Dez simples medidas que museus podem tomar em apoio
ao movimento ‘Fridays for Future’ em 29 de novembro de
2019

A maior parte das ideias abaixo é simples de se alcançar, mas necessitam certa preparação.
Algumas apoiam diretamente à greve global (1-5), outras são mais relacionadas a museus.
1. Acolha os participantes da greve em seu museu.
Seus banheiros, água e assentos confortáveis são bons recursos para os grevistas.
2. Organize uma assembleia para crianças sobre um futuro sustentável.
Deste modo, os pais estão livres para participar do protesto.
3. Providencie espaço para debates, elaboração de cartazes e workshops.
Ofereça seus espaços de workshop e outros espaços para os organizadores.
4. Participe da #ArtStrike, coloque uma obra em greve.
Aqui segue um toolkit e mais alguma informação.
5. Arquive e crie uma exibição da greve.
Documente este importante movimento para a posteridade, juntamente com os grevistas.
6. Conte a história de jovens ativistas de outras épocas e lugares.
Crie uma exibição mostrando como funcionam os movimentos e como estes geram
mudanças.
7. Venda só comidas de origem local e à base de plantas em seu restaurante.
Um dia é factível. E então outro. E outro.
8. Torne UMA parte das operações do seu museu sustentável.
As faturas de serviço, transporte, acondicionamento… qualquer coisa. Se mudar uma coisa a
cada vez que houver uma greve, logo será verde como a grama!
9. Promova o uso do transporte público para chegar ao seu museu.
Forneça instruções detalhadas e não esqueça de mencionar a conveniência desta opção.
10. Pare de aceitar dinheiro de empresas de combustíveis fósseis.
Devida diligência relativamente a todos seus financiadores: sem artwashing, sem
greenwashing.
Tire fotos de suas ações e compartilhe-as com a hashtag #MuseumsForFuture ou mande um email para action@museumsforfuture.org. Convidamos-lhe também para se increverem em
nossa newsletter!

