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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.

پوستر برای فردا 2013؛ چکیده موضوع:
یک خانه برای هر نفر

جایی برای زندگی، نه خوابیدن

»خانه« برای هریک از ما مفهوم متفاوتی دارد. جایی که در آن بزرگ شدیم، جایی که هم اکنون در آن زندگی می کنیم، جایی که بعد از کار 
برای استراحت یا تفریح با دوستان به آنجا می رویم. اما برای بسیاری از مردم، خانه مثل یک رویای دور است؛ جایی که آرزویش را دارند، 

همچنان که به زندگی خود در ویرانه هایی شبیه خانه ادامه می دهند یا در خیابان ها به سختی می خوابند، چون جای دیگری ندارند که بروند.

این وضعیت نباید چنین ادامه یابد.

سازمان ملل متحد تصریح کرده است که هر مرد، زن و کودکی حق دارد که جایی برای زندگی داشته باشد. نه فقط سرپناهی در برابر عوامل 
طبیعی، بلکه جایی برای زندگی امن و مطمئن با »صلح و کرامت«.

این چیزی است که »پوستر برای فردا« در سال 2013 برای آن می کوشد: حق جهانی داشتن مسکن؛ موضوعی بسیار با اهمیت که امسال با 
نگرشی دگرگونه به سوی آن گام برخواهیم داشت.

مثل همیشه یک چکیده اصلی داریم، اما هر ماه از فوریه تا ژوئن یک نگرش جدید ارائه می کنیم که جلوه جدیدی از موضوع را مطرح می کند: 
علت ها، واقعیت ها، پیامدها و راهکارها. در حال حاضر دوست داریم شما را به تمرکز روی یک مساله دعوت کنیم: حِق داشتن مسکن.

پیام:
همه ما مستحق یک خانه ایم.

بینش:
یک خانه سرآغاز یک آینده بهتر است.

ما دوست داریم درباره آنچه که یک خانه بیان می کند بیندیشید - چگونه است که خانه چیزی فراتر از چهار دیوار و یک سقف است؟ اینکه 
مفهوم آن برای میلیون ها زاغه نشین، دارای مسکن موقت یا خیابان خواب چه می تواند باشد پیامد آن خواهد بود. شانس شکسته شدن چرخه 
بی خانمانی، فرار از فقر و تبدیل شدن بی خانمان به یک عضو کامل جامعه و رسیدن وی به یک زندگی »طبیعی« فارغ از نگرانی هایی بابت 

جای خواب یا مواجه شدن با خطرهایی که ممکن حین خوابیدن در جاهای سخت رخ دهند.

دالیل اینکه چرا برخی بی خانمانند یا در شرایطی اسفبار زندگی می کنند بی شمارند )از جمله فقر، بدبختی، اعتیاد، بیماری های روانی، اخراج 
از کار، مسکن گران، مشکالت روابط و خشونت خانوادگی( که چه شخصی باشند چه اجتماعی، تنها یک راه حل دارند: خـانـــه.

در سال 2013 که افراد بیشتری نسبت به آنچه تاکنون سابقه داشته است در شهرها زندگی می کنند و بحران اقتصادی موجود هیچ نشانی از 
فروکشی ندارد، بی خانمانی معظلی است که بیش از پیش نیاز به مطرح شدن دارد. معظلی که به سختی تعریف می شود، به سختی مقابله می شود 

و به سختی به چشم می آید.
اینکه چرا مردم بی خانمانند اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد حق آن ها برای خانه داشتن است که شانس رسیدن به آن، بنیان زندگی جدیدی 

را به تصویر می کشد.



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

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

تقویم مسابقه
فراخوان ارسال آثار 10 مارس   

اتمام مهلت ارسال آثار 10 جوالی  
آغاز کار داوران آنالین 20 جوالی  
اتمام کار داوران آنالین 10 سپتامبر  
آغاز داوری در پاریس 10 اکتبر   

گشایش نمایشگاه های بین المللي 10 دسامبر  


