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Предговор от председателя на Комисията

„Глобален план за промени“ — това беше натоварена да състави Световната 
комисия по околната среда и развитието (СКОСР). Общото събрание на ООН 
отправи към нея настоятелен призив:
• да предложи дългосрочна стратегия за опазване на околната среда, която 

да осигури постигането на устойчиво развитие до 2000 година и след нея;
• да препоръча принципни насоки за опазване на околната среда, които да 

доведат до по-голямо сътрудничество между развиващите се страни и между 
страни с различни степени на икономическо и социално развитие, както и 
до постигане на общи и взаимно поддържани цели, като се вземат предвид 
взаимовръзките между хората, ресурсите, околната среда и развитието;

• да обсъди начини и средства, чрез които световната общност ще може да се 
грижи по-ефективно за околната среда; и

• да помогне да се дефинират споделени разбирания по дългосрочните еколо-
гични въпроси и за съответните усилия, необходими за успешното справяне 
с проблемите по опазването и подобряването на околната среда, като създа-
де дългосрочен план за действие през следващите десетилетия и набележи 
целите, към които трябва да се стреми световната общност.
Когато през декември 1983 г. към мен се обърна генералният секретар на 

ООН с молба да съставя и да оглавя специална независима комисия, която да 
се заеме с тази голяма задача, стояща пред световната общност, аз съзнавах 
много добре, че това не е малко дело и задължение; ясно ми беше, че моите 
всекидневни отговорности като ръководител на партия правят невъзможно 
изпълнението на такава задача. Това, което искаше Общото събрание, също 
изглеждаше нереалистично и прекалено амбициозно. В същото време то беше 
израз на широко разпространеното мнение за безсилието и неспособността 
на световната общност да се обръща към глобалните жизнени проблеми и да 
работи ефективно за разрешаването им.

Този факт е една реалност и не трябва да бъде пренебрегван. Тъй като засега 
липсват отговори на основни и сериозни проблеми, няма алтернатива, освен 
да се продължи с усилията да се намерят такива отговори.

Такива бяха мислите ми, когато генералният секретар ми представи аргу-
мент, който не можеше да се отхвърли убедително: нито един друг политиче-
ски ръководител не беше станал министър-председател, имайки зад гърба си 
няколко години политическа борба — с национален и международен обхват 
— като министър на околната среда. Това даваше известна надежда, че не бе 
предопределено околната среда да остава страничен въпрос при вземането на 
основни политически решения.

НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ
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В последна сметка аз реших да приема предизвикателството. Предизвика-
телството да се застане с лице към бъдещето и да се защитят интересите на 
идващите поколения. Защото беше пределно ясно: необходими са промени.

Днешната епоха повече от всякога налага координиране на политическата 
дейност и поемане на отговорност. ООН и нейният генерален секретар са из-
правени пред огромна задача и тежко бреме. Отговорното постигане на целите 
и стремежите на човечеството изисква активната поддръжка на всички нас.

Моите размисли и оценки на перспективите се основаваха и върху друга важна 
част от собствения ми политически опит: предишната работа на Комисията 
„Брандт“ върху проблемите Север—Юг и на Комисията „Палме“ по проблемите 
на сигурността и разоръжаването, в които аз участвах.

Пред мен се поставяше задачата да помогна да се формулира трети властен 
призив за политически действия: след изработените от Комисията „Брандт“ 
документи — „Програма за оцеляване“ и „Общата криза“, и от Комисията 
„Палме“ — „Общата сигурност“, трябваше да се изработи „Общото бъдеще“. 
Това беше моето послание, когато заместник-председателят на СКОСР Мансур 
Халид и аз започнахме работа по амбициозната задача, поставена от ООН. 
Настоящият доклад, представен на Общото събрание на ООН през 1987 г., е 
резултатът от този процес.

Може би нашата най-неотложна задача днес е да се убедят народите в не-
обходимостта от връщане към многостранно сътрудничество. Стремежът 
към преустройство след Втората световна война беше реална движеща сила 
за установяване на нашата следвоенна международна икономическа система. 
Стремежът да се намерят устойчиви пътища за развитие трябва да даде тласък 
— и то мощен тласък — за подновено търсене на многостранни решения и за 
преустройство в международната икономическа система на сътрудничество. 
Тези стремежи понякога влизат в разрез с ограниченията, наложени от наци-
оналния суверенитет, от различните стратегии за икономическа печалба и от 
разделението в различни области на науката.

След десетилетие и половина на застой, та дори и на упадък в общото съ-
трудничество, аз вярвам, че е дошло време за по-големи надежди, за единно 
движение към общи цели, за нараснала политическа воля да се насочим към 
нашето общо бъдеще.

През 60-те години беше време на оптимизъм, имаше надежда за прекрасен нов 
свят и за утвърждаване на прогресивни идеи в международен обхват. Колонии, 
благословени с природни богатства, ставаха самостоятелни нации. Изглежда-
ше, че сериозно се прокарват идеалите на сътрудничеството и споделянето на 
постиженията. Но като парадокс, през 70-те години започна бавно плъзгане 
към обстановка на реакция и изолация, докато в същото време поредица от 
конференции в рамките на ООН предлагаха надежда за по-голямо сътрудни-
чество по значими въпроси. На Конференцията по околната среда на човека, 
проведена от ООН през 1972 г., индустриализирани и развиващи се страни 
успяха заедно да очертаят „правата“ на човешкия род да има здравословна и 
продуктивна околна среда. Последваха цял низ от подобни срещи: по правата 
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на хората на подходяща храна, на добро жилище, на чиста вода, на достъп до 
средства за регулиране на числеността на техните семейства.

Сегашното десетилетие е белязано с отдръпване от социалните проблеми. 
Учените обърнаха нашето внимание към спешни, но сложни проблеми, имащи 
пряко отношение към самото ни оцеляване: затоплянето на Земята, заплахите 
за озоновия слой на атмосферата, настъплението на пустините, засипващи 
обработваемата земя. В отговор ние искаме повече подробности и отправяме 
проблемите към институции, недостатъчно подготвени, за да се справят с тях. 
Влошаването и разрушаването на околната среда, разглеждани най-напред само 
като проблем на богатите държави и като страничен ефект от промишленото 
изобилие, станаха проблем на оцеляване за развиващите се страни. Те са част 
от вървяща надолу спирала от взаимно свързани екологично и икономическо 
влошаване, в която са впримчени много от най-бедните нации. Въпреки офи-
циалната надежда, изразявана от всички страни, днес няма забележими тен-
денции, няма програми или политически линии, които да предлагат каквато 
и да било реална надежда за стесняване на разширяващата се пропаст между 
богатите и бедните държави. И като част от нашето „развитие“ ние сме стру-
пали оръжейни арсенали, способни да отклонят пътищата, които еволюцията 
е следвала милиони години, и да създадат планета, която нашите прадеди не 
биха разпознали.

Когато през 1982 г. за първи път беше обсъждано докъде трябва да се разпрос-
тре действието на нашата комисия, имаше хора, които искаха тя да се ограничи 
само до „проблемите на околната среда“. Това щеше да бъде груба грешка. 
Околната среда не съществува като сфера, отделена от човешките действия, 
стремежи и потребности и опитите тя да се защитава изолирано от човешките 
интереси са придали оттенък на наивност на самия термин „околна среда“ в 
някои политически кръгове. Думата „развитие“ също се възприема от някои с 
твърде стеснено и много ограничено значение като „това, което трябва да правят 
бедните нации, за да станат по-богати“. По този начин развитието автоматично 
се пренебрегва в международен мащаб като предмет на интерес само за онези 
специалисти, които работят пряко по темата „помощ за развитието“.

Обаче „околната среда“ е това, в което всички ние живеем; а „развитие“ е 
това, което всички ние правим, стремейки се да подобрим нашата съдба в този 
дом. Двете понятия са неделими. Нещо повече, въпросите на развитието трябва 
да бъдат разглеждани като решаващи от политическите ръководители, които 
чувстват, че техните страни са достигнали равнище, към което другите нации 
трябва да се стремят. Много от пътищата на развитие на индустриализираните 
държави очевидно не са устойчиви, а начинът на развитие на тези страни имен-
но поради тяхната голяма икономическа и политическа мощ ще има голямо 
влияние върху способността на всички народи да поддържат човешкия прогрес 
за идните поколения.

Множество важни проблеми по оцеляването са свързани с неравномерното 
развитие, бедността и увеличаването на населението. Всички те оказват безпре-
цедентен натиск върху почвите, водите, горите и другите природни ресурси на 

Предговорот председателя
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планетата не по-малко и в развиващите се страни. Насочената надолу спирала 
на бедността и на влошаването на околната среда е загуба на възможности и 
ресурси. В частност това е загуба на човешки ресурси. Тази взаимообвързаност 
между бедност, неравенство и влошаване на околната среда формира една важна 
тема в нашия анализ и препоръки. Това, което е необходимо сега, е една нова 
епоха на икономически растеж — растеж достатъчно мощен и в същото време 
социално и екологично устойчив.

Поради обсега на нашата работа и потребността да имаме широка перспек-
тива аз осъзнах много добре необходимостта да събера група от висококва-
лифицирани специалисти с влияние в политиката и науката, за да се получи 
една наистина независима комисия. Това беше съществен момент от процеса 
на работата, за да се осигури крайният успех. Заедно всички ние трябваше да 
обхванем земното кълбо и да се сработим, за да формулираме интердисципли-
нарен интегриран подход към глобалните проблеми и нашето общо бъдеще. 
Ние се нуждаехме от широко участие при подчертано мнозинство на членове 
от развиващите се страни, за да отразим реалностите в света. Нуждаехме се и 
от хора с голям опит и от всички сфери на политиката, не само от политиката 
в областта на околната среда и развитието, а от всички сфери, където се вземат 
жизнено важни решения, влияещи на икономическия и социалния прогрес в 
национален и международен мащаб.

Поради това ние идваме от твърде различни позиции в обществото: външни 
министри, специалисти по финанси и планиране, хора, определящи политиката 
в областта на селското стопанство, науката и технологиите. Много от членовете 
на Комисията са министри и висши икономисти в своите страни; запознати са 
най-добре със състоянието в тези държави. Но като членове на Комисията ние 
действахме не в нашите национални роли, а в лично качество; и в процеса на 
работата национализмът и изкуствените граници между „индустриализирани“ 
и „развиващи се“ страни, между Изток и Запад изчезнаха. На тяхно място се 
появи общият интерес към планетата и взаимосвързаните екологични и иконо-
мически заплахи, с които сега се борят народи, институции и правителства. 

През времето, когато заседавахме като Комисия, станаха трагедии като глада 
в Африка, изтичането на отрови от фабриката за пестициди в Бопал, Индия, 
и ядрената катастрофа в чернобил, СССР, и те сякаш се случиха, за да оправ-
даят мрачните предсказания за бъдещето на човечеството, добили известност 
в средата на 80-те години. Но при публичните срещи, които проведохме на 
петте континента, научихме за още много хронични, широко разпространени 
бедствия: криза от дългове, спиране на помощи и инвестиции в развиващите се 
страни, спадане на цените на стоките и спадане на личните доходи. Убедихме 
се, че са необходими големи промени както във взаимоотношенията, така и в 
начините, по които са организирани нашите общества.

Въпросите за населението — нарастване и човешки права — и връзките меж-
ду тези взаимно зависими въпроси и бедността, околната среда и развитието 
се оказаха едни от най-трудните проблеми, с които трябваше да се борим. В 
началото различията във възгледите изглеждаха непреодолимо далечни и из-
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искваха много размисъл и воля за разбирателство през границите на култури, 
религии и региони.

Друга област на интерес за Комисията беше цялата сфера на международ-
ните икономически отношения. Тук, както и в много други важни аспекти на 
нашия анализ и нашите препоръки, ние успяхме да постигнем разбирателство 
на широка основа.

Много съществен е фактът, че всички ние станахме по-мъдри, научихме се да 
виждаме през културните и историческите бариери. Имаше моменти на дълбока 
загриженост и потенциална криза, моменти на благодарност и постижения, 
моменти на успех в изграждането на общ анализ и перспектива. Резултатът е 
подчертано по-глобален, по-реалистичен, по-ясно насочен в бъдещето, откол-
кото можеше да го направи всеки от нас поотделно. Когато се включихме в Ко-
мисията, ние имахме различни гледни точки и убеждения, различни представи 
за ценностите и перспективите, различен опит и интуиция. След три години 
на съвместна работа, пътувания, изслушване на различни хора и дискусии ние 
представяме единодушен доклад.

Аз съм дълбоко благодарна на всички членове на Комисията за тяхната пре-
даност, тяхната предвидливост и лично себеотдаване на нашите общи усилия. 
Това беше наистина прекрасен екип. Духът на приятелство и откровено общу-
ване, възприемането на мненията и процесът на изучаването и споделянето им 
създадоха оптимизъм — нещо много важно за всеки от нас и, смея да вярвам, 
за доклада и неговото послание. Ние се надяваме да споделим и с други на-
шето изследване и всичко, което преживяхме заедно. Това е нещо, което много 
други ще трябва да изпитат в дейността си, за да може да се постигне всеобщо 
устойчиво развитие.

Комисията вземаше предвид мненията на хора от всички обществени слоеве. 
Сега тя от своя страна се обръща именно към тези хора — към всички народи 
на света. Този доклад е послание както пряко към хората, така и към институ-
циите, които те са създали.

Комисията се обръща към правителствата — директно и чрез различни-
те техни представителства и министерства. Общността на правителствата, 
представени в Общото събрание на ООН, ще бъде главният получател на този 
доклад.

Комисията се обръща също към частните предприятия — от най-дребните 
еднолични предприятия до големите многонационални компании със съвкупен 
икономически оборот, по-голям от този на много държави, и с възможности 
да предизвикат дългосрочни промени и подобрения.

На първо място обаче нашето послание е насочено към хората, чието бла-
госъстояние е крайната цел на всички политики за опазване на околната среда 
и за развитие. По-специално Комисията се обръща към младежта. Учителите 
по света ще трябва да изпълнят важната роля да запознаят младите хора с 
този доклад.

Ако не успеем да предадем нашето неотложно послание до днешните ро-
дители и ръководители, ние рискуваме да подкопаем основите на правото на 
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децата ни на здравословна и благоприятна за подобряване на съществуването 
им околна среда. Само ако успеем да преведем нашите думи на език, който 
може да достига умовете и сърцата на млади и стари, ще бъдем в състояние да 
предприемем широки социални промени, необходими за изправяне на линията 
на развитието.

Комисията свърши своята работа. Ние призоваваме за общи усилия и за 
установяване на нови норми на поведение на всички равнища и в интерес на 
всички. Промените в становищата и отношенията, в обществените ценности и 
в стремежите, към които докладът подтиква, ще зависят от широки кампании 
за образование, разисквания и обществено съучастие.

Накрая се обръщаме и към отделните групи граждани, към неправителстве-
ните организации, към образователните институции и към научната общност. В 
миналото всички те играеха важни роли в създаването на обществена осведоме-
ност и на политически промени. Днес те трябва да вземат съществено участие 
в насочването на света по пътищата на устойчивото развитие, в поставянето 
на основите на Нашето общо бъдеще.

Процесът, в резултат на който беше изготвен този единодушен доклад, до-
каза, че е възможно да се обединяват сили, да се поставят общи цели и да се 
съгласува обща дейност. Всеки от членовете на Комисията би подбрал различни 
думи, ако беше написал доклада сам. Ала ние успяхме да съгласуваме анализа, 
различните средства и препоръките за устойчив курс на развитие.

Ето до какво се свежда крайният анализ: продължаване на общото взаимно 
разбиране и на общия дух на отговорност, така необходими в един разделен 
свят.

Хиляди хора от целия свят дадоха своя принос към работата на Комисията 
чрез интелектуална помощ, чрез финансови средства, чрез споделяне на своя 
опит и чрез ясно изразяване на своите потребности и желания. Аз съм искрено 
благодарна на всички, които направиха това. Много от техните имена могат 
да се намерят в Приложение 2 на доклада. Моята специална благодарност 
е за заместник-председателя Мансур Халид, за всички останали членове на 
Комисията и за главния секретар Джим Макнийл и неговия екип към нашия 
секретариат, които ни помагаха много повече, отколкото повеляваха техните 
задължения. Ентусиазмът и предаността им нямаха граници. Искам да благо-
даря на председателя и на членовете на Междуправителствения междусесиен 
подготвителен комитет, който сътрудничеше тясно с комисията, вдъхновявайки 
и поддържайки я непрекъснато. Благодаря също на изпълнителния директор на 
Програмата на ООН по околната среда д-р Мустафа Толба за неговата ценна 
непрестанна поддръжка и за интереса му към нашата работа.

Гру Харлем Брундтланд
Осло, 20 март 1987 г.




