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Anunciado o tema do Poster for Tomorrow 2014:

Direito ao trabalho!
Todo mundo tem direito a emprego justo e igualitário.
Este ano, estamos falando sobre o direito ao trabalho. É um tema importante, que engloba muitas questões - 
mas não é tão simples quanto parece.

O direito ao trabalho não é o direito ao emprego. Ninguém tem o direito a um trabalho. Mas todo mundo tem 
o direito ao trabalho em um ambiente de trabalho seguro, estável e justo.

Todos nós temos o direito ao trabalho sem discriminação ou exploração de gênero, idade, nacionalidade ou 
condição física.

Todos nós temos o direito de trabalhar por uma remuneração que seja a  recompensa justa pelo nosso esforço 
e que nos permita sustentar a nós mesmos e nossas famílias.

O direito ao trabalho nos protege de trabalho infantil, da discriminação de gênero e idade e da exploração 
em todas as suas formas. Dá a todos nós direito às mesmas oportunidades, benefícios e proteção contra a 
exploração ou o abuso.

Este ano, queremos fazer com que todos conheçam os seus direitos como trabalhador, seja um garotinho 
trabalhando em uma fábrica, uma mulher recebendo menos do que seus colegas do sexo masculino ou um 
deficiente físico recusado para uma vaga em um escritório por causa de sua cadeira de rodas.
 

Isso tem que parar. É por isso que em 2014 nós dizemos: sim ao emprego, não à exploração.

Calendário:
10 de Março Apresentação do briefing criativo. Abertura das inscrições.
10 de Julho Encerramento das inscrições.
20 de Julho  Início da avaliação do júri online.
10 de Setembro  Fim da avaliação do júri online.
10 de Outubro  Avaliação do júri em Paris.
10 de Dezembro  Publicação dos resultados do Concurso. Início das exposições mundiais.

Questões? Contacte-nos.


