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De roadmap naar
Rio+20



Rio+20, een korte inleiding



De speciale website van
het Stakeholder Forum

In 2012 zijn we twintig jaar na de grote Rioconferentie. In 1992 werd in Rio de Janeiro de zogenaamde „Earth Summit‟ georganiseerd (officieel de
United Nations Conference on Environment and
Development of UNCED). Tijdens die conferentie
nam de internationale gemeenschap de Agenda 21
aan, een mondiaal actieplan voor duurzame ontwikkeling, samen met de Rioverklaring voor milieu
en ontwikkeling. In 1992 ging ook de Commission
on Sustainable Development (CSD) van start, die
instaat voor de opvolging van wat in Rio werd afgesproken.
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In 2002 vond in Johannesburg de World Summit
on Sustainable Development of WSSD plaats, waar
het implementatieplan van Johannesburg werd
goedgekeurd, dat als doel had de uitvoering van de
verschillende afspraken van Rio te versterken.
Op 24 december 2009 nam de algemene vergadering van de VN een resolutie aan waarin werd beslist om in 2012 de United Nations Conference on
Sustainable Development of UNCSD te organiseren, ook wel Rio+20 of Rio 20 genoemd. Die vindt
plaats van 14 tot 16 mei 2012, opnieuw in Rio de
Janeiro.

gement voor duurzame ontwikkeling, een tussenstand van de verbintenissen, nieuwe uitdagingen.
De thema’s zijn: groene economie in de context
van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding,
een institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling.
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor Rio+20
volop begonnen. Met deze nieuwsbrief willen we
regelmatig meer informatie geven over de aanloop
van de conferentie. Wat staat er op het spel? Hoe
lopen de voorbereidingen? Welke interessante
initiatieven in eigen land en elders in de wereld zijn
het vermelden waard? Hoe bereiden Belgische
organisaties Rio+20 voor? Je kunt het de volgende
maanden allemaal vinden in deze nieuwsbrief.

Heb je voorstellen
of suggesties? Geef
ze ons meteen
door.

De doelstellingen zijn: een nieuw politiek enga-

De FRDO gaat naar Rio
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling houdt steeds
de vinger aan de pols bij alle
belangrijke ontwikkelingen op
het vlak van duurzame ontwikkeling. En dus zal ook de conferentie Rio+20 hoog op de agenda staan in 2011.

Zo werkt de raad aan een advies over Rio+20, waarover je
in een volgende Update meer
kunt lezen. Verder zal ook de
EEAC, het Europees netwerk
van adviesraden milieu en duurzame ontwikkeling, mee op
initiatief van de FRDO, van
Rio+20 een prioriteit maken in

2011. Zo zal de jaarconferentie
Rio+20 als thema hebben.
Wil je meer weten over het werk
van de FRDO, dan kun je je
steeds abonneren op onze
FRDO-nieuwsbrief.
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De etappes
Vooraleer de conferentie in mei
2012 effectief zal
plaatsvinden, gaat er
nog een hele voorbereiding aan vooraf.
Er zijn drie voorbereidende vergaderingen
of PrepComs voorzien.
Prepcom 1 vond plaats
van 17 tot 19 mei in
New York (analyse van
de resultaten). De
tweede is voorzien
voor 7-8 maart 2011,
en de derde en laatste
voor 9-11 mei 2012.
Sha Zukang,
Heel wat betrokkenen
zijn bezorgd over het
feit dat er dus maar
“The key to a
successful
formulation,
implementation
and assessment
of national
policies and local
strategies
towards
sustainable
development is
inclusion and
dialogue.”
(Peter Poschen, ILO,
intersessional 1)

Secretarisgeneraal van
Rio+20

acht dagen voorzien zijn voor de
formele voorbereiding van
de UNCSD.
Naast de PrepComs zijn er
ook Intersessional Meetings gepland, om op een
meer informele manier het
proces vooruit te helpen.
De eerste daarvan vond
plaats op 10-11 januari 2011
in New York (zie artikel in
deze Update). De tweede
komt er op 14-15 november
2011, en de derde van 5 tot
7 maart 2012.

De secretaris-generaal voor de
UNCSD is de Chinees Sha Zukang.
Belangrijke actoren in het proces
zijn naast de lidstaten en regio‟s
(gegevens over België) ook de
zogenaamde Major Groups.

Om het hele proces te begeleiden is er een bureau en
een secretariaat samengesteld.

De vragenlijsten
Een belangrijk element van de
voorbereiding van Rio+20 vormen de vragenlijsten. Er waren
vragenlijsten voor intergouvernementele organisaties, lidstaten en
Major Groups.
Via de antwoorden op die vragenlijsten over “Experiences, Success
Factors, Risks and Challenges
with Regard to Objective and
Themes of UN Conference on
Sustainable Development” kan
dan uiteindelijk een overzichtsrapport worden opgesteld.

De vragenlijsten werden ingevuld
in het najaar 2010, en dus tijdens
het Belgisch voorzitterschap van
de EU.

vinden. Daarin wordt verwezen
naar een recent advies met aanbevelingen voor het federaal beleid
duurzame ontwikkeling.

Er is een antwoordenlijst van
België, en verder zijn de Belgische
diensten erin geslaagd een gezamenlijk antwoord voor de EU uit
te werken, wat een opmerkelijk
resultaat is.

De EEAC diende eveneens een
bijdrage in.

In het overzicht van de antwoorden van de Major Groups is ook
een bijdrage van de FRDO te

Er is ondertussen een syntheserapport gemaakt door het secretariaat van de UNCSD van alle bijdragen. En het Stakeholder Forum maakte een synthese van de
bijdragen van de Major Groups.

Ook bedrijven maken zich klaar voor Rio+20
Het internationale bedrijfsleven
bereidt zich voor op Rio+20.
Op 29 oktober werd de oprichting
van een speciaal netwerk aangekondigd: Business Action for
Sustainable Development 2012
(BASD2012).
Dit netwerk werd opgericht door
de International Chamber of
Commerce (ICC), de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de UN
Global Compact (UNGC).

Het doel van BASD2012 is ervoor
te zorgen dat bedrijven een rol
kunnen spelen in de voorbereiding van de UNCSD, aan te tonen
dat bedrijven nu al actief zijn op
het domein van duurzame ontwikkeling, en te bepalen waar bedrijven een constructieve rol kunnen
spelen voor een duurzame toekomst.
Dit initiatief werd ook voorgesteld
tijdens
een
van

de side events van de Intersessional Meeting van januari.
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Informele dialoog over Rio+20
Op 16 en 17 december organiseerde het Belgisch voorzitterschap
een informele dialoog over
Rio+20, met een aantal vertegenwoordigers van landen en internationale organisaties .
Bedoeling van de dialoog was om
in een open manier van gedachten
te wisselen over de twee thema‟s
van Rio+20.
Het eerste deel van de vergadering ging over de “Green Economy
in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication” (GESDPE). Uit die discussie bleek dat het concept groene
economie nog lang niet algemeen
gedragen is. Zo blijft er bij een
aantal landen van het Zuiden een

bezorgdheid dat er door die focus
minder aandacht zal zijn voor de
Millenniumdoelstellingen. Er
werd ook aandacht gevraagd voor
nieuwe initiatieven om te komen
tot een sterker beleid
voor duurzame productie en consumptie. In dat verband
hoopt men dat het
zogenaamde “Ten
Year Framework of Programs” (10YFP) zal worden aangenomen tijdens de CSD19 in mei
2011.

alle niveaus het institutioneel
kader voor duurzame ontwikkeling te versterken. De belangrijke
rol die nationale raden voor duurzame ontwikkeling in dat verband
hebben werd benadrukt.

Het tweede deel ging over het
“Institutional Framework for
Sustainable Development” (IFSD). Er was grote overeenstemming over de nood om op

Flash
Ook de UNCSD heeft ondertussen
een eigen nieuwsbrief. | Het
secretariaat van de UNCSD maakt
updates over Green Economy. |
Binnenkort verschijnt het langverwachte Green Economy Report.
Het wordt voorgesteld tijdens de
UNEP-vergadering van 21-25
februari in Nairobi. Volg het
nieuws via de site van UNEP. |
Bekijk de speciale video voor
Rio+20. | Twee belangrijke rapporten werden de voorbije weken
gepubliceerd. Zo was er het
(voorlopige) syntheserapport van

de antwoorden op de vragenlijsten. Interessant is ook het rapport
van de Secretaris-Generaal over
doel en thema‟s van Rio+20. | Op
13 en 14 januari vond in Panama
een „intersessional‟ plaats over het
“Ten Year Framework of Programs”, over duurzame productie
en consumptie dus (SCP). Naar
aanleiding van die vergadering
werden interessante achtergronddocumenten gepubliceerd. |
UNDESA en UNDP lanceerden
samen een project om ontwikkelingslanden te ondersteunen in de

voorbereiding van Rio+20. | De
OESO publiceerde twee nieuwe
rapporten, over steden en klimaatverandering en over de transitie naar een lagekoolstofeconomie. | In de side events van de
intersessional voor de UNCSD in
New York werd er gesproken over
„One Planet Living‟ en was er ook
een debat over groene jobs, waardig werk en duurzame ontwikkeling.

Intersessional, interwat?
Er zijn „prepcoms‟, officiële voorbereidende vergaderingen, en er
zijn ook „intersessionals‟, informele vergaderingen tussen twee
prepcoms die bedoeld zijn om het
proces vooruit te helpen en posities dichter bij elkaar te brengen.
Een eerste intersessional vond
plaats op 10 en 11 januari in New
York.
Tijdens deze samenkomst werd er
gesproken over de doelstellingen
van UNCSD, over groene economie in het kader van duurzame
ontwikkeling en armoedebestrij-

ding en over het institutioneel
kader voor duurzame ontwikkeling. Het was alleszins nuttig om
ruimte te hebben voor discussies.
Zo bestaat er bij
veel landen uit
het Zuiden bezorgdheid over de
term „groene
economie‟, wat
daarmee bedoeld
wordt en wat
daarvan de gevolgen zouden zijn
voor de eigen
ontwikkeling. Een

volgende intersessional komt er
op 14-15 november.

“ The specific
potential of
overarching
strategies to increase
long term,
intergenerational
oriented decision
making, horizontal
policy integration,
and multilevel
participatory modes
of governance can
significantly be
enhanced by the work
of sustainable
development
councils.”
(EU response to
questionnaire)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Liefdadigheidsstraat 33
1210 Brussel
Tel. 02 743 3150
E-mail: mail@frdo-cfdd.be

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door het secretariaat van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De FRDO geeft adviezen aan de Belgische overheid over het federale beleid inzake
duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook activiteiten om het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten.
We nodigen iedereen uit om suggesties voor deze nieuwsbrief door te geven. Organiseert jouw vereniging
een activiteit over Rio+20, heeft jouw organisatie recent een standpunt ingenomen over Rio+20 of heb je
andere nuttige informatie, dan kun je die gegevens steeds aan ons doorgeven.

Web:
www.frdo-cfdd.be

EESC spreekt zich uit over Rio+20
Op 15 september 2010 nam het
Europees Economisch en Sociaal
Comité (EESC) een advies aan
over Rio+20.
Uitgangspunt van het advies was
de eerste PrepCom ter voorbereiding van Rio+20.
Het EESC stelt dat het niveau van
ambitie en engagement van de
regeringen tijdens de PrepCom
teleurstellend laag was.
De civiele samenleving - waarvan
de EESC een uitdrukking is - is
ambitieuzer, en roept de EU en de
lidstaten op om het volledig potentieel van de voorbereiding van
Rio+20 te gebruiken voor een
ambitieus multistakeholderproces.
Het EESC stelt voor om het „Earth
Charter‟ te gebruiken als basis

voor een nieuwe en inspirerende
visie op een duurzame toekomst.
De EU zou volgens het EESC
Rio+20 moeten gebruiken om
nieuw leven te blazen in de eigen
processen en structuren voor
duurzame ontwikkeling.
Zo zou de EU de groene economie
in Europa moeten ondersteunen,
het institutioneel kader voor
duurzame ontwikkeling moeten
versterken, en in heel Europa de
civiele samenleving actief betrekken bij het proces.
Speciale aandacht wordt onder
meer gevraagd voor: een versterking van de Europese
strategie duurzame ontwikkeling, betere instrumenten om duurzaamheid te meten, duurzame
consumptie en productie.

De EESC spreekt zich ook uit voor
een EU-wijd initiatief rond groene
fiscaliteit en voor het verzamelen
van Europese ervaringen rond de
sociale dimensie van duurzame
ontwikkeling.

