MÅL 10:

MÅL 11:

MINDRE ULIGHED

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Reducer ulighed i og
mellem lande

Gør byer, lokalsamfund
og bosættelser
inkluderende, sikre,
robuste og bæredygtige

Furesø Museer vil…:
…deltage i nationale og internationale
netværk, der fordrer videndeling på tværs af
grænser for at styrke og fremme
tilgængeligheden af informationer om lokale
og globale forhold. Dette med henblik på at
fremme bevidstheden, oplyse om og
dermed være med til at udligne ulighed.
…inddrage
eksempelvis
nytilkomne
borgere, det være sig flygtninge som
tilflyttere fra andre kommuner, på lige vilkår
og
dermed
styrke
følelsen
af
medborgerskab.
…gøre alle borgere uanset alder, køn,
handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion
og økonomisk eller anden status til en del af
museets dagligdag og indhold, fra
bestemmelse til udførsel.

Furesø Museer vil…:

MÅL 16:
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE
INSTITUTIONER

Større fredelige og
inkluderende samfund.
Give alle adgang til
retssikkerhed og
opbygge effektive,
ansvarlige og
inddragende
institutioner på alle
niveauer

…sikre sammenhængskraft og forankring
lokalt, regionalt of national ved hjælp af
indsamlings- og formidlingsprojekter.
…bruge ikke bare museets fysiske
udstillingsrum, men hele lokalområdet som
formidlingsplatform for en fælles kulturarv.
…give lokale borgere en stemme i museets
historiefortælling – bl.a. ved hjælp af
frivillignetværk samt samarbejder med lokale
foreninger og erhvervsliv.
…bestræbe sig på med udgangspunkt i
lokalhistorien at bidrage til perspektivering af
nationale of globale forhold.
…deltage i regions-udviklende projekter.

Furesø Museer vil…:
…som statsanerkendt museum tilstræbe at
danne bro mellem det statsstøttede
museumsmiljø og publikum ved at være
lydhøre og arbejde ud fra ønsket om størst
mulig inklusion og borgerdeltagelse i
arbejdet med alle museumslovens fem
søjler.
…bringe menneskerettighederne i spil i
museets formidling til skolebørn.
…støtte og være en del af netværk med
relevante institutioner, organisationer og
græsrodsbevægelser både nationalt og
internationalt.

FURESØ MUSEER
ARBEJDER FOR
BÆREDYGTIG
UDVIKLING
Den 25. september 2015 vedtog verdens
stats- og regeringsledere på FN topmødet i
New York en hidtil uset ambitiøs
udviklingsdagsorden; FNs verdensmål.
Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og
skal frem til 2030 sikre en bæredygtig
udvikling for både mennesker og den
planet, vi bor på.
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og
169 delmål, som forpligter alle FN’s 193
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom
og sult i verden, reducere uligheder, sikre
god uddannelse og bedre sundhed til alle,
anstændige jobs og mere bæredygtig
økonomisk vækst.
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og
sikkerhed og stærke institutioner, og på at
styrke internationale partnerskaber.
I denne folder kan du læse om hvilke af
delmålene, Furesø Museer har valgt at
fokusere på samt hvordan.
Følg vores arbejde med verdensmålene på
museets hjemmesider samt sociale medier.
www.furesoemuseer.dk
www.immigrantmuseet.dk

#GLOBALGOALS

MÅL 4:
KVALITETSUDDANNELSE

MÅL 5:
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Sikre alle lige adgang til
kvalitetsuddannelse og
fremme alles muligheder for
livslang læring

Opnå ligestilling mellem
kønnene og styrke kvinders
og pigers rettigheder og
muligheder

Furesø Museer vil…:

Furesø Museer vil…:

…sikre fri entré samt gratis adgang til
museets
skoletjeneste
for
alle
undervisningsinstitutioner – både internt fra
Furesø samt eksternt fra resten af landet.

…sikre lige adgang til museets brugerdrevne
museumsvirksomhed, eksempelvis i forhold til
samskabelse omkring udstillinger og
arrangementer.

…sikre kvalitet i museets tilbud af læring;
udstillinger og andre formidlingstiltag, bl.a.
ved relevant videreuddannelse af personale
samt opbygning af nye faglige netværk.

…tilstræbe en varieret og målrettet formidling
der tilgodeser alle uanset køn og alder – både
i museets fysiske udstillingsrum samt på
digitale platforme.

…indgå i samarbejder, der udvikler
personalets faglighed i forhold til alle
museumsloven fem søjler; indsamling,
registrering, bevaring, formidling og forskning.

MÅL 8:
ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK
VÆKST

Fremme vedvarende, inklusiv
og bæredygtig økonomisk
vækst, fuld og produktiv
beskæftigelse samt
anstændigt arbejde til alle.

Furesø Museer vil…:
…være inkluderende og imødekommende i
både ansættelses- og samarbejdssituationer.
…videreudvikle gamle samt indgå i nye
netværk.
…tilstræbe at være en mangfoldig
arbejdsplads, der møder individet i øjenhøjde,
uanset baggrund samt eventuelle fysiske
og/eller psykiske udfordringer.

