
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013 creative brief: 
A Home for Everyone
A place to live, not to sleep.

‘Home’ means something different to all of us. The place where we grew up, the place where we live 
at the moment, the place we come to relax or entertain our friends after work.

But for far too many people home remains a distant dream, a place to aspire to, as they try 
to eke out an existence in sub-standard accommodation or sleep rough on the streets because they 
have nowhere else to go.  It doesn’t have to be this way.  

The United Nations has enshrined the right of every man, woman and child to a place to live. 
Not somewhere to shelter from the elements, but a place to live in safety, security and ‘in peace and dignity’. 

This is what poster for tomorrow is campaigning for in 2013: the universal right to housing. 
It’s a huge issue, which is why we’re going to be approaching it slightly differently this year. 
There’ll be one central brief as usual, but every month from February until June we’ll release a new brief 
addressing a different aspect of the issue: causes, facts, consequences and solutions. 
But for now we’d like to invite you to concentrate on one thing: the right to housing.  

Message: 
We all deserve a home.
 
Insight: 
A home is the start of a better future

We’d like you to think about what a home represents – how it’s more than just four walls and a roof.
What it represents to the millions of people living in slums, temporary accommodation or on the street 
is a future. A chance to break the cycle of homelessness, escape poverty, become a full member 
of society and live a ‘normal’ life free from the worries of where you’re going to sleep or what dangers 
you’ll face while sleeping rough. 

The reasons why someone is homeless or living in sub-standard accommodation are endless 
– poverty, bad luck, addiction, mental illness, eviction, a lack of affordable housing, relationship problems, 
domestic violence – but be they personal or societal, there’s one solution. A home. 

In 2013, with more people living in cities than ever before and the current economic crisis showing 
no signs of abating, it’s an issue that needs addressing more than ever. It remains an issue hard 

It doesn’t matter why people are homeless, what matters is that they have the right to a home 
and the chance it represents to build a new life.

'ملصق الغد' ٢٠١٣ بيت للجميع
مسكن للجميع مكان للعيش وليس فقط للنوم 

ان لكلمة ' بيتي'  رمزية تختلف من شخص آلخر فاملكان الذي كربنا فيه والذي نعيش فيه والذي نخلد فيه للراحة وتلتقي فيه 

األحبة هو املحتضن لنا ، هو بيتنا. ومع ذلك ، فالكثري منا محروم اليوم من هذه النعمة ويعترب البيت حلم بعيد املنال حني 

تتعلق املطالب االساسية بضامن مكان نضيف لنوم وسقف داف يحمي من الشوارع. 

تأكد االمم املتحدة ان الحق يف مسكن الئق يعترب اساسا من جملة حقوق االنسان. البيت هوليس فقط مكان احتام بل ضامن 

للحرية والكرامة. 

مناجل هذا الحق قررت جمعية ملصق الغد )بوسرت فور تومرو ( ان تعمل يف مرشوع عام ٢٠١٣ حول حق السكن. موضوع 

شاسع يحتمل قراات عديدة و مختلفة. 

ككل سنة تصدر الجمعية موضوع املعلقة ويف كل شهر من فيفري لجوان مندكم مبعلومات إضافية حول املرشوع منها تفاصيل 

حول املشاكل، العوارض والنتائج التي تحف هذا املوضوع. ندعوكم اليوم للرتكيز فقط عيل هذا الحق: حق السكن

اإلرسالية :

نستحق كلنا ملسكن. 

التلخيص:

ضامن املسكن هو الخطوة األويل نحو غد افضل

يجب التفكري جديا يف ما ميثله لكل منا املسكن. ذلك البعد الذي يتجاوز الحيطان األربع و السقف. ماليني البرش تعيش املساكن 

القصديرية وتلتحف الشوارع وهذا فقط مصريهم. هذه اذا فرصة لكرس جدار الصمت والحديث عن مشكلة هؤالء املساكني، 

كيف لهم ان يلوذو من الفقر والخصاصة؟ كيف لهم ان ال يفكروا كل ليلة اين سيبيتون؟ وكيف؟ وملاذا.

ان اسباب انعدام املسكن عديدة يف الحقيقة ومنها الفقر، انعدام السند، اإلصابات الذهنية، العنف وغريها. أيا كانت األسباب 

شخصية او اجتامعية فالحل وحيد : توفر املسكن. 

سنة ٢٠١٣ ومع تحقيق أرقام قياسية يف نسبة فاقدي السكن ومع تفاقم األزمة االقتصادية ، صار هذا املوضوع شائكا وجدير 

باالهتامم الرسيع واملعالجة. 

مل يعد مهام ما سبب انعدام املسكن بل املهم كيف نضمن بيتا لكل فرد، كيف ميتع الجميع بحقه يف السكن؟ كيف نضمن 

الحق يف عيش كريم وحياة جديدة ؟  



Competition Calendar:

10 March Call for entries open
10 July                Call for entries close
20 July               Online jury works open
10 September Online jury works close
10 October Jury works in Paris
10 December Worldwide exhibitions open

GOT A QUESTION? PLEASE GET IN TOUCH!

4TOMORROW ASSOCIATION
RUE MYRHA 8, PARIS 75018, FRANCE
T. +33 153 4141 51

INFO@POSTERFORTOMORROW.ORG
WWW.POSTERFORTOMORROW.ORG

FACEBOOK.COM/POSTER4TOMORROW
TWITTER @POSTER4TOMORROW
SKYPE POSTER4TOMORROW
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رزنامة املسابقة

اإلعالن عن الدعوة للمشاركة ١٠ يناير      

إفتتاح إيداع املشاركة ١٠ مارس   

إغالق الدعوة للمشاركة ١٠ یولیو   

بداية عمل لجنة التحكيم عىل االنرتنت ٢٠ یولیو   

نهاية لجنة التحكيم عىل االنرتنت ١٠ شتمرب    

اجتامع لجنة التحكيم ببارييس ١٠ أكتوبر    

إفتتاح املعارض يف جميع أنحاء العامل ١٠ ديسمرب   


