  نمایشگاه جهانی: روز بین المللی حفاظت از الیه اوزون
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