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УКРАЇНА
Надмірне споживання у всіх сферах нашого життя негативно впливає на
екологічний баланс, соціальну рівність та індивідуальне благополуччя. Зниження
рівня споживання в суспільстві є новою стратегією сталого розвитку [1-2].
Сьогоднішня молодь складає важливу цільову групу для втручання у
нестійкі звички надмірного споживання та визначає подальші шляхи та ідеї
відповідального способу життя. У контексті сталості досліджуються основні
мотиви молодих людей, що беруть участь у трьох моделях поведінки,
пов'язаних із протидією споживанню (добровільна простота, спільне
споживання та життя за коштами) [3]. Знання цих мотивів може допомогти
успішно залучити молодих людей до відповідних видів діяльності, що зрештою
допоможе знизити рівень споживання.
У перехідній фазі від дитинства до дорослого життя молоді люди є
різноманітною і неоднозначною групою споживачів, дослідження якої виявляють
досить непоєднувані характеристики [4]. Для того щоб розуміти багатогранні
моделі антиспоживання в молодіжному середовищі (табл. 1), потрібно дати
відповіді на такі питання: 1. Які передбачувані наслідки та цінності мотивують
молодих людей брати участь у моделях, що перешкоджають споживанню? 2. Які
інструменти політики можуть сприяти боротьбі зі споживанням серед молоді?
Таблиця 1
Моделі усвідомленого споживання для молоді
Добровільна простота
Матеріальна
простота,
ощадливий
підхід
до
ресурсів,
придбання
місцевих товарів, соціальна
активність та орієнтація на
індивідуальні уподобання в
роботі та житті
дані сформовано з [3]

Спільне споживання
Доступ до товарів, за
допомогою
спільного
використання,
запозичення,
оренди,
обміну, дарування або
бартеру

Життя за коштами
Уникнення боргів, турбота
про
довгострокову
фінансову безпеку. Життя
у межах здатності людини
виконувати справжні та
майбутні
фінансові
зобов'язання
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Така практика може сприяти екологічно сумісним, соціально справедливим
та індивідуально вигідним стосункам.
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