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PRESSEMELDING 
 
          3. april 2019 
	
Uttalelse	fra	årsmøte	i	Nores	museumsforbund	
            
 

Museenes ytringsfrihet under press!  
	
Norsk presse har de siste årene skrevet om ulike former for styring av historiefortellinger i museer i 
mange land. Det gis flere eksempler på at museumsdirektører som ikke passer inn i regjeringers 
historieoppfatning, har blitt avsatt eller ikke fått forlenget kontrakter. Museumsansatte slutter og 
finner arbeid i museer som arbeider med mindre kontroversielle tema. Ferske eksempler knytter seg 
blant annet til Polen, Chile og Brasil.  
 
Årsmøtet i Norges museumsforbund tar avstand fra denne type maktbruk, mangel på armlengdes 
avstand og struping av museene i deres arbeid med å fylle sin samfunnsrolle! 
 
I kulturmeldingen tas det til orde for å lovfeste prinsippet om armlengdes avstand i en kommende 
revisjon av kulturloven. Norges museumsforbund er svært glad for dette signalet. Ikke minst fordi flere 
museer også i Norge de siste årene har meldt om økende interesse fra politikere på kommunalt-, 
fylkeskommunalt- og nasjonalt nivå for å påvirke museenes fokus og arbeidsområder. I Granavold-
erklæringen er det nedfelt at det skal arbeides frem en museumslov. En ny museumslov må befeste 
museenes ytringsfrihet og sikre sektoren faglig frihet til å stille kritiske spørsmål ved fortid og nåtid. 
 
Årsmøtet i Norges museumsforbund mener Regjeringen må gå i bresjen for å sikre museene verden 
over faglig frihet til å fortelle de historiene de anser som relevante på den måten de anser som best 
egnet. Armlengdes avstand er avgjørende for å kunne utøve en aktiv og aktuell samfunnsrolle! 
 
 
Kontaktpersoner: 
Styreleder John Olsen, Vest-Agder-museene, tlf. 930 07 567 
Generalsekretær Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, tlf. 924 27 878 
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