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1. Maaliskuuta 2019

TWO MOONS - HANKE

“Älä tuomitse ketään ennen kuin olet kävellyt 
kaksi kuuta hänen kengissään”

Two Moons -hanke kehittää koulutusmateriaaleja, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten 
tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista käytännön tasolla. Tavoitteena on voimaannuttaa 
ikääntyneitä puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin ja lisäämään hyvinvointiaan.

Ikäihmiset ja ammattilaiset tulevat hyötymään seuraavista, hankkeessa kehitettävistä ja vapaasti 
käytettävissä olevista materiaaleista:

• Kirja ’Minun oikeuteni, minun hyvinvointini’: ikäihmisten tarinoita tilanteista, joissa heidän 
ihmisoikeuksiaan on rikottu.

• 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 radioesityksiä varten



TEHDÄÄN 
IKÄÄNTYNEIDEN 
IHMISOIKEUKSISTA 
TOTTA
koulutusmateriaaleja 
kehitteillä 

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta 
rahoitettavan Two Moons -hankkeen 
verkkoalusta osoitteessa https://twomoons.
eu on julkaistu. 

Verkkoalusta tukee ko. kahden vuoden 
mittaisen hankkeen toteutusta, jonka 
tarkoituksena on parantaa ikäihmisten 
tietoisuutta heitä koskevista ihmisoikeuksista 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
ja vammaisten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti. Tavoitteena 
on voimaannuttaa ikääntyneitä puuttumaan 
ihmisoikeusloukkauksiin ja siten lisäämään 
hyvinvointiaan. Hankkeen koulutusmateriaalit 
toteutetaan osallistavassa prosessissa 

yhdessä ikäihmisten ja ammattilaisten kanssa. 
Ikäihmisillä on mahdollisuus saada äänensä 
kuuluville hankkeessa tuotettavan kirjan, 
teatterikäsikirjoituksen ja äänitteiden kautta.

Two Moons -verkkopalvelussa tullaan 
julkaisemaan uutisia, blogeja ja hankkeen 
tuotoksia, kuten raportteja ja suosituksia. 
Sivusto tukee myös eurooppalaista 
yhteistyötä ikääntyneisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi tiedottamalla eri 
sidosryhmille, kuten tutkijoille, päättäjille ja 
ikääntyneille suunnatuista tapahtumista, joilla 
lisätään yleistä tietoisuutta ihmisoikeuksista ja 
niiden toteutumisen tukemisesta käytännössä. 
Sivuilla kerrotaan mahdollisuuksista osallistua 
hanketta koskeviin tapahtumiin ja työpajoihin, 
joissa keskustellaan ihmisoikeuksien 
toteutumisesta kussakin hankemaassa.

Syksyllä 2018 alkanut hanke toteutetaan 
viiden eurooppalaisen organisaation 
yhteistyönä. Hankekumppaneihin kuuluvat 
Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa (Suomi), 
Anziani e non solo (Italia), Asociatia HABILITAS 
- Centru de Resurse si Formare Profesionala 
(Romania), Gaiety School of Acting (Irlanti), 
Teatri d’Imbarco (Italia) ja koordinoiva 
organisaatio Co-Creation Support CLG (Irlanti).



TWO MOONS -HANKKEEN ENSIMMÄINEN 
TAPAAMINEN DUBLINISSA 19. LOKAKUUTA
6 organisaatiota neljästä maasta: Suomen, Italian, Irlannin 
ja Romanian edustajat perehtyivät keskusteluissaan 
ikäihmisten ihmisoikeuksiin ja dokumentaariseen 
teatteriin.

Hankkeen rahoittaja Euroopan komissio ei ole millään tavoin vastuussa tämän julkaisun sisällöstä eikä sen käytöstä. 
Julkaisu vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä.
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