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In de focus

Intersessional: waar is de olifant?



De officiële website van
Rio+20



Een analyse van de
tweede intersessional

Op 15 en 16 december vond in New York de tweede
‘intersessional’ plaats, een soort laatste rustpunt
voor het echte werk van de onderhandelingen
begin 2012 van start zal gaan.



De kalender van
Rio+20



De speciale website van
het Stakeholder Forum



Overzichtsartikel Euractiv

De voorbije maanden hadden heel wat landen,
internationale organisaties en NGO’s hun ideeën
uitgewerkt voor de zero draft van het outcome
document voor Rio+20. Alle bijdragen moesten
binnen zijn tegen 1 november. Deze intersessional
was een eerste gelegenheid om te discussiëren over
het compilatiedocument van 6.000 pagina’s met
daarin alle bijdragen. Er was door het UNCSDsecretariaat geen synthese gemaakt.

ken. Men vraagt een politieke verklaring die heldere acties bevat. Er blijven discussies over de groene
economie, over de governance voor duurzame
ontwikkeling en over een mogelijke opwaardering
van UNEP. Steun lijkt te groeien voor het idee van
de SDGs of ‘global goals’.
Waarnemers wijzen op een mogelijke „elephant in
the room‟. Nu de economische en financiële crisis
hard toeslaat en er in 2012 in verschillende landen
verkiezingen zijn, zou Rio+20 voor velen misschien
wel eens minder prioritair kunnen worden. Secretaris-Generaal Sha Zukang antwoordde op die
vrees: “Failure is not an option.” (foto IISD)

Tijdens de vergadering gaven alle aanwezige afgevaardigden hun ideeën voor de inhoud en de opmaak van de zero draft
(verklaring van de EU).
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In het voorbereidingsproces had
de intersessional vooral een
symbolische waarde. In de marge werd er wel volop gediscussieerd over enkele knelpunten. Er
groeit consensus over een zero
draft die kort en krachtig is en
de gewone burgers kan aanspre-

FRDO-conferentie over Rio+20 op 28 februari
Op dinsdag 28 februari organiseert de FRDO een symposium
over Rio+20. We hebben de
Noorse Gro Harlem Brundtland
uitgenodigd om terug te kijken
op 20 jaar duurzame ontwikkeling (deelname te bevestigen).
Daarna komt een vertegenwoordiger van de Commissie aan het

woord over de inzet van
Rio+20. Ten slotte is de Belgische eerste minister Di Rupo
gevraagd om toelichting te geven bij het vernieuwde engagement voor duurzame ontwikkeling naar aanleiding van
Rio+20. Alle details zijn spoedig te vinden op onze website.

Deze conferentie wordt gecombineerd met de uitreiking van
de jaarlijkse persprijs van de
FRDO. Dit jaar zal de prijs worden gegeven aan audiovisuele
producties. (Meer info bij Koen
Moerman.)
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Doe mij nog maar een rapportje meer…
De voorbije maanden verschenen
heel wat studies die het belang
van een vergroening van de
economie ondersteunen.

- en andere internationale instellingen. Het rapport Working

Zo werd onlangs de finale versie
van het Green Economy Report
voorgesteld. Aan het rapport
werd drie jaar lang gewerkt. De
centrale boodschap is dat een
investering van 2% van het
mondiale BBP in 10 sleutelsectoren zou volstaan om onze
vervuilende en inefficiënte economie definitief op een groen
spoor te zetten.
Er is ook een rapport verschenen
van de Environment Management
Group. Die vertegenwoordigt de
verschillende VN-, Bretton Woods

“We are
moving
toward a
world of nine
billion people
that will face
food and
climate
insecurity,
economic
shock, unemployment.”
(Achim Steiner)

gie en natuurlijk kapitaal, maar
ook in menselijk en sociaal kapitaal. Dat laatste houdt onder
andere in: onderwijs, gezondheidszorg, culturele ontwikkeling
en sociale bescherming.
Het Human Development Report
2011 heeft het over het verband
tussen duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het geeft voorstellen
om op nationaal en mondiaal
niveau te komen tot een beleid
dat vooruitgang op beide dimensies verbetert.

towards a Balanced and Inclusive Green Economy beschrijft de
economische transformatie die
nodig is. Het is niet alleen nodig
te investeren in schone technolo-

UNEP lanceerde ook een speciaal
rapport als onderdeel van GEO-5
met als titel Keeping Track of our
Changing Environment: From
Rio to Rio+20.

Diverse stemmen over Rio+20
Een groene economie is op zich
niet genoeg. Dat zegt Joachim H.
Spangenberg. Er is niet alleen
nood aan technologische, maar
ook aan sociale innovatie. | Wat is
de waarde van de natuur. Pavan
Sukhdev heeft er een visie over, en
die stelde hij voor tijdens een TED
-conferentie. | Milieu en ontwikkeling moeten met elkaar verbonden worden in een integrale visie
op duurzame ontwikkeling. Dat
stelt Brice Lalonde. | “Het gebrek
aan aandacht voor rechtvaardigheid is de belangrijkste hinderpaal

op weg naar een effectief beleid en
goede instellingen voor nationale
en mondiale duurzame ontwikkeling.” Dat zegt Chukwumerije
Okereke van de universiteit van
Reading. | Wanneer we het hebben over de demografische uitdaging, dan moet een mensenrechtenperspectief daarbij centraal
staan. Dat stelt Sarah Fischer van
het Population and Sustainability
Network.

Werknemersorganisaties hebben hun visie voor Rio+20 klaar
Binnen de internationale vakbeweging is de voorbije maanden
hard gewerkt aan het afstemmen
van de visie op Rio+20. Het Internationaal Vakverbond (ITUC)
diende een uitgebreid standpunt
in bij de bevraging voor het Outcome Document. Daarin vraagt
men als resultaat van de conferentie zelf een engagement voor
de ‘Social Protection Floor’, een
financiële transactietaks en nationale doelstellingen voor de creatie
van groene en waardige jobs.
Het Europees Verbond van Vak-

verenigingen (ETUC) nam een
resolutie aan over Rio+20. Daarin
steunt men de eisen van het ITUC
en vraagt men dat de EU
Rio+20 zou aangrijpen als
een gelegenheid om de eigen
strategie voor duurzame
ontwikkeling nieuw leven in
te blazen door een versterking van de sociale en werkgelegenheidsdimensie. Voor
de EU vraagt men onder
meer een ‘Just Transition
Roadmap’.
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Flash
Moet Rio+20 leiden tot een speciale conventie over ‘Corporate
Social Responsibility’? Velen
vinden van wel, en werken aan
een initiatief. | Tijdens een speciale workshop, van 28 tot 30 november, werd in Monaco nagedacht over een duurzaam perspectief voor onze oceanen. Dat
resulteerde in The Monaco Message. | UN-DESA maakte een
reeks interessante Issue Briefs
over verschillende onderwerpen
die aan bod komen in de voorbereiding van Rio+20. | UNESCO
publiceerde het rapport ‘From
Green Economies to Green Societies’. | In Genève vond op 1 en 2
december de UNECE-conferentie
ter voorbereiding van Rio+20
plaats. | ANPED roept op tot het
vastleggen van Millennium Con-

sumption Goals. | De VN lanceerde de campagnesite Rio+20, The
Future We Want. | Ga ook eens
kijken bij Rio+20 Pictures of the
World. | Op zoek naar originele TShirts, kijk bij GreenUp, een initiatief van UNEP.

De inschrijvingen zijn open…
De conferentie Rio+20 vindt
plaats in Rio de Janeiro van 20
tot 22 juni. Ze zal worden voorafgegaan door de derde Prepcom,
van 13 tot 15 juni.
Sinds kort kan men via de speciale website van de VN beginnen
met de registratie voor deelname
aan de conferentie. Alle info is te
vinden op deze pagina. Voorlopige informatie voor deelnemers en
een eerste logistieke briefing door
Brazilië zijn eveneens beschikbaar.

Ondertussen loopt de voorbereiding de volgende maanden gewoon verder. In januari 2012
beginnen de eerste discussies over
de zero draft van het Outcome
Document. In februari of maart
zijn er dan de eerste onderhandelingen. In maart is er een derde
intersessional. En in maart en
april gaan dan de onderhandelingen over de tekst verder.

Global Transition 2012
Het nieuwe netwerk „Global
Transition 2012‟ wil organisaties
en denkers uit Noord en Zuid
samenbrengen om na te denken
over de mondiale transitie. Doel is
te komen tot een groene economie binnen ecologische grenzen
en gericht op rechtvaardige welvaart.
Tot aan Rio+20 zal het netwerk
drie dialogen organiseren, waarbij
de deelnemers zich onder meer
zullen buigen over een tekst met
principes van een groene economie.

Om de discussies te ondersteunen
werden 11 papers geschreven,
over thema’s als: one planet living, beyond GDP, the blue economy, green jobs and skills.

“Companies
worldwide must
continue to
drive
sustainability,
not just in their
own operations
but also in their
interactions
with local
communities.”
(Kris
Gopalakrishnan,
BASD Chair)
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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.

Contactpersoon voor deze nieuwsbrief: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

Bonn2011 Nexus Conference
Van 16 tot 18 november vond in
Bonn de „Water, Energy and
Food Security Nexus Conference‟
plaats. Tijdens de conferentie
waren zo’n 500 afgevaardigden
aanwezig van overheden, internationale organisaties, civiele samenleving en privésector. Doel
was mensen uit de sectoren water,
energie en voeding samen te
brengen onder de onderlinge
afhankelijkheid tussen die thema’s te onderzoeken. Rond de samenhang tussen de thema’s wilde
de conferentie een reeks beleidsaanbevelingen formuleren. Verder
wilde men de aandacht voor dit
onderwerp sterker verankeren in
het proces van Rio+20, met name
in de discussie over de groene
economie. En ten slotte moest de
conferentie de start worden van
enkele concrete initiatieven.
Vanuit de civiele samenleving

werd veel nadruk gelegd op een
mensenrechtenbenadering. Toegang tot water, energie en voedsel
moet meer zijn dan een wettelijke
garantie. Het gaat ook om een
focus op de behoeften en verwachtingen van de meest kwetsbare groepen in de samenleving,
onder meer via de lokale gemeenschappen. Speciale aandacht is
nodig voor de rol van vrouwen.
In hun slotbeschouwingen wijzen
de conferentievoorzitters op het
belang van duurzame ontwikkeling
om deze onderling
verbonden uitdagingen aan te
pakken. Ze hebben
immers alles te
maken met kwesties als beschikbaarheid van

grondstoffen en klimaatverandering. Een integrale aanpak is
nodig. Acties in het ene domein
kunnen ook positieve effecten
hebben in het andere. Zo heeft het
gekozen voedingpatroon gevolgen
voor water- en energieverbruik.

