
 

 

 

Середовище існування. МАНІФЕСТ 2020 
 

Про що? 

Середовище існування (частина природи, що оточує живі організми та прямо чи 

опосередковано впливає на них) - це те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо. Спочатку це 

середовище було лише природним, а отже живим і не абстрактним. А потім з’явились МИ, як 

закономірна вершина еволюції, чи результат несподіваної мутації. Але МИ змінили планету, 

розширили природне середовище новими вимірами. Надихаючись зростанням власноруч 

створеного світу, розпочинаючи війни за території та ринки збуту, МИ – такі надзвичайно складні 

та розумні – втратили відчуття єднання зі світом.  

 

Звісно, тепер МИ знаємо, що нам під силу змінити усю планету. Але… що далі? 

 

Картина сьогодення 

Реалізувавши зі світу ідей безліч прекрасного (принаймні в нашому розумінні), на рівні планети 

МИ створили світ, де панує машина, що нищить живе різноманіття. Світ, у якому схиляються перед 

грандіозними звершеннями і в “адреналінових перегонах” щодня наближаються до точки 

неповернення.  

 

В 2019 день екологічного боргу настав 29 липня. Саме в цей теплий літній день наш попит на 

відновлювані ресурси перевищив можливості Землі їх відновити протягом одного року. Але МИ не 

зупиняємось в освоєнні територій, видобутку копалин, використанні живих істот для заробітку та 

розваги. Завдяки НАМ популяцій тварин у природі стало менше на 60% впродовж лише 40 

останніх років. А Інтерпол назвав екологічну злочинність третьою за об'ємом незаконно отриманих 

коштів у світі. МИ створили середовище виживання, і не усвідомили свою залежність від 

різноманіття живого - недоторканих лісів, вільнотекучих річок, боліт та луків, й загалом від 

природи, що нас оточує.  

 

 
 



Експерти ООН наголошують, що до 2025 року лише з проблемою нестачі прісної води 

зіштовхнуться близько 3 мільярдів людей на планеті. Звичайно, якщо МИ вже сьогодні не змінимо 

своє ставлення до планети. 

 

Повернення до засад сталого розвитку  

МИ можемо жити в гармонії зі світом. МИ здатні взяти нові зобов'язання для збереження себе та 

свого середовища існування. Відповіді на те, як відновити здоров'я планети для безпечного і 

гармонійного співіснування людства і природи лежать на поверхні. Потрібно тільки більше 

сміливості. Уряди, корпорації та мільйони людей почали усвідомлювати, що повернення до засад 

сталого розвитку - це наш останній шанс на власне виживання. 

 

2020 рік унікальний для визначення глобального “Нового курсу для природи і людей” (New Deal 

For Nature and People). Адже такої кількості наукових даних про стан планети, такого масштабу 

зустрічей на рівні ООН та глобальних лідерів, що здатні змінити парадигму сліпого споживання, ще 

не було. 

 

Середовище існування. МАНІФЕСТ 2020 - це заклик арт-спільноти до сміливих дій заради життя в 

гармонії зі світом. Заклик до державних діячів та бізнесменів, жінок та чоловіків, жителів міст та 

сіл, фізиків та ліриків, матусь та батьків. Заклик до кожного з нас.  

Через мистецтво ми звертаємось до свідомості та підсвідомості:  МИ є цей СВІТ.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


