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Lapset kriisien kuvissa
Millaisen kuvan media antaa kriiseissä elävien lasten elämästä? Hätkähdyttävätkö ja herättävätkö kuvat
lapsista tunteita? Vai tuntuvatko ne missään? Miksi tietynlaiset kuvat ovat suosittuja sanomalehdissä tai
televisiossa? Käsitteleekö kuvataide lapsia kriiseissä?
Taide- ja mediakuvien äärelle on hyvä pysähtyä, sillä kuvat vaikuttavat merkittävästi käsityksiimme
maailmasta, kriiseistä ja niissä elävistä ihmisistä. Visuaalinen lukutaito on paljon muutakin kuin kuvien
katsomista. Sen avulla katse tarkentuu kuvien taakse, merkitysten, tiedon ja vaikutuskeinojen äärelle.
Taiteen ja median kuvat ovat tärkeitä tulkkeja aikansa tapahtumista. Niin kuvataide kuin median kuvasto
heijastaa ajan henkeä, kertoo asenteista, ilmapiiristä, tekijöistään ja katsojistaan. Kriisin keskellä elävää
lasta esittävä kuva kertoo lapsen elämästä ja hänen oikeuksistaan, mutta avaa silmiä ihmisoikeuksille
myös laajemmin.
Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas on osa Plan Suomen globaalikasvatusta. Se on
toteutettu yhteistyönä Valtion taidemuseo Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet yksikkö Kehyksen,
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen kanssa. Julkaisun tavoitteena on taide- ja mediakasvatuksen keinoin syventää ja laajentaa nuorten tietoisuutta ihmisoikeuksista
ja lasten oikeuksista sekä kriiseissä elävien lasten tilanteesta. Julkaisun toivotaan lisäävän eri puolilla
Suomea sijaitsevien oppilaitosten ja museoiden yhteistyötä taide- ja mediakasvatuksessa ja näin rikastuttavan myös museoiden kokoelmien käyttöä.
Julkaisun tehtäväosio tarjoaa työkaluja ja ideoita YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sekä media- ja
taidekuvien käsittelyyn erityisesti toisen asteen koulutuksessa ja museotyöskentelyssä. Tehtävät ovat
kuitenkin sovellettavissa myös muille kouluasteille. Lapset kriisien kuvissa -teema soveltuu useiden
eri oppiaineiden sisältöihin, erityisen hyvin reaaliaineiden, äidinkielen ja kirjallisuuden ja kuvataiteen
opetukseen.
Lisätietoa Lapset kriisien kuvissa -hankkeesta ja kirjatilaukset:
Tiina Salmio, Plan Suomi Säätiö, tiina.salmio@plan.fi

Plan uskoo lapsiin.

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan
on kehitysyhteistyöjärjestö, joka toimii 68 maassa ja parantaa kehitysmaiden lasten elämää pysyvästi.
Työn tärkeimpiä rahoittajia ovat PlanKummit, ulkoasiainministeriö ja yritykset.
Lisätietoja: www.plan.fi

Kansikuva: Jari Kivelä, Sierra Leone, 2004.

Lapset ja kriisien kuvat
Kesto ja ehdotus työskentelytavaksi: ennakkotehtävä ja 1 oppitunti
Tavoite: Opiskelijat hankkivat tietoa kriiseissä elävien lasten tilanteesta kuvien avulla, pohtivat kuvien
vaikutuskeinoja ja tutustuvat lapsen oikeuksien sopimukseen.
Tarvikkeet: lehti-, taide- ja järjestökuvia lapsista kriiseissä, lapsen oikeuksien sopimus lyhennetyssä
muodossa (http://www.unicef.fi/LOS_lyhyt)
Oppiaine: AI, HI, YH, ET
Ennakkotehtävä: Etsikää ilmaisjakelu-, sanoma-, aikakausi-, järjestö- ja verkkolehdistä kuvia lapsista
erilaisissa kriiseissä. Kuvat voivat olla uutis-, kuvitus- tai taidekuvia kotimaasta tai ulkomailta. Ennakkotehtävää annettaessa on hyvä kerrata edelliseltä sivulta, mitä kriisillä tarkoitetaan.
Levittäkää opiskelijoiden etsimät kuvat pöydälle kaikkien nähtäville. Jokainen valitsee yhden kuvan, joka
kiinnostaa, liikuttaa tai tekee vaikutuksen. Vastatkaa valitsemastanne kuvasta kysymyksiin:
1. Mitä kuva esittää?
2. Miksi valitsit juuri kyseisen kuvan?
3. Millaisena lapsi on kuvassa esitetty?
4. Millä keinoilla kuvan lapsen tilanne ja elinolot paranisivat?
Jatkotehtävä:
Kesto: ½ –1 oppituntia
Tutustukaa kuvien katselun jälkeen lapsen oikeuksien sopimukseen. Pohtikaa, miten kuvissa esitetyt
katastrofit ja kriisit vaikuttavat lasten oikeuksien toteutumiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mitä yllättävät luonnonkatastrofit kuten maanjäristys tai tulvat voivat aiheuttaa? Entä pitkäkestoisemmat kriisit
kuten köyhyys, pakolaisuus tai sota? Kuka on vastuussa lapsen hädästä ja lapsen oikeuksien toteutumisesta?

Uhri, sivustakatsoja vai aktiivinen toimija?
Kesto ja ehdotus työskentelytavaksi: 1 oppitunti, pari- tai ryhmätehtävä
Tavoite: Opiskelijat tarkastelevat ja vertailevat eri maiden lasten roolia uutisissa lasten oikeuksien
näkökulmasta.
Tarvikkeet: ilmaisjakelu-, sanoma- ja aikakauslehtiä, tietokone internetyhteyksin, lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä (http://www.unicef.fi/LOS_lyhyt)
Oppiaine: AI, FI, YH, ET, KU
Etsikää pareittain tai pienissä ryhmissä, sanoma- ja aikakauslehdistä tai internetin uutissivustoilta
eri maiden lapsia ja nuoria koskevia artikkeleita ja uutiskuvia. Löydättekö paljon artikkeleita?
Millainen lasten ja nuorten rooli uutisissa ja kuvissa on? Onko heidät kuvattu sivullisina, uhreina
tai objekteina vai aktiivisina ja tasavertaisina toimijoina? Käsittelevätkö erilaiset julkaisut eri
tavoin lasten ja nuorten asioita? Onko kehitysmaiden nuorten ja länsimaalaisten nuorten medianäkyvyys erilaista?
Arvioikaa lisäksi, millä tavalla löytämissänne artikkeleissa toteutuvat lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 12, 13 ja 17. Pohtikaa lopuksi, tulisiko lasten ja nuorten roolia mediassa mielestänne
muuttaa ja mihin suuntaan? Miten muutos voisi tapahtua?

Kriisi on yleensä yhtäkkinen ja odottamaton. Hätätila, selkkaus, sota tai luonnonkatastrofi
koskettaa pientä tai laajempaa maantieteellistä aluetta ja sen väestöä. Kriiseissä lapset ja
nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Ääritilanteissa sota altistaa lapset väkivallalle
ja hyväksikäytölle eikä lasten oikeuksista pystytä huolehtimaan.
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