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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Канів, серце української культури
та українського духу, вдруге прийняв
найважливіший інтелектуальний форум 
Східної Європи — Ukrainian ID. 

Два дні нашої напруженої, але в той же час 
чесної та відкритої розмови з найгостріших 
питань вже стали історією. 

Але наша робота на цьому не закінчується 
— вона лише розпочинається. 

Ніколи раніше людство не мало перед 
собою стільки викликів, які б загрожували 
нашому існуванню.

Глобальна інформаційна війна та небезпека 
нового світового воєнного конфлікту.
Соціальна й економічна нерівність у суспіль-
стві та між націями. 

Криза традиційної енергетики. Примара 
екологічної катастрофи як можливого
наслідку розвитку нашої цивілізації. 

Але — парадокс! Ще ніколи раніше людство 
не плекало стільки надій і не вело таку
наполегливу боротьбу за власне майбуття. 

І цю боротьбу мають очолювати ті,
хто керується цінностями.  

Лідерами світу не можуть бути функціонери, 
які з легкістю змінюють свою ідеологію,
спираючись лише на кон'юнктуру, рейтинги 
та результати виборів. Політики, які не 
мають ідеалів, і для яких правда і брехня 
щоденно міняються місцями — недостойні
і не можуть управляти суспільствами, особ-
ливо, у часи таких буремних змін, які ми 
проживаємо сьогодні. 



МИ, УЧАСНИКИ ФОРУМУ 
UKRAINIAN ID, 

закликаємо політиків України та всього світу 
будувати своє лідерство на фундаменті
цінностей. Цінностей, які зараз мають 
пройти сувору ревізію з огляду на виклики, 
що стоять перед людством.

Ми повинні сформулювати та плекати
цінності, які забезпечать нам дорогу вперед.

За підсумками цьогорічного Форуму буде 
створена Конституція цінностей - символіч-
ний документ, що об'єднає всі ті ключові 
пропозиції, візії та стратегії з якими виступи-
ли учасники Ukrainian ID.

Ми стверджуємо: розвиток України як ча-
стини цивілізованого світу можливий тільки 

за тієї умови, що наша країна працюватиме 
над вирішенням глобальних питань 
пліч-о-пліч з передовими партнерами. 

Ми закликаємо українську владу невідклад-
но взятися за вирішення викликів, актуаль-
них як для нашої країни, так і для всієї пла-
нети. 

Перший виклик: дотримання гуманітарної 
безпеки (Human Security) у світі, який так 
швидко змінюється.

Фізична безпека та охорона здоров'я, 
захист від інформаційних атак та розбудова 
інфраструктури, доступ до культури та 
освіти як передумова особистого розвитку. 
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Тільки в тому випадку, якщо суспільство
забезпечує всі ключові потреби людини, 
вона є по-справжньому захищеною.

Вирішити проблеми гуманітарної безпеки ми 
зможемо, якщо визначимо на державному 
рівні людину як найвищу цінність. 

Ми закликаємо реагувати на ці виклики 
шляхом створення нової державної політики 
до забезпечення людських потреб.
Політика, яка - підкреслимо! - має посилю-
вати демократичні права суспільства та 
окремої людини, а не ставити їх під загрозу, 
аналогічну авторитарним чи тоталітарним 
режимам. 

Другий виклик— нерівність: соціальна та 
економічна, нерівність доступу до ресурсів 
або можливостей власної реалізації.

Україна має активно взятися за вирішення 
проблеми репрезентації жінок в управлінні 
державою. 54% нашого населення склада-
ють жінки. Та при цьому жінки контролюють 
менше 10% економічних ресурсів в Україні. 
Рівень присутності жінок в українському 
парламенті — 12%. За цим показником ми 
перебуваємо на останньому місці в Європі.

Вирішити цю проблему ми зможемо, спира-
ючись на цінність справедливості. 

Ми мусимо розбити «скляну стелю», що
заважає більш ніж половині нашого
суспільства досягати лідерства та дієво 
створювати наше спільне майбутнє. 



Ми наполягаємо на тому, що Україна має на 
законодавчому рівні забезпечити правила 
пропорційного представлення жінок у владі 
всіх рівнів і ввести відповідальність для 
керівників тих органів і організацій, які не 
будуть дотримуватися цих вимог.

Третій виклик для всієї планети: порятунок 
екології. 

Глобальне потепління, зумовлене нашим 
технологічним розвитком, загрожує всьому 
життю на Землі. Ми знищуємо біорізно-
манітність — кожного дня через дії людини 
зникають все нові види тварин, птахів, риб 
та комах. 

Людство в своїй більшості поки вважає за 
краще сором'язливо відвертатися від цього 
страшного результату своєї діяльності. 

Ми стверджуємо: в нас немає морального 
права ігнорувати цю проблему. Адже цим 
ми знищуємо майбутнє, в якому могли б 
жити наші діти. 

Цінність відповідальності перед власним 
майбутнім допоможе нам відвернути ката-
строфу. 

Ми вимагаємо від урядів України та всього 
світу знизити тиск на екологію планети
і передати її у спадок наступним поколінням 
людства.

Задля цього ми підкреслюємо важливість 
розвитку альтернативних видів транспорту 
та використання новітніх енергетичних
ресурсів замість нафти, природного газу
та вугілля. 



Ми впевнені: українське законодавство має 
передбачати крайній термін використання 
технологій, що наносять шкоду всій планеті. 
Маємо залишити застарілі винаходи та 
знання у минулому — аби забезпечити
собі право на майбутнє. 
 

Полум'я Революції цінностей запалало
на Тарасовій горі. 

Ми продовжуємо наш шлях і запрошуємо
до діалогу всіх, хто готовий міняти майбутнє 
України і світу. Всіх, хто розділяє наші цін-
ності і готовий здійснити найсміливішу
Революцію, якої потребує наша цивілізація.

ДО ЗУСТРІЧІ В КАНЕВІ
В 2020 РОЦІ!


