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UUTISKIRJE
10. joulukuuta 2019

JULKAISU: MINUN OIKEUTENI, MINUN
HYVINVOINTINI’: IKÄIHMISTEN TARINOITA
Two Moons -hankkeessa julkaistiin YK:n kansainvälisenä ikääntyneiden päivänä 1.10.2019 hankkeen
ensimmäinen tuotos, kirja ’Minun oikeuteni, minun hyvinvointini:
ikäihmisten tarinoita’.
Kirjaan on kerätty neljästä hankekumppanimaasta tosielämän
tarinoita tilanteista, joissa ikäihmisten ihmisoikeuksia on
loukattu. Tarinoita on kerätty haastattelujen ja fokusryhmien
kautta. Tarinat on analysoitu Euroopan ihmisoikeussopimuksen
ja vammaisten henkilöiden oikeuksien koskevan sopimuksen
avulla ihmisoikeusrikkomusten havainnollistamiseksi. Kirjassa
on pyritty käytännön esimerkeillä lisäämään ihmisoikeustietoa
ja tekemään ihmisoikeuksista merkityksellisiä ikääntyneiden,
päätöksentekijöiden ja palveluntarjoajien näkökulmista.
Tutkimukset osoittavat, että ikääntyneiden puuttuva tieto
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä arkeen lisää heidän
riskiään joutua kaltoinkohtelun kohteeksi. Two Moons
-hankkeen ikääntyneille, päätöksentekijöille, palveluntarjoajille,
aikuiskouluttajille ja suurelle yleisölle tarkoitettu kirja käsittelee
näitä kysymyksiä tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä
ikäihmisten kohtaamista ihmisoikeusrikkomuksista.
Kirja on saanut hyvän vastaanoton paitsi kansallisesti
hankekumppanimaissa, myös Euroopan tasoilla. Kirjaa on jaettu
Euroopassa esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
• #EqualAgeing -kampanja, joka kuuluttaa kaiken ikäisten
ihmisten ihmisoikeuksien perään ja alleviivaa ikäsyrjinnän haitallisuutta, jakoi sivuillaan Joanin tarinan: https://
ageing-equal.org/at-64-im-eligible-at-65-im-not/
•AgePlatform jakoi ihmisoikeuksien päivänä Tomin tarinan: https://twitter.com/AGE_PlatformEU/
status/1204327678767181824?s=20
Kirja on saatavilla suomeksi, englanniksi, italiaksi ja romaniaksi. Jokaisen kansalliseen versioon sisältyy osio,
johon on koottu hyödyllisiä yhteystietoja, joista on apua henkilöille, joiden ihmisoikeuksia on rikottu.
Kirjat ovat ladattavissa osoitteessa: https://twomoons.eu/outputs/

MITÄ SEURAAVAKSI?
Two Moons -hankkeessa kehitetään nyt parhaillaan
toista tuotosta: ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden
ihmisoikeudet Euroopassa’ - dokumentaarinen
teatteriesitys ikääntyneiden ihmisoikeuksista.
Käsikirjoitus pohjautuu ikääntyneiltä kerättyihin
tosielämän tarinoihin, jotka dramatisoidaan
monologien muotoon.

Hankekumppanit Irlannista, Italiasta, Romaniasta
ja Suomesta ovat keränneet tarinoita oikeuksien
loukkaamisesta suoraan ikääntyneiltä
ihmisiltä haastatteluin. Hankkeen teatterialan
asiantuntijakumppanit TDI ja GSA ovat muuntaneet
litteroidut haastattelut dokumentaarisen
teatterikäsikirjoituksen muotoon. Käsikirjoitusta
voidaan hyödyntää erilaisiin opetustarkoituksiin.

HANKKEESTA
Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettava Two Moons -hanke tuottaa ikääntyneille ihmisille
suunnattua, ihmisoikeuksia koskevaa koulutusmateriaalia. Tavoitteena on voimaannuttaa ikääntyneitä
puuttumaan arjessa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin, vaatimaan oikeuksiaan, ja siten lisäämään
hyvinvointiaan. Hankkeessa tuotettavat, vapaasti saatavilla olevat materiaalit hyödyttävät sekä ikääntyneitä
että heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.
Tuleviin tuotoksiin kuuluvat:
• Käsikirjoitus ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden ihmisoikeudet Euroopassa’: dokumentaarinen teatteriesitys
ikääntyneiden ihmisoikeuksista. Käsikirjoitus pohjautuu ikääntyneiltä kerättyihin tosielämän tarinoihin, jotka
dramatisoidaan monologien muotoon.
• Ohjeistus dokumentaarisen teatteriesityksen järjestämiseksi
• ’Kuuntele tarinani’ -äänitteet teatteriesityksestä radioesityksiä varten

Seuraa meitä: https://twomoons.eu | #2moons

Hankkeen rahoittaja Euroopan komissio tai hankkeesta vastaavat kansalliset toimistot eivät ole millään
tavoin vastuussa tämän julkaisun sisällöstä eikä sen käytöstä. Julkaisu vastaa ainoastaan tekijöidensä
näkemyksiä.

