Програма вирішення суперечок та спорів, оцінки можливих
соціальних наслідків в процесі планування лісгосподарських заходів
по ДП «Івано-Франківський лісгосп»
Під час планування лісогосподарських заходів може виникати порушення інтересів
громади (або згодом трансформуватися у таке), наприклад, в національних інтересах
приймається рішення про розробку корисних копалин або прокладання автомагістралі
через природоохоронну зону. З іншого боку, громада розвиває стихійну експлуатацію
природних ресурсів, а держава цьому протидіє, як це має місце у випадку з незаконним
видобуванням бурштину.
У практиці під час планування та виконання лісогосподарських заходів можуть
втручатися представники громадськості, і без належного інформування громади, це
досягає іноді рівня гострого конфлікту та викликає протести. Зреагувавши на критику,
слід створити комісію за участю громадських організацій та окремих громадян, внести
слушні пропозиції щодо внесення змін та доповнень в даному конфлікті. Представниками
комісії розглядаються та узгоджуються всі без виключення зауваження, пропозиції,
поправки та доповнення. Компромісне рішення по конфлікту слід викласти на офіційному
сайті лісгоспу.
Співпраця припускає розбіжності інтересів, але не такого характеру, щоб це
призводило до припинення партнерства або його гальмування між підприємством та
місцевим населенням.
Відносини між лісгосподарським підприємством та суспільством можуть набувати
характеру співпраці (конструктивності) або конфліктності (деструктивності). Характер
таких відносин може змінюватися з плином часу і в залежності від конкретної позиції
кожної із сторін (домінування, залежності, незахищеності).
Конфлікти часто стають відомими громадськості, пресі, але можуть замовчуватися,
аналогічно врегулювання їх відбувається позасудовим шляхом або судовими процесами.
В основі конфліктів інтересів часто закладено недосконалість нормативно-правової
бази (прогалини, неврегульованість питань, нерівність захисту прав суб'єктів, відсутність
механізму правових механізмів з ви рішення спорів) та історичні традиції.
Механізми землеволодіння часто викликали ескалації конфліктів між різними
зацікавленими сторонами з приводу доступу до них і їх власності на ресурси. Механізми
володіння нерухомістю і земельні конфлікти впливають на скотарство, збезлісення і
деградацію земель.
Інформування та участь населення в процесі прийняття рішень в потенційно спірних
районах може допомогти уникнути виникнення невизначеності та політичного конфлікту;
Навіть незначні скарги можуть перерости в суперечки або силовий конфлікт, якщо
залишити це без нагляду. За кращою практикою, підприємства мають створювати такі
механізми, щоб відповідати стандартам міжнародних фінансових інститутів та ініціатив
щодо сертифікації. Зокрема, виділяти кошти на створення механізмів розгляду скарг з
постраждалими громадами. Передові підприємства мають у своєму розпорядженні
механізми розгляду скарг громадськості, комунікації з громадами, поваги до традиційних
підходів щодо вирішення конфліктів. Це дозволяє пом'якшити конфлікт.

Конфлікт інтересів може бути пом'якшено у різний спосіб, в тому числі шляхом:
усунення конфлікту, розкриття конфлікту, обмеження дій, незалежна оцінка позицій
сторін, механізм прийняття неупереджених рішень, дотримання кодексів поведінки.
Підприємства повинні поважати громадську думку в тих регіонах, це вони працюють.
Надійні процедури для врегулювання конфліктів з громадою є важливими для успішної,
роботи підприємства. Наприклад, коли підприємство, що займається експлуатацією
лісового господарства, вступає в конфлікт з місцевим населенням, то можуть виникати
збитки для нього внаслідок програшу в судах, витрат на обладнання очисних споруд,
рекреацію, втрат від обмеження масштабів (зменшення обсягів виробництва) або навіть
припинення робіт.
Судові процедури повинні використовуватися тільки в разі провалу переговорів. Крім
того, підприємство може не лише витрачати час і гроші, але буде пошкоджена
корпоративна репутація, поставлені під загрозу майбутні інвестиційні можливості,
розірвані стосунки з зарубіжними інвесторами. Ось чому слід починати підготовку
економічного обґрунтування із створення власних механізмів врегулювання скарг, щоб
запобігти конфлікту з місцевими жителями або врегулювати конфлікт, коли він виникає.
Механізм врегулювання скарг передбачає тісні і регулярні контакти з громадами.
Багато що залежить від досвіду і трудової етики співробітників служби відносин з
місцевим населенням, які можуть обговорювати проблеми з громадськістю і часто
вирішувати питання на місці. Місцеві люди повинні мати почуття ввічливості та уваги до
своїх звернень та потреб. Підприємство також може підвищити свою легітимність, якщо
буде дозволяти третім сторонам здійснювати моніторинг самого механізму і скарг, а
також публікувати результати врегулювання спірних ситуацій.
Важливо, щоб спільнота отримувала правильно уявлення про роботу
лісогосподарського підприємтва та проекти, щоб громадськість могла брати участь в
більш конструктивному діалозі.
Держава покликана захищати всіх громадян, в тому числі споживачів,
співробітників. Воно робить це за допомогою законодавства, регулювання та
правозастосування. Це створює труднощі для підприємств, які в результаті повинні
витрачати більше грошей, щоб зробити продукти більш безпечними, для виробництва з
меншою мірою забруднення навколишнього середовища, або видобувати таким чином,
щоб краще захистити природу. Підприємства повинні витрачати гроші, щоб зробити
умови роботу більш безпечними.
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