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UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I FREDRIKSTAD 30. MARS 2017 

Museene er viktige arenaer for likeverd og demokrati! 

Museene er kunnskapsinstitusjoner og viktige læringsarenaer for kunst og kultur 
for alle grupper barn, unge og voksne. De er sentrale bidragsytere i arbeidet med 
å styrke humanioras posisjon i samfunnet, og i å fremme grunnleggende verdier 
som demokrati og likeverd.  

Museene tar ansvar for aktivt å nå større deler av befolkningen. På denne måten 
bidrar de i et viktig identitetsarbeid og styrker samholdet i lokalsamfunn. 
Formidling av demokratiske verdier og prinsipper står sentralt i museene. Særlig i 
arbeidet med å øke forståelsen for hvordan demokratiet har formet og former 
samfunnet. I dagens situasjon er det viktig at de også viser hvordan disse 
prinsippene er under stadig press, og må praktiseres og holdes i hevd. 

En viktig del av dette arbeidet knytter seg til innsamling, bevaring, forskning på og 
formidling av hele befolkningens kulturarv. For Norges museumsforbund har det de 
siste årene vært særlig viktig å fremheve de samiske museene og deres behov for å 
ha tilgang til sin kulturarv. Derfor er det viktig å støtte Bååstede, tilbakeføringen 
av samiske kulturgjenstander til de samiske museene. 

Årets Tråante-feiring ga håp om at det ville komme signaler om støtte til 
tilbakeføringen gjennom å styrke de samiske museene, men så langt har ikke 
forventningene blitt innfridd. Samtidig er det skuffende å få nyheten om at 
regjeringen ønsker å unngå en granskning av fornorskningen. Det tyder på at det er 
et stykke igjen til det er oppnådd likeverd for den kvenske befolkning og den 
samiske urbefolkningen.   

Norges museumsforbund utfordrer regjering og storting til å bidra til at alle 
museene kan fylle sin rolle som arenaer for å fremme demokrati og likeverd! 

Kontaktpersoner: 
Styreleder Ivar Gunnar Braaten, Sunnmøre Museum, tlf. 907 99 499 
Generalsekretær Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, tlf. 924 27 878


