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Overzichtsartikel Euractiv

De Europese instellingen zijn volop bezig met het
bepalen van het EU-standpunt in de aanloop van
de Rioconferentie. Op 20 juni publiceerde de Europese Commissie (commissarissen Potočnik en
Piebalgs, zie foto) haar mededeling “Rio+20: naar
een groene economie en betere governance”. Als
voorbereiding voor dat document werd ook een
publieke consultatie georganiseerd, waarvan een
synthese is gepubliceerd.

Een belangrijk moment zal ten slotte de discussie
op de raad Milieu van 10 oktober zijn. De raadsconclusies daarvoor worden momenteel volop
voorbereid. Tegen 1 november kan dan namens de
EU een officiële inbreng voor de „zero draft‟ van de
eindtekst van Rio+20 aan de VN worden overgemaakt.

De reacties op de mededeling van de Commissie
zijn verdeeld. Het is positief dat de Commissie pleit
voor concrete resultaten in Rio, onder meer door
een stappenplan en een toolbox voor de groene
economie. Veel waarnemers toonden zich echter
teleurgesteld door het document. Zo gaat het volgens hen enkel over groene economie, zonder de
context duurzame ontwikkeling. Daardoor ontbreekt de sociale dimensie zo goed als helemaal in
de tekst. (Zie bv. reacties van Eurostep en Future
Justice.)
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In het Europees Parlement is de voorbije weken
een resolutie voorbereid in de milieucommissie.
Vergeleken met de tekst van de Commissie lijkt die
tekst een aantal andere accenten te leggen. Een
stemming hierover is voorzien tijdens de plenaire
zitting van eind september.

Lever een bijdrage
De voorbereidingen voor de
conferentie in Rio+20 lopen
volop. Tegen begin 2012 zal er
een zero draft zijn van wat later
de conclusies van Rio+20 zullen
worden.
Maar voor het zover is, wordt er
nog een uitgebreide consultatie

georganiseerd. Landen, major
groups en organisaties die dat
willen, kunnen een bijdrage aan
de VN overmaken. Van die
teksten zal een compilatie worden gemaakt, die mee de basis
zal vormen voor de zero draft.
Alle bijdragen voor het compila-

tiedocument moeten binnen
zijn voor 1 november. Er is een
nota met suggesties over de
opmaak van de bijdragen, en
het is ook mogelijk de input
online te doen. Alle info is te
vinden op deze site.

Update Rio+20

Pagina 2

Voor minder dan High-Level doen we het niet...
Wie de kalender met de voorbereidingen van Rio+20 bekijkt, ziet
een hele reeks formele en informele vergaderingen. Via allerlei
initiatieven probeert men stap
voor stap vooruitgang te krijgen
in het soms moeizame voorbereidingsproces.
Van 19 tot 21 juli werd er een
High-Level Dialogue on the
Institutional Framework for
Sustainable Development
georganiseerd in Solo in
Indonesië. Het institutioneel
kader dat nodig is voor duurzame ontwikkeling is een
van de twee hoofdthema‟s
van Rio+20.
Heeft de dialoog veel opgeleverd?
“Rio+20 is not
just about
environment. It
is also about
social
development.
Rio+20 is a
summit about
people’s lives and
livelihoods and it
is a summit
about action to
create more jobs,
better jobs and
more green jobs.”
(Anabella
Rosemberg, ITUC)

Niet geweldig veel. Dat blijkt ook
uit het taalgebruik van de samenvatting van de voorzitter. Rond
een aantal knelpunten is er wel
voorzichtige vooruitgang. Zo zou
de steun groeien voor de oprichting van een „Sustainable Development Council‟ en zou een ver-

Er zijn ook nieuwe ideeën, zoals
de oprichting van een IPSD, een
speciaal wetenschappelijk panel
voor duurzame ontwikkeling, te
vergelijken met het IPCC, dat
rond klimaat werkt. Een nieuw
concept – dat ook bij veel NGO‟s
al steun heeft – is dat van de
G‟s. SDG‟s of „sustainable development goals‟ zouden, in navolging van de millenniumdoelstellingen of MDG‟s, globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden.

sterking van UNEP tot een gespecialiseerd VN-agentschap ook
stilaan meer kans maken.

Diverse stemmen over Rio+20
Tijdens een debat op 23 juni toonde Marc Pallemaerts (IEEP)
zich teleurgesteld over het document van de Commissie over
Rio+20. De EU is wel voorstander
van duurzame ontwikkeling, maar
wil het niet in de praktijk omzetten. | Michael Renner van het
Amerikaanse Worldwatch Institute stelt in een interview tevreden
te zijn dat concepten als „groene
economie‟ of „groene jobs‟ sinds
de Rioconferentie van 1992 algemeen aanvaard zijn geworden. Nu
spreekt men vaak over „groene

groei‟, maar men ontwijkt daarbij
al snel de vraag of een continue
expansie van de fysieke economie
wel door kan gaan, aldus Renner.
| In een opiniestuk waarschuwt de
Indiase Vandana Shiva voor de
mogelijke risico‟s van de agenda
van de groene economie. Als die
agenda verkeerd wordt ingevuld,
dreigt de hele natuur tot „product‟
te worden. De kans bestaat ook
dat gekozen wordt voor een versterkte harmonie met de natuur. |
Sarah Best (Oxfam) stelt op een
blog dat Rio+20 kansen biedt om

Bedrijven werken aan input voor Rio+20
Via hun speciale organisatie
BASD 2012 werken heel wat internationale bedrijven samen om
in het proces van Rio+20 een
actieve rol te spelen. Op 14 juni
was er in Parijs een vergadering
met de leden van het bedrijvennetwerk. Er werd ingegaan op de
verwachtingen van de bedrijven
voor Rio+20. Een van de resultaten van de vergadering was dat
drie werkgroepen aan de slag
gaan om de formele input van de
major group van de bedrijven
voor het slotdocument van de
Rioconferentie voor te bereiden.

BASD stelde ondertussen ook een
nieuwe voorzitter aan. S. Gopalakrishnan (Kris) is CEO en Managing Director van Infosys (foto, ©
Infosys). Hij zal alle ledenactiviteiten van BASD in de aanloop
naar Rio+20 coördineren en zal
ook BASD vertegenwoordigen in
het VN-onderhandelingsproces.

te komen tot een meer rechtvaardige verdeling van hulpbronnen
tussen Noord en Zuid.
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Flash
Op initiatief van het Duitse DIE
(Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) stelde een internationale groep van experts een
verklaring op over Rio+20. In hun
tekst roepen ze op tot sterk politiek leiderschap. | Een groep van
Franse NGO‟s stelde een gezamenlijke verklaring op over
Rio+20. | De jaarconferentie van
de EEAC, het Europees netwerk
van milieu- en duurzaamheidsadviesraden, vindt dit jaar plaats van
15 tot 17 september in het Poolse
Wrocław en heeft Rio+20 als
thema. | De organisatie GSI lanceerde een initiatief om in Rio+20
te komen tot een stopzetting van
subsidies voor fossiele brandstoffen. | VN-secretaris-generaal Ban
Ki-moon ziet duurzame ontwikke-

ling als de topprioriteit van zijn
tweede ambtstermijn. | De Britse
regering werkte een plan uit voor
een transitie naar een groene
economie. | Kan OOPS het nieuwe
principe worden voor internationale milieugovernance? | Op een
originele visuele manier weergeven hoe groot de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit van een
land zijn, het
kan, en wel op
deze site.

Vlaams stakeholderforum
De Vlaamse overheid organiseert
op maandag 3 oktober een stakeholderforum over Rio+20. In de
voormiddag is er een keynote
speech door Derek Osborn
(Stakeholder Forum). Vanuit
UNEP zal er toelichting worden
gegeven bij het Green Economy
Initiative. Verder wordt er ingegaan op de beleidsvoorbereiding
van Rio+20. De verschillende
Vlaamse strategische adviesraden
zullen hun gezamenlijk advies
over Rio+20 voorstellen.

In de namiddag zijn er thematische werkgroepen met vertegenwoordigers van de civiele samenleving. De dag wordt afgesloten
met een debat over een groene en
duurzame economie, met vertegenwoordigers van ACW, Umicore, 11.11.11 en Bond Beter Leefmilieu.
Inschrijven kan via deze site, waar
ook alle praktische informatie te
vinden is.

Een ombudspersoon voor de toekomstige generaties
Rio+20 is een moment om nieuwe ideeën te lanceren. Een interessant voorstel is dat van een
„ombudspersoon voor de toekomstige generaties‟. De toekomstige
generaties hebben geen stem in
de beslissingen die vandaag genomen worden, maar ze zullen er
wel de gevolgen van dragen. Vanuit een visie op duurzame ontwikkeling zou het erg nuttig zijn om
de democratische besluitvorming
te verfijnen. Het is nuttig een
instrument te voorzien dat een
afweging van gevolgen voor onze
kinderen en kleinkinderen van

wat we vandaag beslissen kan
verankeren.
De campagne Future Justice ijvert
voor de invoering van een ombudspersoon voor toekomstige
generaties op de verschillende
niveaus: internationaal, nationaal
en lokaal. Rio+20 kan ervoor
zorgen dat dit idee op de agenda
komt. Velen, waaronder UNEPbaas Achim Steiner, zijn al overtuigd.

“Accordingly, over
and above
achieving the
Millennium
Development
Goals, we call for a
universal
provisioning of safe
drinking water,
adequate
sanitation and
modern energy
services by the year
2030.”
(The Stockholm
Statement, World
Water Week 2011)
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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

UN DPI/NGO Conference in Bonn
Van 3 tot 5 september vond in
Bonn de 64ste jaarlijkse DPI/NGO
-conferentie plaats (foto Meike
Böschemeyer). Het thema van
deze conferentie voor NGO‟s,
georganiseerd door het Department of Public Information van
de VN was: Sustainable Societies,
Responsive Citizens. De conferentie stond uitdrukkelijk mee in het
teken van de voorbereiding van
Rio+20. Er werd een uitgebreide
slotverklaring aangenomen.
Brigitte Gloire (Oxfam Solidariteit) was aanwezig, en geeft enkele indrukken. “De organisatoren
hebben de nadruk gelegd op twee
aspecten: duurzame maatschappijen en de effecten van vrijwilligerswerk in het zoeken naar duurzame bestaansmiddelen. Tijdens
deze bijeenkomst kwamen meer
dan 2.000 NGOvertegenwoordigers samen, af-

komstig uit een honderdtal landen. Ze kwamen grotendeels uit
de geïndustrialiseerde landen. De
40 werkgroepen en 4 rondetafelgesprekken gaven aan iedereen de
kans om de eigen analyses te
verrijken en beschouwingen uit te
wisselen over verschillende onderwerpen. De conferentie gaf ten
slotte ook de kans om concreet bij

te dragen aan de slotverklaring
van Bonn. Die verklaring zal ook
gebruikt worden in de voorbereiding van de conferentie van
Rio+20.”

