ЗВЕРНЕННЯ
ГУМАНІТАРНОГО ФОРУМУ
«ВІДРОДЖЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ”

МАНІФЕСТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
І. УСВІДОМЛЕНІ УРОКИ КАТАСТРОФ
Набутий досвід: Ми усвідомлюємо, що відсутність своєчасної та правдивої
інформації при надзвичайних ситуаціях веде до різкого збільшення людських страждань.
Тому перший засвоєний урок – прагнути до правди і говорити правду.
Набутий досвід: Відсутність балансу між прискоренням технічного прогресу та
духовним розвитком людини призводить до порушення рівноваги між зростанням матеріальних потреб
людства та природними обмеженнями розвитку людини.
Тому другий засвоєний урок – приймаючи стратегічні рішення щодо
розвитку, ми маємо керуватись інтересами прийдешніх поколінь.
Набутий досвід: Катастрофи примушують нас зупинитись і переглянути свої
погляди, цінності, наміри. Людство починає усвідомлювати, що світ і події в ньому є цілісними і
взаємопов’язаними. Руйнівний вплив сьогодення на природу людини та людини на природу може
обернутися катастрофами глобального характеру.
Тому третій засвоєний урок – ми зобов’язані вчитися зберігати рівновагу
гармонійного розвитку.
Набутий досвід: Наслідки глобальних катастроф техногенного та природного
характеру неможливо подолати зусиллями лише тих, хто постраждав.
Тому четвертий засвоєний урок – ми визнаємо неможливість розв’язання
глобальних проблем силами одного народу чи країни. Необхідним є
об’єднання зусиль не лише під час стихійних лих, катастроф чи
терористичних актів, але й з метою пошуку шляхів майбутнього розвитку
людини.
Досвід пережитих катастроф змушує нас зосередити увагу на глибинному питанні
розвитку людини та суспільства, а також на посиленні відповідальності перед майбутнім.
ІІ. БЛАГОДІЙНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Ми схиляємо голови перед народами, що прийняли на себе удар катастроф, вижили і відтворили
довкілля та соціуми.
Ми висловлюємо свою повагу та вдячність всім, хто в критичні моменти виявив
найкращі якості людини – милосердя і героїзм, відповідальність і здатність до самопожертви,
доброту і професіоналізм, згуртованість і прагнення до об’єднання зусиль заради спасіння тих, хто

постраждав.
В той же час, ми пропонуємо вважати допомогу в біді природнім обов’язком відповідальної людини.
ІІІ. ДІАЛОГ З РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ:
ЛЮДИНА І ЇЇ ЦІННІСТЬ, ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ.
Після катастроф виразніше усвідомлюється цінність людського життя і цивілізації. Тому ми повинні
замислитися над тим, як має розвиватися людство, який шлях розвитку свідомо обирає не тільки
кожна людина, але й кожна країна для того, щоб світ міг стати гармонійним та безпечним для
майбутніх поколінь.
Тому вважаємо необхідним запровадження постійного міжнародного форуму з розвитку людини, як
основного заходу попередження гуманітарних катастроф.
СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ
Виходячи з вищевикладеного, ми закликаємо уряди країн та міжнародні організації ініціювати
глобальне партнерство для спільних дій в інтересах розвитку, а саме:
-

консолідувати зусилля міжнародної спільноти у сфері охорони здоров’я дітей, а отже,
майбутніх поколінь;

-

вважати захист батьківства та дитинства пріоритетом розвитку спільнот;

-

розробити комплексну систему міжнародного моніторингу потреб дітей, що постраждали
внаслідок катастроф, та систему турботи про них. Запровадити програми «Діти
катастроф»;

-

визнати підвищену захворюваність дітей в Україні (та інших країнах, які постраждали від
Чорнобильської трагедії) такою, що могла бути спричинена аварією на Чорнобильській
АЕС;

-

залучити міжнародну спільноту до надання медичної та гуманітарної допомоги всім, без
винятку, постраждалим країнам з пріоритетним врахуванням потреб дітей;

-

забезпечити ранню діагностику новонароджених (особливо, після катастроф), збільшити
потужність відділень інтенсивної терапії для новонароджених;

-

запровадити систему зміцнення імунної системи дітей, як пріоритетне завдання у сфері
охорони здоров’я;

-

забезпечити накопичення запасів мікроелементів, які є у дефіциті в організмах людей, на
випадок радіаційної загрози;

-

вирішити проблеми дефіциту йоду та інших елементів у населення, шляхом відновлення їх
вмісту у продуктах харчування, в першу чергу природним шляхом;

-

запровадити системи постійного дослідження довготривалих наслідків катастроф для
виявлення закономірностей та попередження виникнення і повторення їх у майбутньому;

-

об’єднати зусилля та можливості цивільної, військової медицини та медицини катастроф
для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та трагічні події, де б вони не сталися;

-

налагодити партнерські зв’язки між провідними медичними закладами світу, з метою
ефективного обміну новітніми технологіями та лікувально-діагностичними стандартами;

-

створити національні стратегії для запобігання вродженим вадам населення,
постраждалого від катастроф, та утворити і вести реєстри вроджених вад;

-

спростити процедури термінового імпорту-експорту медикаментів та медичних послуг на
випадок необхідності термінової допомоги;

-

посилити координацію та оптимізувати міжнародну підтримку у ситуаціях катастроф з
подальшим створенням світової системи упередження та подолання трагедій. Підвищити
культуру безпеки, створивши відповідне правове поле, для зменшення ризику виникнення
катастроф;

-

звернути посилену увагу урядів країн на необхідність створення на постраждалих
територіях, що відчужуються після катастроф, природних екосферних заповідників;

-

розбудувати систему підтримки спільнот, що опинилися у стані кризи, орієнтовану на
розвиток людини;

-

запровадити освітні програми для сприяння розширенню світогляду людини до
усвідомлення цілісності світу та людської спільноти;

-

сприяти усвідомленню реальних наслідків та масштабів впливу людини на довкілля
засобами масової інформації. Забезпечити постійне інформування людей щодо їхньої
відповідальності перед майбутніми поколіннями, у тому числі шляхом поглиблення
професійної підготовки освітян;

-

удосконалити системи прийняття стратегічних рішень, забезпечивши відкрите обговорення
їх очікуваних наслідків;

-

створити інститути та методики для гуманітарної експертизи нових технологій,
управлінських рішень та способів забезпечення зростаючих потреб людства.

Об’єднуючи зусилля для реалізації запропонованих ініціатив, ми зможемо розширити світогляд,
поглибити бачення реальності і свідомо творити спільне майбутнє.

