10 practici simple prin care muzeele pot susține
mișcarea FridaysForFuture
Majoritatea ideilor sunt ușor de realizat după puțină pregătire. Unele susțin în mod
direct greva globală din 29 noiembrie 2019 (1-5), altele sunt mai muzeale (6-10). Alegeți
ideile cele mai potrivite pentru organizația dumneavoastră.

1. PRIMIȚI GREVIȘTI IN MUZEU.
Toaletele muzeului, apa potabilă și locurile de șezut sunt resurse binevenite pentru ei.
2. GĂZDUIȚI ADUNAREA UNUI COPIL PE TEMA VIITORULUI SUSTENABIL.
Părinții copilului vor avea astfel timp să participe la marșuri.
3. GĂZDUIȚI SEMINARII, CONFECȚIONAT DE PANCARTE, ATELIERE.
Oferiți organizatorilor din timp ateliere și alte spații.
4. DECLARAȚI #ArtStrike, PUNEȚI UN EXPONAT IN GREVĂ.
Aici puteți găsi echipamentul necesar și mai multe informații.
5. ARHIVAȚI ȘI ILUSTRAȚI GREVA PRINTR-O EXPOZIȚIE.
Documentați pentru posteritate această mișcare de importanță globală, împreună cu
graviștii.
6. SPUNEȚI POVESTEA TINERILOR ACTIVIȘTI DIN ALTE VREMURI SI ALTE LOCURI.
Creați o expoziție pentru a ilustra cum astfel de mișcări aduc schimbare.
7. SERVIȚI DOAR PREPARATE LOCALE PE BAZĂ DE PLANTE LA RESTAURANT
Este realizabil pentru o zi. Apoi altă zi, apoi alta.
8. TRANSFORMAȚI *O PARTE* DIN FUNCȚIONAREA MUZEULUI ÎNTR-O OPERAȚIUNE
SUSTENABILĂ.
Utilitățile, transportul, ambalajele… orice. Dacă schimbați ceva cu fiecare grevă, în curând
organizația va fi verde ca iarba.
9. PROMOVAȚI TRANSPORTUL ÎN COMUN CA MOD DE A AJUNGE LA MUZEU.
Oferiți indicații detaliate și mentionați cât este de convenabil.
10. NU ACCEPTAȚI SPONSORIZĂRI DIN PARTEA INDUSTRIEI COMBUSTIBILILOR
FOSILI.
Verificați sponsorii: evitați organizațiile care urmăresc doar să își spele numele — evitați
artwashing și greenwashing.
Îi incurajăm pe toți cei cu profesii muzeale să se alăture grevei, și pe liderii instituțiilor
să își ofere susținerea. Puteți posta imagini de la acțiuni cu eticheta
#MuseumsForFuture. Vă invităm să vă abonați la newsletter pentru a primi idei noi
pentru greve viitoare, și să vă declarați angajamentul pe Culture Declares. Dacă ați
participat deja la expoziții, seminarii sau alte evenimente legate de mișcare, vă rugăm
să completați acest chestionar. Vă multumim!

