
Sme nezávislou globálnou sieťou múzeí, kultúrnych organizácií a odborníkov z oblastí týkajúcich sa kultúrneho dedičstva.
Podporujeme globálne klimatické hnutie a spájame sa so zámerom presadzovať spoločný cieľ, ktorým je globálna
klimatická spravodlivosť, nielen pre dnešnú ale i budúce generácie, definovaná v Parížskom dohovore ako neprekročenie
prahu pre zvýšenie globálnej teploty o + 1,5 °C.
Prečo musíme konať
Obavy globálneho klimatického hnutia (hnutia za klimatický štrajk) sú oprávnené. Súčasné politické a ekonomické
opatrenia na ochranu klímy, biodiverzity a ľudského zdravia sú hlboko nedostatočné. Ratifikáciou Parížskej dohody z roku
2015 [1] sa takmer všetky štáty sveta zaviazali udržať globálne oteplenie pod + 2 °C v porovnaní s hodnotami pred
industriálnou revolúciou. Ďalej, vedci sa zhodli, že udržanie zvyšovania teploty pod + 1,5 °C podstatne obmedzí dopady
klimatickej krízy, ktorými sú rastúce globálne a ekonomické nerovnosti vo svete. Tvorcovia rozhodnutí na celom svete
zlyhávajú v snahe predísť blížiacej sa kríze Zeme. Preto je nevyhnutné okamžite začať s rýchlym a ambicióznym
znižovaním emisií CO2 a iných skleníkových plynov [2]. 
Náš prístup
Náš príspevok ku globálnemu klimatickému hnutiu stojí na štyroch pilieroch:
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1.      Podpora klimatických štrajkov
Zúčastňujeme sa spoločných akcií organizácie Múzeá pre budúcnosť. Podporujeme aktivity proti klimatickej zmene, ktoré
začali mladí ľudia, najmä tie realizované v našom odbore alebo miestnych komunitách. Sme nezávislá a mierumilovná
skupina ľudí a našim zámerom je prispôsobiť sa miestnym podmienkam a spolupracovať pri presadzovaní a vymáhaní
práva.

2.      Komunikácia s verejnosťou
Ako dôveryhodní sprostredkovatelia kultúry, vedy, techniky a umenia preberáme zodpovednosť za informovanie
verejnosti a špeciálne našich návštevníkov. My samy sprostredkovávame alebo podporujeme sprostredkovanie vedeckých
poznatkov o príčinách klimatickej krízy, a informujeme o dopadoch antropogénneho globálneho otepľovania na prírodu a
spoločnosť. Realizujeme nevyhnutné kroky [3], od ktorých závisí naše prežitie a prežitie biologicky rozmanitého života. K
týmto povinnostiam pristupujeme spôsobmi, ktoré sú v súlade s náplňou práce našich inštitúcií a organizácií ako aj s
našimi individuálnymi schopnosťami, napríklad prostredníctvom environmentálnej výchovy, mládežníckych občianskych
projektov, výstav a podobne. 

3.      Transformácia našich inštitúcií
Každý jednotlivec musí prevziať zodpovednosť a konať v súlade s opatreniami v oblasti ochrany klímy. Múzeá sú
dôveryhodné a rešpektované aj preto, že sa usilujú vo svojej práci o vedeckú dôslednosť a disciplínu. Chápeme, že naše
aktivity a budovy prispievajú ku zmene klímy, a preto sa zaväzujeme, že sa staneme emisne neutrálnymi do roku 2040 [4].
Podnikáme aktívne kroky k dosiahnutiu tohto cieľa, napríklad vyhodnocovaním uhlíkovej stopy a vytvorením si plánu
smerom k udržateľnému fungovaniu. Zaväzujeme sa k transparentnosti tohto procesu, aby sme tak podnecovali k odvahe
ostatných.

4.      Zvyšovanie povedomia v rámci našich sietí
Spolu s desiatkami tisíc múzeí na celom svete si uvedomujeme, že nesieme v sebe potenciál obrovského vplyvu nielen na
našich návštevníkov, ale aj na iné významné  zainteresované strany. Používame naše hlasy na šírenie povedomia o
nevyhnutnosti okamžitých opatrení v oblasti klímy medzi ostatnými múzejnými organizáciami, ich zamestnancami a
manažmentom, ale aj medzi osobami s rozhodovacími právomocami vo všetkých ostatných oblastiach, najmä v politike.
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