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ВСТУП

ПАРТНЕРИ-ДОПОВІДАЧІ

Ми маємо покласти край інкременталізму (теорії
поступових кроків). У всі наші системи має бути
наново вбудована стійкість. За привілей миру
потрібно платити. Досягнення вищого рівня інклюзивності — це єдиний спосіб ефективно створювати надійні системи, які працюють для всіх. Тільки
разом ми можемо прискорити здійснення необхідних нам змін.
Ці ключові повідомлення пролунали голосно й
чітко під час неймовірного 24-годинного марафону
обговорень, натхнення та закликів до дій, у рамках якого члени глобальної спільноти зі сталого
розвитку зібралися разом, щоб підбити підсумки
останніх подій та обговорити, що робити далі.
У той час, коли багатьом із нас важко справлятися з невпинним потоком шокуючих новин, цей
захід став потужною інтервенцією, що вселила
іскру надії, а також зібрала сотні тисяч доларів на
підтримку роботи неурядових організацій в Україні
через підтримку наших спонсорів і щедрі пожертви
окремих осіб. Для тих, хто не зміг зробити пожертву під час марафону, платформа відкрита для
онлайн-пожертвувань за посиланням до 1 серпня.

СПОНСОРИ

У цьому звіті ми прагнули передати частину енергії
цих різноманітних сесій, висвітлюючи дискусії з
них, які ви, можливо, не змогли відвідати, і водночас ділимося запитаннями та ідеями, які підштовхнули колег у всьому світі до дії.
Усі записи сесій також доступні безкоштовно
в Інтернеті за посиланням, тому, будь ласка, по
слуговуйтеся досвідом та знаннями, якими щед
ро поділилися експерти. Цей підсумковий звіт
охоплює загальну ситуацію та п’ять тем, дослі
джених під час 24 тематичних сесій, які, як ми
сподіваємося, допоможуть вам зробити подальші
кроки.
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ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ
У дискусіях пролунала впевненість, що нові кризи
вимагають пошуку нових рішень, не вдаючись до
інкременталізму (теорії поступових кроків). Це надскладне завдання стало можливим завдяки вражаючій низці нових партнерств, які дають усім простір
для того, щоб вплинути на ситуацію саме зараз,
коли важливий внесок кожного.

НОВИЙ ВИКЛИК
Як минулого року пам’ятно висловився Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо
Гутерріш, «ми стикаємося з найбільшим каскадом
криз у нашому житті» — від COVID-19, зміни клімату та конфліктів до ланцюгової реакції — бідності,
голоду та фрагментації багатьох систем. А зараз
ще й війна проти України. На наших сесіях цей
період було визначено як початок розпаду, оскільки старі структури не справляються, і потрясіння
від цього поширюються нашими системами, як
хвилі. У липневому звіті Організації Об’єднаних Націй про прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку говориться, що вони потребують «термінових
рятувальних заходів», оскільки досягнуто занадто
мало. І дійсно, Георг Келл (Georg Kell), засновник і
колишній виконавчий директор Глобального договору ООН, назвав сьогодення «жорстоким тривожним дзвінком» для нашої старої моделі сталого
розвитку, яка виросла з періоду відносної геополітичної стабільності, коли багатополярність розглядалася як ключ до поступового прогресу, якого
ми всі можемо досягти разом. Нинішнє зростання
авторитаризму загрожує зробити цю традиційну
модель застарілою.
Ми створили систему, яка є взаємозалежною, але
не є стійкою, тому будь-які потрясіння, такі як війна
та зростаючий вплив зміни клімату, швидко поширюються нею. Іноді ми кажемо, що наші системи
несправні, але часто вони ефективно працюють
для того, для чого вони насправді були створені —
максимізації короткострокових вигод для вже багатих. Ми маємо поставити під сумнів фундаментальні цілі та стимули цих систем. Тим часом політика
інкременталізму, можливо, зберегла надію після
глобальної рецесії 15 років тому, але зараз вона є
основною перешкодою для досягнення необхідних
змін із необхідною швидкістю.
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НОВІ РІШЕННЯ
Хоча темпи змін лякають, швидкість реагування
дає надію — ми всі чули не лише про радикальне
скорочення строків розробки вакцини від COVID,
а й про швидкий вихід багатьох компаній з росії
у відповідь на неспровоковане вторгнення. Поспіх, з яким величезні компанії скорочують давні
інвестиції, коли вони визнають небезпеку бути
співучасниками, демонструє кардинальні зміни
порівняно з тим, що ми спостерігали за останні
кілька десятиліть. Ми звикли, що бізнес дивиться
на витрати на адаптацію до клімату або боротьбу
з порушеннями прав людини й заявляє, що буде
робити все можливе — поступово, не жертвуючи
безповоротними витратами. Тепер ми побачили,
що дії, як у відповідь на глобальну кризу охорони
здоров’я, так і на геополітичну кризу, можуть бути
невідкладними та масштабними — отже, ситуація
може і повинна змінюватися швидше.
Наші учасники дискусії також слушно перевели розмову з традиційної дискусії про те, «який
сектор має більш ефективних суб’єктів — приватний чи державний?». Правда полягає в тому, що
державний сектор визначив однозначні напрямки
щодо COVID та санкцій проти росії, а приватний
сектор швидко зреагував у цьому контексті.
У майбутньому бізнес також повинен відігравати
набагато активнішу роль у відстоюванні політики та дій уряду, які створюють більш рівні умови
для застосування більш інклюзивних та сталих
підходів. Якщо цього не відбувається, більш прогресивним компаніям, які займаються боротьбою
з соціальними та екологічними проблемами, часто
важко конкурувати з колегами, які перекладають
ці проблеми на решту суспільства.

Але йдеться не лише про масштабні дії у відповідь на негайні кризи — ми почули про нагальну потребу в новому наративі та підході до сталого розвитку, щоб замінити нашу інкрементну
багатополярність.
Хоча цього наративу ще немає, ми знаємо, про
що він може бути:
• Для нового наративу справедлива трансформація ключових систем має стати реальним пріоритетом. Ця трансформація базуватиметься на
потребах і досвіді недостатньо представлених
груп людей і націй, особливо на т.з. «Глобальному Півдні», та недостатньо представлених
спільнотах у всіх країнах. Це має дати простір
для включення регіональних відмінностей при
його реалізації.
• Новий наратив повинен ставити під сумнів
статичний погляд на мову «сталості» та вузьку
спрямованість на ризики в області довкілля,
соціальних питань і внутрішньокорпоративних
відносин (ESG). Чи справді це статус-кво, який
ми хочемо зберегти? А як щодо прогресу та
регенерації?
• Він повинен надавати можливості швидкого та
ефективного реагування, щоб протидіяти необмеженій владі та агресії.
• Він повинен ґрунтуватися на різноманітних
цінностях і зв’язках, які спільноти мають із
природою — зароджуючись із культури та
звичаїв, щоб бути частиною наявних систем
цінностей — і виходити за межі розпливчастої
глобалістичної ідеї, якій важко знайти відгук у
всіх цільових аудиторіях.
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Йдеться не лише про курс, якого ми тримаємося
публічно — це про спосіб мислення, який ми використовуємо для вирішення повсякденних проблем.
Насправді велика можливість полягає в тому, щоб
допомогти змінити спосіб мислення тих, хто приймає рішення, щоб вони знаходили власні рішення,
а не просто чекали, поки експерти зі сталого роз
витку підкажуть їм подальші дії.

НОВІ ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ
Під час сесій постійно проговорювалося, що розроблення цих нових рішень буде працювати, лише
якщо запросити більше людей до обговорення,
щоб вони могли формувати майбутнє, яке їм потрібно, застосовуючи свої навички та ентузіазм.
Насправді тільки дослуховуючись до різноманітних точок зору, ми можемо досягти необхідних
змін мислення. На практиці це означає більшу
увагу до залучення зацікавлених сторін — не для
уповільнення прогресу, а для розроблення більш
інклюзивних та інтегрованих рішень для вирішення глобальних і локальних проблем, надихаючись
їхніми потребами рухатися швидше.
Ми дізналися про активістів, які стають сполучною
ланкою між правлінням компаній та громадами,
у яких вони працюють. Ми побачили, як такі компанії, як The Body Shop, створюють ради із питань
молоді, яка найбільш зацікавлена в тому, якою
буде майбутня система, та чиї голоси потрібно
почути. Ці зусилля стали маленьким внеском у
досягнення важливої мети — об’єднати різні голоси, і ми сподіваємося, що ви розділите енергію та
натхнення, якими іскрилися наші сесії, і зможете
використати їх, щоб зробити наступний крок ще
більш масштабнішим.

СЕСІЇ,
ЩО РОЗКРИВАЮТЬ
ЦІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ:
Futerra & GlobeScan | Глобальна програма
сталого розвитку: виклики та прориви

Форум майбутнього | Майбутнє сталого
розвитку: дивлячись назад, рухатися вперед

GlobeScan | Поточний стан програми
сталого розвитку в Африці та його
наслідки для бізнесу та суспільства

Центр КСВ,CSR Europe, GlobeScan
| Роль компаній у сприянні інклюзивним
та справедливим трансформаціям
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ТЕМАТИЧНІ СЕСІЇ
Окрім загальної картини, спільнота розглядала
конкретні проблеми, виділяючи нові рішення та
формулюючи запитання, які можуть допомогти
нам швидше досягти прогресу. Наприкінці кожного розділу є посилання на сесії, які можна подивитися, щоб отримати додаткову інформацію.

УРОКИ ВІЙНИ: ПРІОРИТЕТ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
Ми почули потужні розповіді про ситуацію для
українців на місцях. Жах смерті та руйнування показують у новинах, але саме чуючи про
це безпосередньо від тих, хто постраждав, ми
справді відчуваємо реальність ситуації. До цього
додається страхітлива статистика, зокрема
збитки матеріальній інфраструктурі, як-от будинкам, на 98,7 мільярдів доларів США та втрачені активи українського бізнесу на 9,6 мільярдів
доларів США — як казали доповідачі, «наша
фінансова стійкість і здатність до виживання
тануть на очах», але незважаючи на це — бізнес
функціонує.
Тим часом пролунав заклик Всесвітнього фонду
дикої природи про те, що «природа є мовчазною
жертвою війни». Шкода природі, в свою чергу,
також негативно впливає на людей — від неконтрольованих лісових пожеж до забруднення землі важкими металами, що вбиває дику природу та
посіви. Що потрібно? Гроші на відновлення — та
підтримка, щоб гарантувати одноразове відновлення, яке зробить країну більш стійкою, ніж
раніше, замість того, щоб заганяти її в ще більшу
залежність від викопного палива та в неефективні будівлі. Як підкреслили наші колеги з Центру
КСВ та неурядові організації, які вони підтримують, їхня здатність відстоювати та підтримувати
таке відновлення була підірвана — вони втратили вкрай необхідне фінансування, адже кошти
зараз йдуть на інші нагальні потреби.
На додаток до щедрих пожертвувань від учасників і окремих осіб, це спричинило потужний
заклик до дії. Як зауважила докторка Ндіді
Ннолі-Едозін (Ndidi Nnoli- Edozien), голова Інноваційного партнерства циклічної економіки, ми
як рух чітко не поставили собі питання та не
сформулювали цінність миру.

«Дивлячись на історію людства, ми маємо визнати, що мир — це не щось, що
ми повинні сприймати як належне. Мир
вимагає активної праці, і бізнес-спільнота повинна відігравати більш активну
роль у його захисті»,
— д-рка Ндіді Ннолі-Едозін, голова
Інноваційного партнерства циклічної економіки.
Хоча це звучить просто, така праця виходить
далеко за межі протистояння війні, коли вона
трапляється, — це означає допомагати завчасно
попереджувати такі проблеми. Необхідна активна підтримка міцних інституцій та верховенства
права, підтримка оподаткування, необхідного для
досягнення цього, протистояння зростаючій економічній нерівності та концентрації багатства, які,
як ми знаємо, спричиняє поляризацію та фрагментацію, а також курс на реальне поліпшення
становища бідних прошарків населення як результат, а не просто намір адвокаційної роботи.
Коли конфлікт все-таки спалахує, потрібно працювати над покращенням мереж швидкого реа
гування в усіх секторах, як ми можемо бачити
на прикладі платформи, створеної організацією
Business Fights Poverty у відповідь на війну проти
України.

5

КЛЮЧОВИЙ ВИСНОВОК:
За привілей миру треба платити: окрім швидкого реагування на війну, компанії повинні брати
активну участь у підтримці міцних інституцій та
допомагати подолати нерівність на всіх рівнях.

СЕСІЇ, ЯКІ
ДОСЛІДЖУЮТЬ
ЦІ ПИТАННЯ ТА
ПРОПОНУЮТЬ РІШЕННЯ:
Центр КСВ (Україна) | Сталий розвиток і
війна: локальні та глобальні виклики
Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) | Корпоративна прозорість і належна ретельність
у зонах, що постраждали від конфлікту
BSR | Права людини під час конфлікту:
реакція бізнес-спільноти на війну в
Україні... і не тільки

Конфлікти загострюються та впливають на
багато ланцюгів постачання, і на кожній ланці
намагаються заощадити. Тому, коли наслідки
війни змінюються, компаніям необхідно адаптувати свої системи контролю, щоб переконатися,
що вони не стають співучасниками зловживань.
Наприклад, це може означати постійні та розширені процедури перевірки дотримання прав
людини. Компанії можуть не лише впроваджувати заходи для захисту персоналу, але й
проаналізувати всі ланцюги поставок і залучити
зацікавлених сторін, щоб зрозуміти наслідки,
з якими вони стикаються. Водночас вони повинні зосередитися на тому, як підтримати тих, хто
цього найбільше потребує, і притягнути винних
до відповідальності, адаптуючи санкції та заходи, щоб завдати шкоди саме винним, а не просто покарати громадян у кількох країнах.

Business Fights Poverty | Україна, глобальна
продовольча безпека та роль бізнесу
Регіональний Східноєвропейський центр
Всесвітнього фонду дикої природи (WWF)
| Підготовка до відбудови та покращень в
Україні: охорона природи та захист навколишнього середовища
Futerra & GlobeScan | Глобальна програма
сталого розвитку: виклики та прориви
Форум бізнес-лідерів (BLF), Чехія | Індивідуальна корпоративна допомога українським
колегам та їхнім родинам
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ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ
ПІД ЧАС КРИЗИ
Війна спричинила сплеск інфляції та глобальну
кризу доступності продовольства, яка вже починає
спричиняти голод і буде тільки погіршуватися. Наразі сільськогосподарському сектору України було
завдано збитків на 4,3 мільярда доларів США, що
призвело до втрати можливості експортувати продукти харчування для 400 мільйонів людей. Особливо сильно постраждала гуманітарна допомога,
оскільки Всесвітня продовольча програма ООН
купує половину своєї пшениці в Україні, а подвоєння цін на зерно загрожує всім видам допомоги.
Тим часом з-під контролю вийшли світові ціни на
рослинну олію, адже на Україну та Росію припадає
77 відсотків усієї світової торгівлі соняшниковою
олією. Ймовірно, це призведе до значно більшої
залежності від пальмової олії та вирубки лісів, яку
спричиняє екологічно-шкідлива індустрія пальмової
олії — лише 20 відсотків усієї пальмової олії має
сертифікат RSPO (Sustainable Palm Oil — стале
виробництво пальмової олії).
Але ця проблема не є несподіванкою, і це не був
просто наслідок COVID. Індекс цін на продовольство від Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (ФАО) уже досяг рекордного рівня
в лютому. Як пояснили експерти, нестійкість — це
сукупність систем, оптимізованих для ефективності, яка приносить прибуток небагатьом, але не
забезпечує стійкість, яка захищає та підтримує

багатьох. І це відбувається одночасно зі зміною клімату та екстремальними погодними умовами.
Виправлення цієї ситуації, зокрема, вимагає виконання ширшої програми сталого розвитку. Сюди входить
підвищення стійкості сільського господарства, підвищення продуктивності, а не збільшення посівних
площ, а також зміцнення інституцій та інфраструктури, які можуть реагувати на кризи та запобігати
їм на ранній стадії. Багато інвестицій вкладається в
продукти харчування, але надто мало зосереджено
на покращенні стійкості та боротьбі з голодом. Нам
потрібні інвестиції, які б діяли як «попереджувальна
гуманітарна допомога», залучаючи дрібних фермерів
і МСП, зменшуючи нерівність у цьому секторі та
ділячись із ними технологічними та науковими досягненнями, щоб вони могли бути в центрі продовольчої
системи. Потрібна амбітна, радикальна співпраця,
щоб подолати інкременталізм і мислення ізольованими категоріями — Саміт ООН з продовольчих систем
у 2021 році був одним із кроків у цьому напрямку,
але нам потрібно набагато більше. Це також означає
створення інфраструктури на кожному континенті,
щоб продукти не потрібно було експортувати для переробки та повторно імпортувати з набагато вищими
витратами (і вуглецевим слідом).
Ще однією складовою рішення є використання зростаючої доступності даних для відстеження проб
лем у реальному часі та їхнього попередження. Це
реалізується комерційними ланцюгами постачання,
але також може використовуватися неурядовими
організаціями для попередження появи ознак трудових зловживань.
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З огляду на масштаби проблем і обмежені
успіхи в їхньому вирішенні, ми також бачимо,
що багато урядів переходять від законодавчого
закріплення вимог щодо ланцюгів постачання — що охоплюють питання від вирубки лісів
до порушень прав людини — до жорсткого регулювання, правозастосування та покарань. Це
повинно надіслати чіткі сигнали, які прискорять
дії щодо поліпшення ситуації, але також важливо, щоб компанії висловлювалися, виступали на
їхню підтримку й демонстрували, що вони можуть відповідати високим стандартам на практиці, а не тільки на словах. Тільки це призведе
до змін у всій конкретній галузі, необхідних для
створення стійкості, якої потребує кожна організація та громадянин/ка.
У рамках роботи з адвокації також важливо
підтримувати не лише великі ініціативи, але й
залучати представників громадянського суспільства на місцях, на яких безпосередньо
впливають результати такої роботи. Тоді програми розгортатимуться і працюватимуть із місцевими фахівцями/чинями, а не потраплятимуть
у пастку загальної та універсальної моделі, яка
може не помічати місцеві проблеми, які потребують втручання.

КЛЮЧОВИЙ ВИСНОВОК:

СЕСІЇ, ЩО
РОЗКРИВАЮТЬ
ЦІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Програма Net Positive | Відчай не на часі.
Як полагодити нашу зламану продовольчу
систему
Business Fights Poverty | Україна, глобальна
продовольча безпека та роль бізнесу

ELEVATE | Нова ера бізнес-орієнтованого
сталого розвитку в ланцюжку поставок
WWF Сінгапур | Російсько-українська
війна підігріває ціни на рослинну олію

Платформа Sustainability Connect | Побудова
стійкості в дезорганізованому світі

Перехід від обмеженої ефективності до
стійкості для багатьох — необхідно стимулювати інвестиції, які водночас виступатимуть
превентивною гуманітарною допомогою для
зміцнення системи.
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РІЗНОМАНІТТЯ ТОЧОК ЗОРУ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ІНКЛЮЗИВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ

«антизростання» для багатого Заходу, де суспільства вчаться звільнятися від потреби в більшій
кількості речей та витрачати час на спілкування
одне з одним, а не на те, щоб заробляти гроші, які
потім витрачаються на безкінечний потік одноразових товарів.

Уникнення такого універсального підходу ознаАле які тут пропонуються практичні кроки?
чає залучення до дискусії більшої кількості людей, особливо коли в порядку денному сталого
розвитку історично домінували заможні західні
голоси. В рамках справді глобальних дискусій ми
знову почули про необхідність поставити справедливі трансформації у центр будь-якого обговорення прогресу, гарантуючи, що постраждалі
від колоніалізму не будуть покарані вдруге.
За словами Кріса Тернера (Chris Turner), виконавчого директора B-Lab UK, це означає кинути
виклик природі управління:

«Безумство вважати, що бізнес повинен мати можливість ігнорувати інтереси ширшого кола заінтересованих
сторін. У поточній системі він, навпаки, не тільки може залучати більшу
кількість стейкхолдерів, але все підштовхує і спонукає його до цього»,
— Кріс Тернер, виконавчий директор
B-Lab UK.
Боротися з цим означає кинути виклик упертій
ортодоксальності переважного права акціонерів
і дослідити інші організаційні структури, такі як
«Б-корпорації». Вони набувають популярності не
лише в Європі та Америці, де вперше з’явилися
такі структури, а й у Латинській Америці, де Колумбія, Еквадор, Перу, Уругвай і Панама прийняли
закони, що дозволяють створювати власну версію
корпорацій з відсотковими доходами, і подібні
законопроєкти подані також в Чилі, Аргентині та
Уругваї.
Також прозвучав заклик переосмислити одержимість зростанням. Для Йосіко Ікоми (Yoshiko
Ikoma), віцеголови організації «Етична ініціатива
Японії» (Japan Ethical Initiative), етичне управління полягає в тому, щоб знаходити час для переосмислення та переоцінки — будуючи суспільство,
у якому як дітям, так і дорослим буде надано час
подумати, що вони хочуть робити і ким вони хочуть бути, як люди. Для таких активістів, як Дазе
Агаджі (Daze Aghaji), це виглядає як економіка
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Технологічні компанії наразі є однією з рушійних
сил глобальної економіки — вони не лише розробляють рішення, а й розвивають і зміцнюють
погляди на світ, які формують суспільство. І все
ж цей сектор часто демонструє обмежену різноманітність, особливо за статтю, тому розширення
кола точок зору тут є особливо цінним. Була озвучена потреба зробити так, щоб більше жінок відчували себе бажаними на технологічних спеціальностях, оскільки кількість жінок-випускниць є
частиною проблеми, яку потрібно вирішити.
Ба більше, потрібно змінити саму бізнес-культуру, щоб широке коло людей відчували, що вони
можуть належати, а не лише «схилятися» до
встановленої моделі, і допомагали розвивати
культуру, щоб вона працювала для всіх.

КЛЮЧОВИЙ ВИСНОВОК:
Необхідно переформатувати наші системи,
щоб вони не просто час від часу прислухалися
до заінтересованих сторін, а запросили широке коло різноманітних поглядів, щоб кинути
виклик і перебудувати структури, щоб вони
краще працювали для всіх.

СЕСІЇ, ЯКІ
ДОСЛІДЖУЮТЬ
ЦІ ПИТАННЯ ТА
ПРОПОНУЮТЬ РІШЕННЯ:
B Lab | Чи можемо ми мати інсайдерський
капіталізм без інсайдерського управління?
SB Японія | Чому етичні погляди важливі
в бізнесі
Maala | Інноваційний підхід до різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) в Ізраїлі
AuctusESG | Фінансування справедливих
трансформацій: в центрі уваги — Україна
AuctusESG | Фінансування справедливих
трансформацій:в центрі уваги — Україна
Платформа «Форум майбутнього» (Forum
for the Future) | Майбутнє сталого розвитку:
дивлячись назад, рухатися вперед
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ГАЛУЗЕВІ ІМПЕРАТИВИ —
ДАНІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ
У тематичних галузевих сесіях також часто
піднімалися теми технологій та інклюзивності.
Неодноразово наголошувалося на необхідності
отримання точніших даних і ширшого залучення
кінцевих користувачів. Щодо електромобілів,
пролунала думка, що «дані вирішують все», адже
саме вони визначатимуть, де слід будувати зарядну інфраструктуру на основі моделей пересування в різних громадах. Це має велике значення з точки зору рівності, тому важливо не просто
заходити туди, де сьогодні є гроші, зберігаючи
транспортну нерівність, яка спостерігається зараз. Іншими словами, ми повинні переконатися,
що електромобілі та інші більш сприятливі для
клімату чи довкілля рішення також призведуть
до покращення доступу та розширення можливостей для груп населення, які недостатньо обслуговуються та часто були маргіналізовані через
транспортну інфраструктуру минулого.
Це також означає залучення громад до вирішення того, як саме вони хочуть рухатися, жити,
працювати та грати, щоб створити правильні
рішення. І дійсно, недавній аналіз зі Швеції, як
показано в книзі «Невидимі жінки» (Invisible
Women) Керолайн Кріадо-Перез (Caroline CriadoPerez), показав, що коли враховуються лише
поїздки чоловіків на роботу, проєктування транспортної системи може робити її неефективною й
дуже небезпечною для жінок.

КЛЮЧОВИЙ ВИСНОВОК:
Варто використовувати дані, але не покладатися лише на них — необхідно переконатися,
що вони поєднуються із залученням відповідних заінтересованих сторін, щоб зрозуміти, що
означають такі дані та як діяти ефективно.

СЕСІЇ, ЯКІ
ДОСЛІДЖУЮТЬ
ЦІ ПИТАННЯ ТА
ПРОПОНУЮТЬ РІШЕННЯ:
GreenBiz | Зарядка електромобілів:
Перехід до електромобілів під загрозою?
ReThink | Переформатування простору,
в якому ми живемо, думаємо,
працюємо та граємо
CBSR | Форсаж: обов’язкове розкриття
інформації, пов’язаної з кліматом

Така сама потреба у взаємодії спостерігається і
в проєктуванні будівель. Наука говорить нам, що
ми повинні створити нову форму розвитку, яка
забезпечить екосистемні послуги, щоб зробити
міста зеленішими, прохолоднішими та стійкішими, одночасно підвищуючи біорізноманіття
та зручність життя. Наприклад, сьогодні кондиціонування повітря споживає приблизно 25
відсотків усієї енергії в будівлі. Зниження цього
показника означає адаптацію як стандартів
проєктування, так і звичок і очікувань користувачів/ок. Перепроєктування працює найкраще,
коли залучаються громади, щоб саме вони могли
сформувати ці нові переваги. Вони розуміють
цінність рішень, які працюватимуть на практиці,
а не лише в ідеально розроблених моделях.
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СТИМУЛЮВАННЯ ЗМІН
РАЗОМ ІЗ ГРОМАДЯНАМИ
ТА СПОЖИВАЧАМИ
Ця тема не просто громадянської освіти, а й
двостороннього діалогу пройшла червоною ниткою через сесії, що зосереджувалися на широкій
громадськості. Глобальне опитування GlobeScan
у 2021 році показало, що 36 відсотків людей із 27
країн світу вже відчувають, що «значно постраждали» від зміни клімату, і цей показник зростає
з року в рік. Під час пандемії люди почали дедалі
більше мати почуття провини за власний вплив
на довкілля, але залишається стійкий розрив
між 46 відсотками громадян/ок світу, які «дуже»
хочуть змінити свій спосіб життя, щоб він став
більш екологічним, і 22 відсотками, які відчувають, що вони змогли внести «значні зміни». Цей
розрив спостерігається на кожному континенті.
Ми бачимо позитивні ознаки більш екологічно
чистого способу життя в деяких регіонах, але
цей процес все ще надто повільний і здебільшого зосереджений у заможних країнах, таких як
США, які мають найбільший розрив між поточним та сталим способом життя.
Отже, як нам прискорити зміни? Пролунали ідеї,
що люди не знають, які зміни вони можуть внести, тому корпораціям і урядам потрібно давати

чіткі, послідовні вказівки щодо перших кроків, які
вони можуть зробити. Наразі це занадто часто
вважається складним, дорогим і сповненим суперечливих вимог. Вони мають бути частиною
цілісної картини, яка демонструє, як усе сприяє
спільній справі побудови сталого та справедливого майбутнього, яке нікого не залишає осторонь.
Вибудувавши це спільне розуміння, ми відкриваємо можливість для обговорення та співпраці,
що важливо для досягнення більших і суттєвіших
трансформацій.
Яку роль у цьому мають відігравати бренди? Зараз ми живемо в перехідний період, коли бренди
можуть активізуватися та діяти як каталізатори
соціальних змін і впливу, але це означає переосмислення того, що бренди можуть і повинні
робити. Ми побачили п’ять змін парадигми, які
показують, як створити регенеративний бренд.
Це означає передачу більшого права голосу,
вибору та причетності тим, кого ці зміни стосуються, усунення прірви між людьми, які виробляють
продукти, і тими, хто їх використовує. Бренди
мають працювати над впливом на покоління, а не
лише над квартальними продажами, ставлячи запитання та заохочуючи ділитися поглядами, а не
стверджуючи, що мають усі відповіді. І поєднуючи
все це разом, вони повинні визнати взаємозалежність спільнот та екосистем та докладати зусиль
для посилення взаємної підтримки. Як сказав
Санджай Кханна (Sanjay Khanna), постійний футу-

Джерело: Дослідження «Здоровий та сталий спосіб життя» (Healthy & Sustainable Living Study) 2021 року, проведене
компанією «ГлоубСкан» (GlobeScan) (опитування 30 000 людей у липні 2021 року)
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ролог BBMG, інклюзивний міжсекторальний підхід
може допомогти лідерам позбутися відчуття, що
вони перевантажені окремими проблемами, і натомість знайти надію, ширші можливості та шляхи
для соціальних змін, які несуть узгоджені рішення.

КЛЮЧОВИЙ ВИСНОВОК:
Необхідно розробляти регенеративні бренди,
які створюють узгоджене розуміння спільної
справи, запрошуючи людей доєднатися до
прогресу, не очікуючи, що вони будуть виконувати всю важку роботу.

СЕСІЇ, ЯКІ
ДОСЛІДЖУЮТЬ
ЦІ ПИТАННЯ ТА
ПРОПОНУЮТЬ РІШЕННЯ:
Інститут Akatu | Соціально-екологічний рух,
рухи за демократію та солідарність.
Як краще залучати цільові аудиторії?

BBMG | Регенеративне лідерство: п’ять змін
парадигми для сучасних брендів

GlobeScan | Глобальне споживацьке дослідження сталого розвитку: аналіз звичок та
поведінки китайців, індійців та жителів Азії

13

ВИСНОВКИ:

ПАРТНЕРИ-ДОПОВІДАЧІ

З огляду на масштаб викликів, з якими ми стикаємося, часи, в яких ми живемо, можуть здаватися жахливими і відчайдушними. Але об’єднавшись, ми забезпечуємо підтримку та даємо надію
тим, хто найбільше цього потребує — від наших
сестер і братів в Україні до усіх, хто страждає
від дефіциту продовольства, який спричинило
вторгнення росії.
Цей 24-годинний марафон натхнення та дій у
всьому світі став для всіх нас закликом об’єднатися й кинути виклик інкременталізму, створити
нове й потужніше бачення необхідних нам змін і
залучити голоси тих, хто найбільше постраждав,
щоб виробити кращі рішення. Цей марафон
також став для нас надихаючою можливістю
зв’язатися з активістами-однодумцями, які вкладають свій час і енергію в створення цих змін.
Цей звіт — це лише короткий погляд на повний
24-годинний марафон натхнення та дій. Ви
можете переглянути всі відео у свій вільний час,
а платформа збору коштів для постраждалих
українських НУО приймає пожертви до 1 серпня
для тих, хто не мав шанс зробити цього раніше.

СПОНСОРИ

Сподіваємося, що ідеї, провокативні питання та
реальні приклади надихнуть вас, і ви зможете
перетворити цей спільний момент на конкретні
дії. Насамкінець ми поставимо вам ті самі запитання, які ставимо собі:
• Як ви привнесете у свою роботу голоси
груп, до яких недостатньо дослухаються?
Як ви заохочуватимете реальну співпрацю
із заінтересованими сторонами?
• Які нові підходи, мислення та наративи ви
розглянете, щоб стимулювати суттєві, а не
лише інкрементні зміни?
• Які будуть ваші подальші практичні кроки?

Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо
цього звіту чи заходу, будь ласка, надішліть їх
на електронну адресу: insight@globescan.com
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