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In de focus

PrepCom 2 brengt Rio+20 een stapje dichterbij



De officiële website van
Rio+20



De kalender van
Rio+20



De roadmap naar
Rio+20

Op 7 en 8 maart vond in New York de tweede formele voorbereidende vergadering voor Rio+20
plaats, PrepCom 2. Er werd onder meer gesproken
over de grote thema‟s van de conferentie in 2012:
groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en ook het institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling.



Rio+20, een korte inleiding



De speciale website van
het Stakeholder Forum



Verslag van PrepCom 2
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Tijdens de PrepCom bleek dat er over onderwerpen
als de groene economie nog een lange weg te gaan
is. Onder meer enkele landen uit het Zuiden maken
zich nog steeds zorgen over wat de gevolgen van de
invulling van die groene economie zullen zijn voor
hun ontwikkelingskansen.
Het belangrijkste resultaat was dat nu het traject
tot aan Rio+20 vastligt. De conferentie zelf zal
plaatsvinden van 4 tot 6 juni 2012 in Rio de Janeiro. Een derde PrepCom is voorzien voor 28-30 mei
2012. Aan de lidstaten en major groups wordt nu
gevraagd concrete voorstellen te doen voor het
slotdocument. Die voorstellen worden verwacht
tegen 1 november 2011. Het Bureau van Rio+20 zal
die voorstellen samenvatten tegen een tweede
(informele) Intersessional meeting half december
2011. Een ‘zero-draft’ van het slotdocument moet
klaar zijn tegen begin januari 2012. In die maand
zal er al een driedaagse vergadering zijn over dat

document. Bijkomende informele voorbereidende
vergaderingen van telkens een week worden voorzien in februari, maart en april 2012.
De tussenkomsten tijdens de PrepCom kun je hier
vinden. De samenvatting door de voorzitters kun je
hier vinden. Een ruimere analyse over de Prepcom
kun je hier en hier vinden. En de interessante voorbereidende rapporten van de secretaris-generaal
kun je hier en hier vinden.

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

De FRDO over Rio+20
Tijdens de algemene vergadering van 25 februari keurde de
FRDO een advies goed over
Rio+20. In dat advies wordt een
reeks aanbevelingen geformuleerd rond de thema‟s groene
economie in het kader van
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en het institu-

tioneel kader.
Voor de regering heeft de FRDO
een duidelijke boodschap: “De
raad roept de regering op
Rio+20 hoog op de agenda te
blijven plaatsen en met de stakeholders te overleggen. Verder
vraagt de raad het proces te

koppelen aan het beleid in eigen
land, de duurzameontwikkelingsprincipes en prioriteiten effectief te implementeren vanuit de engagementen die aangegaan werden,
en daarover te communiceren
met de bevolking.”
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Tijd voor een groene economie
Onlangs publiceerde UNEP het
Green Economy Report. Het heeft
als doel een geïntegreerde visie
voor te stellen op een groene economie die een onderdeel is van
een ruimere strategie
duurzame ontwikkeling.
Die strategie wijst op de
opportuniteiten voor de
economie, de mogelijkheden voor bevordering van
meer sociale gelijkheid,
de kansen voor de landen
van het Zuiden en de weg
om het economisch handelen terug binnen de natuurlijke
grenzen van de planeet te brengen. Een opvallende beleidsconclusie: een investering van 2% van
het mondiale BBP in tien sleutelsectoren kan de snelle start zijn
“The
international
community must
stop endless
applying old
coats of paint to
an increasingly
aging
development
vehicle. The
buyer is no
longer fooled, no
matter how
skilful the
salesman.”
(Peter Thomson,
AOSIS, PrepCom 2)

voor een transitie naar een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie. De vergroening van
de economie zorgt voor groei,
vooral dan een toename van het
natuurlijk kapitaal,
maar zorgt ook voor een
toename van het BBP.
Ook UNCTAD stelde
een speciaal rapport
voor over de groene
economie, het eerste in
een reeks publicaties
voor Rio+20. Het rapport gaat uitdrukkelijk, onder
meer via een aantal kritische
teksten, in op de noodzaak om
groene economie in een context
van duurzame ontwikkeling te
plaatsen.

Ondertussen werkt ook het Global
Sustainability Panel (GSP) verder.
Dat werd in 2010 opgestart door
de secretaris-generaal van de VN
en moet een blauwdruk uitwerken
voor een duurzame toekomst op
een begrensde planeet. Het rapport moet klaar zijn tegen eind
2011 en zal een belangrijke rol
spelen bij de uitwerking van het
slotdocument van Rio+20. De
tweede vergadering van het GSP
vond plaats van 23 tot 25 februari
in Kaapstad.

Een institutioneel kader
Echt sexy klinken doet het niet,
een „institutioneel kader voor
duurzame ontwikkeling‟, het
tweede grote thema van Rio+20.
Het gaat nochtans om een heel
belangrijke discussie.

diale koepelstructuur voor duurzame ontwikkeling, betere opvolging en afdwinging van akkoorden
over duurzame ontwikkeling, een
internationaal milieugerechtshof,
…

Welke structuren of instellingen
heb je nodig om op mondiaal
niveau een sterker beleid duurzame ontwikkeling te kunnen voeren? Het gaat onder meer om: een
opwaardering van UNEP, een
versterking van de CSD, een mondiale milieuorganisatie, een mon-

Een belangrijk element in die
discussie is het resultaat van de
„Nairobi-Helsinki Consultative
Group‟, gemaakt voor de UNEP
governing council . In dat proces
wordt er nagedacht over IEG
(international environmental
governance), een onderdeel van

de „governance‟ van duurzame
ontwikkeling. Wil je een beter
inzicht krijgen in waar deze discussies over gaan, kijk dan hier,
hier of hier.

Kijk eens door de genderbril
Onlangs kwam een „position
paper‟ uit van de major group van
de vrouwen. Daarin wordt een
genderperspectief ontwikkeld op
de groene economie.
Via een reeks eisen wordt de nadruk gelegd op het feit dat een
groene economie de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen
moet bevorderen. Zo wordt gewezen op de belangrijke rol van
vrouwen in wat nu meestal informele economische activiteiten
zijn.

Het is verder belangrijk te blijven
investeren in goede publieke voorzieningen.
Bij de ontwikkeling van technologieën, onder meer voor hernieuwbare energie, zouden vrouwen
actief betrokken moeten worden.
Al even belangrijk is de kwestie
van het eigendom van het land. In
veel landen produceren vrouwen
tot 80% van het
voedsel terwijl ze er
maar 1% van bezitten.

Groene jobs moeten ook gezonde
jobs zijn. Heel veel vrouwen, bv.
in de bloemenindustrie, worden
nu immers blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën.
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Flash
Van 19 tot 24 juli wordt in Tallinn
de European Youth Meeting for
Sustainable Development georganiseerd. | Het netwerk van regionale regeringen voor duurzame
ontwikkeling publiceerde twee
papers over de groene economie,
de ene meer algemeen, de andere
gericht op praktijkvoorbeelden. |
Tijdens verschillende internationale conferenties werden al heel
wat doelstellingen rond duurzaamheid afgesproken. Een overzichtje vind je in dit document. |
De World Business Council for
Sustainable Development publiceerde een nieuw rapport over het
belang van innovatie. | Ook de
consumentenvereniging Consumers International wil zich voorbereiden op Rio+20. | Op 2 fe-

bruari werd het internationale
jaar van het bos gelanceerd. | De
Sustainable Society Index, SSI2010, werd onlangs gepubliceerd.
| Een panel van experts van UNDESA, UNEP en UNCTAD
maakte een rapport over de
transitie naar een groene
economie. | Op de site van
de UNCSD is heel wat materiaal samengebracht over
groene economie in het kader van
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, onder meer in de
vorm van regelmatige updates. |
Het jaarforum 2011 van de
FRDO, dat plaatsvond op 31
maart, had als thema
“Perspectieven voor resource
efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling”. De context

van Rio+20 was daarbij duidelijk
aanwezig. De presentaties van die
conferentie zijn te vinden op onze
website.

Wat je noemt een voorbereiding...
Wie denkt dat een evenement als
Rio+20 niet veel meer is dan een
vergadering met vertegenwoordigers van landen die beperkt wordt
voorbereid, vergist zich. Het is een
heel proces, waarbij er allerlei
soorten voorbereidende samenkomsten zijn.
Zo zijn er verschillende regionale
samenkomsten, en ook heel wat
speciale initiatieven door de verschillende major groups. Verschillende lidstaten organiseren zelf
dan weer speciale evenementen in

de aanloop van de conferentie. Zo
zal er bv. in november in Bonn
een speciale conferentie zijn over
het belang van water in de groene
economie en organiseert Monaco
een conferentie over de oceanen.

De EU werkt ondertussen ook
volop aan de voorbereiding van
een speciale mededeling over
Rio+20, die normaal zal uitkomen
in juni. Daarvoor werd ook een
speciale consultatie georganiseerd
die afliep op 10 april.

Van 3 tot 5 september is er in
Bonn de jaarlijkse DPI/NGOconferentie met als thema
“Sustainable societies, responsive
citizens”. En de EEACjaarconferentie van 15-16 september in Wroclaw heeft het dit jaar
ook over Rio+20.

(Business and
Industry Major
Group, PrepCom 2)

Resultaat Nagoya van belang voor Rio+20
In oktober 2010 vond in Nagoya
een belangrijke internationale
conferentie over biodiversiteit
plaats. Het resultaat daarvan is
ook van belang voor Rio+20.
Dat zegt Ines Verleye, federaal
ambtenaar en hoofd van de Belgische delegatie in Nagoya. “De
Biodiversiteitsconventie (CBD) is
een van de drie „Rioconventies‟,
beslist in Rio in 1992. Nagoya
bewees hoe belangrijk het is om
biodiversiteit, onder meer via het
model van ecosysteemdiensten,
volwaardig te integreren in een

visie op groene economie. En
willen we komen tot een beter
institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling, dan moeten die
drie conventies – over biodiversiteit, verwoestijning en klimaatverandering – nog beter op elkaar
afgestemd worden. In Nagoya
werden daarover enkele beslissingen genomen. Het komt er nu op
aan die ideeën te
integreren in de
voorbereiding
van Rio+20.”
Zie ook de site

“Business and
industry
reaffirms
sustainable
development as
embracing
poverty
alleviation, job
creation,
environmental
stewardship and
social
empowerment.”

van de COP 10 in Nagoya en een
analyse van de resultaten ervan.
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Deze nieuwsbrief wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van 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

Internationaal Vakverbond bereidt zich voor op Rio+20
Als een van de „major groups‟
binnen de VN-architectuur hebben de vakbonden, via hun internationale organisaties, ook een
belangrijke rol te spelen in de
aanloop naar Rio+20. In februari
stemde ITUC (International Trade
Union Confederation) alvast een
resolutie waarin de conferentie
van 2012 een prominente rol
speelt.
ITUC kijkt met spanning uit naar
het resultaat van de klimaatconferentie eind 2011 in Durban, omdat
dat een belangrijke toetssteen zal
worden voor Rio+20. In het proces voorafgaand aan de conferentie willen de vakbonden nauw
samenwerken met andere organisaties van de civiele samenleving
om zo te bekomen dat in Rio duidelijke beslissingen worden genomen.

Op dit moment denken de vakbonden aan drie concrete eisen:
een universele sokkel van sociale
bescherming, een taks op financiële transacties, en een mondiaal
doel van een toename van minstens 50% in groene en waardige
jobs.
Eer het 2012 is, is er echter nog
veel werk te doen. De bonden
willen nauw samenwerken met
hun Braziliaanse lidorganisaties.
Er wordt verder gedacht aan de
oprichting van een „High Level
Panel on Sustainability‟ van de
vakbonden, vergelijkbaar met het
panel dat de VN oprichtte. Ten
slotte willen de bonden actief
participeren in het onderhandelingsproces, met nadruk op het
belang van waardig werk en steun
voor een nieuwe VNmilieuorganisatie.

