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In de focus

Standpunt EU krijgt vorm



De officiële website van
Rio+20



De kalender van
Rio+20



De speciale website van
het Stakeholder Forum

Ook binnen de EU wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk standpunt. Na de Commissie en het
Europees Parlement, nam ook de Raad een standpunt in. Binnen de federale administratie is Tim
Bogaert (PODDO) een van de ambtenaren die
nauw betrokken is bij het Rioproces. Hij geeft zijn
inschatting van de raadsconclusies.
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EU-standpuntbepaling. Zo konden de VN-leden en
stakeholders tot 1 november een bijdrage indienen
waarin de verwachtingen voor Rio+20 meer gedetailleerd aangegeven worden. De EU-lidstaten
hebben beslist om een gezamenlijke bijdrage in te
sturen.

Tim Bogaert: “Het eindresultaat is een evenwichtig
document, waarin de voor België belangrijke elementen voldoende weerspiegeld worden. Het gaat
onder meer over de „rechtvaardige transitie‟. De
transitie naar een groene economie moet sociaal
verantwoord zijn, en leiden tot een inclusieve groene economie die rekening houdt met de noden van
de armsten onder ons en er ook voor zorgt dat ze er
ten volle in kunnen participeren. Dat principe staat
in de tekst, net als de vraag naar een „upgrade‟ van
UNEP, en dat als onderdeel van de bredere discussie over het verbeteren van de ‟governance‟ voor
duurzame ontwikkeling binnen het VN-systeem.
We zijn ook blij met de erkenning dat Rio+20 zich
niet enkel kan richten op het internationale niveau.
Nationale, subnationale en lokale actoren hebben
een rol te spelen en ook de actieve betrokkenheid
van het brede middenveld is belangrijk.”
De raadsconclusies zijn nog geen eindpunt in de

En nu even de input verwerken...
Tot 1 november mochten bijdragen worden ingestuurd bij de
VN over de inzet van Rio+20.
Op basis van die reacties zal een
synthese worden gemaakt, die
dan weer als input dient voor de
„zero draft‟ van het „outcome
document‟.

Het enthousiasme was groot.
Enkele honderden reacties
kwamen binnen. Er is geen
aparte tekst van België, maar
wel een gemeenschappelijk
standpunt van de EU. De Belgische ambtenaren speelden een
belangrijke rol bij de opmaak
daarvan.

In de lange lijst van reacties is
ook die van Associations 21 te
vinden. Enkele voorbeelden nog
van andere reacties: Consumers
International, Earth Charter,
Eurostep, European Youth
Forum, Greenpeace, Oxfam,
World Future Council en
UNEP.
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Zijn de SDGs de toekomst?
Aan afkortingen en letterwoorden
is er geen gebrek in de internationale politiek. De nieuwste telg in
dit rijtje zijn de „SDGs‟. SDGs
staan voor Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De
SDGs zouden de opvolger
kunnen worden van de
MDGs of Millenniumdoelstellingen.
Rio+20 wil bijdragen tot
een vernieuwd politiek
engagement voor duurzame ontwikkeling. Algemene verklaringen zijn er al genoeg,
dachten Colombia en Guatemala
toen ze hun idee van de SDGs
lanceerden. We hebben nood aan
tastbare resultaten, en daarom
“One of the
important
lessons we can
learn from Rio is
that sustainable
development is a
matter of trial
and error. It
calls for the
continual
reinvention of
the way in which
we live together
and fulfil our
own needs.”
(Nationaal Platform
Rio+20)

zou het vastleggen van een reeks
concrete doelstellingen een goede
zaak zijn, volgens beide landen.
De Millenniumdoelstellingen
zorgden voor een internationale
dynamiek, en hopelijk kunnen de

voor alle landen.

SDGs dat ook. Volgens het voorstel moeten SDGs en MDGs complementair zijn. SDGs zouden niet
enkel betrekking hebben op ontwikkelingslanden, maar gelden

Het idee van de SDGs is ook opgenomen in het recente advies van
de FRDO over Rio+20.

De internationale NGO‟s zijn
enthousiast over het idee. Dat
bleek onder meer tijdens de DPI/
NGO-conferentie in Bonn. Daar
stelden de deelnemers
dat er nood is aan een
proces van duurzame
ontwikkeling dat ambitieus is en gebonden aan
meetbare engagementen. In de slottekst van
de conferentie worden
17 SDGs voorgesteld.

Diverse stemmen over Rio+20
Wat zijn de principes van een
groene economie? Stakeholder
Forum maakte een lijstje van 15
principes. | Volgens Brice Lalonde, een van de ‘executive coordinators‟ van Rio+20 zullen energie
en voedselzekerheid de agenda
van Rio+20 domineren. | Het
UNEP International Resource
Panel heeft een duidelijke visie op
resource efficiency. Volgens Ernst
Ulrich von Weizsäcker, een van de
voorzitters van het panel, moet de
EU niet te snel met de vinger naar
China wijzen in de discussie over

de toevoer van de schaarse metalen voor toepassingen in hightech. De EU recycleert immers zelf
maar 1% van die metalen. | Het
World Resources Forum 2011
nam een sterke slotverklaring aan
over het belang van een fors beleid rond resource efficiency.

Bedrijven sturen hun voorstellen voor Rio+20 door
Ook BASD 2012 stuurde een lange bijdrage naar de VN met suggesties voor de slottekst van de
conferentie. Het document bestaat uit een samenvattende visietekst en een hele reeks bijlagen
met voorstellen rond specifieke
thema‟s.
In hun tekst stellen de bedrijven
dat ze hun inspanningen rond de
sleutelthema‟s van Rio+20 willen
versterken. Zo vraagt BASD 2012
dat het concept groene economie
wordt ingebed in een ruimere
visie op duurzame ontwikkeling.

Om vooruitgang te maken moeten
alle sectoren in alle landen vergroenen. Resource efficiency en
een levenscyclusbenadering moeten
daarbij centraal
staan. Om een transitie naar een groene
economie mogelijk
te maken, zijn er
volgens BASD 2012
tien systeemcondities, zoals het bevorderen van skills en
het instellen van
goede indicatoren.

Update Rio+20

Pagina 3

Flash
Wil jij je persoonlijke boodschap
voor Rio+20 overmaken, of wil je
je aansluiten bij een boodschap
van een andere wereldburger? Ga
dan naar Rio+20 Messages of the
World. | Het Stakeholder Forum
publiceerde een reeks van zeven
nieuwe papers over allerlei aspecten van de discussie over
„governance‟ voor duurzame ontwikkeling. | Begin oktober vond
de Delhi Ministerial Dialogue on
„Green Economy and Inclusive
Growth‟ plaats. | SecretarisGeneraal Ban Ki-moon deed een
oproep voor een „clean energy
revolution‟. | De wetenschappelijke wereld, via de ICSU, publiceerde een reeks papers over belangrijke thema‟s voor Rio+20. | Subnationale regeringen hebben ook

een belangrijke rol te spelen in de
groene economie, volgens Nrg4sd.

“We must
accelerate progress
toward the MDGs
and do all we can
to achieve these
targets by 2015.
Meanwhile, we
need to develop a
new generation of
sustainable
development goals
to pick up where
the MDGs leave
off.”

Hoe gaat het nu verder?
Wat zijn de volgende stappen in
de voorbereiding van Rio+20? Op
dit moment zijn er voorbereidende conferenties per regio. Voor de
Europese regio (UNECE) is die
samenkomst voorzien op 1-2
december.

In januari en februari beginnen
dan de onderhandelingen over de
zero draft. De eerste discussies
zijn voorzien voor 16-18 januari.
De eerste onderhandelingen (de
„informal informals‟) zijn voorzien
voor 13-17 februari.

Op 15-16 december vindt de tweede „intersessional‟ plaats. Daar zal
onder meer gekeken worden naar
alle inputs die de stakeholders
indienden voor de „zero draft‟ van
de slottekst.

(Ban Ki-moon, 20
oktober 2011)

Het High-Level Panel is bijna klaar
Op vraag van secretaris-generaal
Ban Ki-moon werd in 2010 het
High-Level Panel on Global
Sustainability opgericht. Deze
groep van internationale experts
moet een rapport schrijven dat
een belangrijke bijdrage zal vormen aan het Rioproces.
In september kwam het panel
voor een vierde keer samen. Tijdens die vergadering werd voor
het eerst gesproken over de eerste
draft van het eindrapport. In het
rapport zullen – na de delen
“where we are now” en “where

we want to be” – concrete voorstellen worden opgenomen. Die
voorstellen zijn gegroepeerd in
drie clusters: een duurzame economie, levensstijlen, instellingen.
Tijdens de algemene vergadering
van de VN gaven de leden van het
panel een briefing
over hun werkzaamheden.
De vijfde en laatste vergadering
van het panel is
voorzien voor

december. Het eindrapport zal
worden overhandigd aan Ban Kimoon in januari.
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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.
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‘Social Protection Floor’ hoort ook in Rio+20
Onlangs werd het rapport „Social
Protection Floor for a Fair and
Inclusive Globalisation‟ gepubliceerd door de IAO. Een speciale
werkgroep onder leiding van de
vroegere president van Chili,
Michelle Bachelet, werkt in dit
rapport het concept van een
„sociale beschermingsvloer‟ uit.
Dat concept steunt op het idee dat
iedereen minstens een basisinkomenszekerheid zou moeten hebben, in de vorm van transfers,
zoals een pensioen, kindergeld of
werkloosheidsuitkering.
De internationale vakvereniging
ITUC is zeer blij met dit rapport.
Voor ITUC is een dergelijke sociale beschermingsvloer een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling. Het kan ook een belangrijk instrument zijn voor het
bereiken van de Millenniumdoelstellingen.

Het idee van de sociale beschermingsvloer neemt ook een grote
plaats in in de bijdrage van ITUC
voor Rio+20. Daarnaast vraagt
ITUC onder meer de invoering
van een financiële transactietaks
en het vastleggen van nationale
doelstellingen voor „groen en
waardig werk‟ in de volgende 510 jaar. Het idee van een rechtvaardige transitie moet een
centrale dimensie zijn van elk
beleid duurzame ontwikkeling.
Ook het voorstel voor een
„ombudspersoon voor de toekomstige generaties‟ krijgt de
steun van de vakbonden.
De vakbonden vragen dat de
Rioconferentie erkent dat stelsels van sociale bescherming
een sleutelelement zijn om te
komen tot meer maatschappelijke veerkracht (resilience). De
staatshoofden zouden het Uni-

versal Social Protection Floor
Initiative moeten omzetten tegen
2020.

