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EDISTETÄÄN IKÄIHMISTEN OIKEUKSIA:
TWO MOONS -HANKKEEN DOKUMENTAARINEN 
TEATTERIKÄSIKIRJOITUS ON NYT SAATAVILLA NELJÄLLÄ KIELELLÄ 
Erasmus+ - rahoitteisessa Two Moons -hankkeessa on julkaistu uusi tuotos: ’Meidän tarinamme: ikääntyneiden 
ihmisoikeudet Euroopassa – dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus’. Se muodostuu ikäihmisten itse sanoittami-
sta tarinoista tilanteista, joissa heidän ihmisoikeuksiaan ei ole kunnioitettu. Tarinat on kerätty hankekumppani-
maissa Suomessa, Irlannissa, Italiassa ja Romaniassa.

Käsikirjoitus pohjautuu litteroituihin haastatteluihin, jotka on muokattu monologien muotoon. Kussakin tarinassa 
korostuvat tietyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen listaamat oikeusrikkomukset. Käsikirjoitus koostaa erilliset monologit yhteen näytelmän muodossa.

Miksi loimme teatteriesityksen ikäihmisten oikeuksista?

• Nykypäivän yhteiskunnassa tyypillinen stereotyyppinen ajattelu johtaa ikäihmisten syrjintään ja eristämiseen 
muista ikäryhmistä.
• Ikäihmiset esitetään passiivisina hoivan kohteina, kulueränä ja ”taakkana” yhteiskunnalle.
• Ikäihmisten esittäminen erilaisina (’toisina’) sallii heidän kohtelemisensa eri tavoin muista ikäryhmistä, ja voi 
johtaa väkivaltaan ja kaltoinkohteluun.
• Sekä ikäihmiset että yhteiskunta ylipäätään tarvitsevat lisää ymmärrystä siitä, miten ihmisoikeudet näkyvät 
arjessamme.



Miten Two Moons -teatteriesityksellä saadaan 
aikaan yhteiskunnallista muutosta?

“Two Moons -teatterikäsikirjoitukseen taltioidut kokemukset va-
laisevat suurelle yleisölle haasteita, joita ikäihmiset kohtaavat 
ihmisoikeuksiensa kunnioittamisessa”, hankkeen koordinaattori 
Marita O’Brien selittää. “Tämä näytelmä tekee ihmisoikeuksista 
todentuntuisia ja merkityksellisiä ikäihmisten arjessa, ja antaa 
heille tilaisuuden puhua oikeuksistaan ja puolustaa niitä. Se tekee 
näkyväksi ihmisoikeusrikkomukset myös päätöksentekijöille, ter-
veyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisuílle ja erilaisille eturyhmil-
le. Tämä mahdollistaa muutoksen rakenteellisella tasolla.”

Käsikirjoitusta ja muita hankkeen koulutusmateriaaleja kehit-
tämässä olleet ikäihmiset korostavat niiden roolia ihmisoikeuk-
sia koskevan tiedon lisääjänä; ikääntyneille on erityisen hyödyll-
istö oppia, kuinka ihmisoikeudet toimivat käytännön tasolla, jotta 
he pystyvät haastamaan syrjiviä käytäntöjä:

“Olen oppinut, että minulla on oikeus tulla nähdyksi ihmisenä siitä 
huolimatta, että olen yli 60-vuotias.”

”Luulin, etteivät ihmisoikeudet koske minua, mutta kyllä ne koske-
vat.”

“Hanke teki asioista paljon selkeämpiä, ihmiset kertoivat mielen-
kiintoisia tarinoita. Nyt olen tietoisempi omista ja toisten oikeuk-
sista.”

 “Tieto on relevanttia ja hyödyllistä tulevaisuuteni kannalta. Olen 
oppinut, mitä oikeuksia minulla on eläkeläisenä.”

Dokumentaarinen teatterikäsikirjoitus on ladattavissa hankkeen 
nettisivuilta suomeksi, englanniksi, romaniaksi ja italiaksi.
https://twomoons.eu/outputs/

HANKKEESTA
Hanke toteutetaan kuuden hankekumppaniorganisaation yhteistyönä: Anziani 
e non solo (Italia), Asociatia HABILITAS - Centru de Resurse si Formare Profe-
sionala (Romania), Voimaa Vanhuuteen - osk VoiVa (Suomi), The Gaiety Scho-
ol of Acting - The National Theatre School of Ireland (Irlanti), Teatri d’Imbarco 
(Italia) ja Co-Creation Support CLG (Irlanti).

• Dokumentaarinen teatteri hyödyntää olemassa olevaa dokumentoivaa mate-
riaalia (kuten sanomalehtiä, hallituksen raportteja, haastatteluja) käsikirjoit-
uksen pohjana kertoakseen tarinoita todellisista tapahtumista ja ihmisistä.
• Oppiaksesi lisää Two Moons -koulutusohjelmasta ja ottaaksesi osaa hankke-
en tilaisuuteen, vieraile nettisivuillamme osoitteessa https://twomoons.eu/
about-the-project/ (samasta osoitteesta löytyy hankkeen esitteen suomeksi, 
englanniksi, romaniaksi ja italiaksi) 
• Two Moons -hanke saa rahoituksensa Euroopan Komissiolta sopimusnume-
rolla 2018-1-IE01-KA204-038768.

Hankkeen rahoittaja Euroopan komissio ei ole millään tavoin vastuussa tämän julkaisun sisällöstä eikä sen käytöstä. Julkaisu vastaa ainoastaan tekijöid-
ensä näkemyksiä. Komissiota ei voida saattaa vastuuseen kirjassa esitetyn tiedon käytöstä.

https://twomoons.eu/outputs/

