Ti enkle tiltak museer kan gjøre for å støtte Fridays
For Future den 29. November 2019

Mesteparten av ideene under er enkle å oppnå, men krever litt forberedelse. Noen støtter
direkte den globale streikebølgen (1-5), andre er mer museumspesifikke (6-10). Velg det som
passer deg, og din organisasjon.
1. Inviter de streikende inn i museet.
Dine sanitæranlegg og stoler kan være nyttige for de streikende.
2. Arranger et barnemøte om en bærekraftig fremtid.
På den måten kan foreldrene få fri til å marsjere.
3. Gi mulighet for undervisning, skilting, workshops.
Tilby arrangørene plass til å ha verksted.
4. Bli med på #ArtStrike, la et kunstverk streike.
Her finner du en verktøykasse og litt mer informasjon.
5. Arkiver og lag formidling av streiken.
Dokumenter bevegelsen for ettertiden sammen med de streikende.
6. Fortell historiene til andre unge aktivister.
Lag en utstilling som viser hvordan ulike bevegelser kan virke og skape endring
7. Selg bare lokal plantebasert mat i restauranten/kafeen din.
En dag er gjennomførbart. Så en til. En til.
8. Gjør EN del av museets virksomhet bærekraftig.
Strømregningen, transport, emballering…hva som helst. Hvis du endrer en ting hver
gang det er en streik, vil du snart bli grønn som gress!
9. Reklamer for offentlig transport for å komme til museet.
Gi god informasjon, og understreke at det også er praktisk.
10. Slutt å ta imot penger fra oljeselskaper.
Due diligence hos alle aktører: ingen kunstvask, ingen grønnvask.
Vi oppfordrer alle museumsansatte til å delta I streiken, og alle direktører til å gi sin støtte.
Ta bilde for å dokumentere det du gjør og del med #MuseumsForFuture eller send en epost
til action@museumsforfuture.org
Til slutt, meld deg på nyhetsbrevet for å holde deg oppdatert om nye tiltak og ideer til nye
streiker og meld deg på Culture Declares for å vise ditt engasjement. Hvis du alt har gjort
tiltak som del av utstillinger, training, arrangementer, undervisning, etc., vær så snill og fyll
ut denne undersøkelsen. Takk!

