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Inbjudan till pressvisning av En souvenir för livet
– en liten utställning med ett stort budskap
En souvenir för livet öppnar fredagen den 24 januari på
Naturhistoriska riksmuseet. Utställningen handlar om hur
illegal handel hotar många växt- och djurarter och vad du ska
tänka på för att skydda dem.
Följ med familjen Liljekvist på resa till ett tropiskt land och hem igen.
De handlar souvenirer på marknader och i butiker, men vad händer när de
kommer till tullen på Arlanda?
Många djur- och växter är hotade. Orsakerna är bland annat skövling av
livsmiljöer och illegal jakt. Handel med hotade djur- och växtdelar från till
exempel tiger, elefant eller noshörning, smycken av koraller eller snäckskal,
skor eller väskor av reptil- eller krokodilskinn, är ett stort problem. Utställningen
vill stimulera besökarna att tänka till och lära sig mer om det här viktiga ämnet.
Barn och vuxna kan på ett enkelt, kul och pedagogiskt sätt ta reda på vad man
ska tänka på för att skydda hotade arter.
Att handla med hotade djur och växter är straffbart och det är viktigt att känna
till vad som gäller när man reser utomlands. Det är inte alltid så lätt att veta vad
som är olagligt och inte. Den som tar med sig illegala souvenirer hem, riskerar
att bli en ofrivillig smugglare.
Utställningen visar exempel på föremål och produkter från hotade djur och
växter. Flera av dem är tullbeslag som lämnats till Naturhistoriska riksmuseet.
Utställningen En souvenir för livet är ett samarbete mellan Naturhistoriska
riksmuseet, Världsnaturfonden WWF, Tullverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket.
Pressvisningar 14 - 22 januari:
Vill du se utställningen i förväg? Välkommen att boka visning i utställningen,
med projektledare Charlotte Ek från Naturhistoriska riksmuseet.
Följ gärna Naturhistoriska riksmuseet och utställningen En souvenir för livet på
Instagram, Facebook och Twitter: #ensouvenirförlivet #naturhistoriska
För anmälan, pressbilder och mer information, kontakta:
Catrin Rising, pressansvarig Naturhistoriska riksmuseet,
070-182 40 13 catrin.rising@nrm.se

