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In de focus

Zero draft, 100% outcome?



De officiële website van
Rio+20



De eerste bespreking
van de zero draft



De kalender van
Rio+20



De speciale website van
het Stakeholder Forum

Sinds begin 2012 zitten we in de laatste rechte lijn
naar de conferentie Rio+20 in juni. Er wordt nu
gepraat over de tekst van het ‘outcome document’
van Rio+20. Na een ruime consultatieronde, die
een compilatiedocument van zo’n 6.000 pagina’s
opleverde, gingen de medewerkers van de VN aan
de slag om een eerste versie op te maken van dat
outcome document, en dat werd de ‘zero draft’.
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Een eerste discussie vond al plaats in New York
van 25 tot 27 januari. Een volgende discussieronde
is voorzien voor maart. De lidstaten kunnen hun
amendementen nog indienen tot eind februari.

gegeven.
De algemene indruk is dat de tekst een goede vertrekbasis vormt voor de onderhandelingen. Maar
velen vinden dat er nog hard aan zal moeten gesleuteld worden om tot een goed resultaat te komen. Dat de meningen verdeeld zijn, blijkt onder
meer uit de reacties van vakbonden, Eurostep, de
Women’s Major Group, Rio+twenties, WWF, Anped.
De FRDO werkt ondertussen aan een advies over
de zero draft. (foto IISD)

De zero draft, met als titel The Future We Want, is
een document van bijna twintig pagina’s. Het bestaat uit vijf delen. Na een algemene inleiding volgt
een onderdeel dat een vernieuwd politiek engagement wil uitspreken. Daarna komen delen over
groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en uitbanning
van de armoede en over
het institutioneel kader
voor duurzame ontwikkeling. Ten slotte is er
een deel waar er per
thema meer concrete
voorstellen worden

FRDO-conferentie Rio+20 op 28 februari
Op dinsdag 28 februari organiseert de FRDO een conferentie
over Rio+20, gevolgd door de
uitreiking van de jaarlijkse
persprijs voor duurzame ontwikkeling. Tijdens de conferentie, die plaatsvindt in Residence
Palance in Brussel om 10 uur,
zullen onder meer Theo Rom-

bouts, Olivier De Schutter,
Dries Lesage en Steven Vanackere het woord voeren. Hoe kan
Rio+20 een antwoord vormen
op de verschillende crises waarmee de wereld wordt geconfronteerd? Dat is de inzet voor
deze conferentie.

In het tweede deel van de voormiddag zal de jaarlijkse persprijs voor duurzame ontwikkeling worden uitgereikt, ditmaal
aan een audiovisuele productie,
door Prins Filip.
Alle info op de site van de
FRDO.
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Nieuwe inzichten
Kun je armoede uitbannen en
duurzame welvaart creëren voor
allen binnen de ecologische
grenzen van de planeet? Dat
was de vraag die Oxfam International zich stelde. De organisatie ging op zoek naar een
kader waarin sociale rechtvaardigheid en respect voor
ecologische grenzen met elkaar worden verbonden. Dat
leverde het rapport A Safe and
Just Space for Humanity op.
Het doel is om onze samenleving te brengen binnen de
ruimte tussen de planetaire en
de sociale grenzen. | 18 winnaars van de Blue Planet Prize, een soort Nobelprijs voor het
milieu, presenteerden een gezamenlijke paper over de sociaal-

“The truth is
we have gone
backwards in
the last two
decades.”
(Fred Pearce)

ecologische uitdaging van de
toekomst. In die paper roepen de

De paper, mee ondertekend door
James Hansen, José Goldemberg
en Paul Ehrlich, was besteld
door UNEP. De auteurs vragen onder meer een heel andere manier om het begrip economische ‘vooruitgang’ in te
vullen dat wel rekening houdt
met de fysieke grenzen van de
planeet. In de paper wordt
verder gepleit voor een aanpak
van de overconsumptie in de
rijke landen en voor een beleid
van decentralisering.

auteurs op tot radicale actie om
een mogelijke ineenstorting van
onze beschaving te voorkomen.

Bedrijven zien kansen in zero draft
De verantwoordelijke van de
BASD (Business Action for
Sustainable Development), Kris
Gopalakrishnan, reageerde positief op de zero draft voor Rio+20.
Hij verwelkomt de praktische en
geïntegreerde aanpak in het document, waarin hij ook vele verwijzingen ziet naar de rol van de
bedrijven in een proces van duurzame ontwikkeling. Volgens hem
is er onder meer extra aandacht
nodig voor de aanpak van de
armoede, een vergroening van
alle sectoren in alle landen, water,

duurzame productie en consumptie en een goed systeem van duurzaamheidrapportering.

nog een rapport met een visie op
duurzame consumptie voor de
toekomst.

Volgens de World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) zijn steeds meer bedrijven zich erg goed bewust van de
uitdaging van duurzame ontwikkeling. Dat blijkt onder meer uit
deze interviews waarin bedrijfsleiders het hebben over hun agenda voor Rio+20.
De WBCSD publiceerde onlangs

Vooruitblik op Rio+20
Op dinsdag 6 maart organiseert
een reeks verenigingen
(Associations 21, VODO, 11.11.11,
CNCD-11.11.11, Imagine, MO) een
studie- en discussiedag over
Rio+20. Tijdens deze dag zullen
de middenveldorganisaties hun
langetermijnvisie duurzame ontwikkeling 2050 voorstellen. Vervolgens is er een debat over de
voorbereiding van Rio+20 met
vertegenwoordigers van de overheid. In de namiddag wordt er
gewerkt in zeven thematische
groepen (onder meer rond rechtvaardige transitie, natuurlijke

hulpbronnen en SDGs). De dag
wordt afgesloten met een debat
waarvoor de ministers Magnette
en Vanackere zijn uitgenodigd.

Alle info is te vinden op deze
website, waar je je ook kunt inschrijven.
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Flash
EU-commissaris Potočnik wil dat
Rio+20 een succes wordt. In afwachting van een nieuwe standpuntbepaling door de EU (op 1-2
maart), testte hij zijn ideeën tijdens de vergadering van UNEP in
Nairobi. | Voor commissaris Hedegaard is het klassieke BBPmodel van groei achterhaald. Het
is tijd voor een ander model. |
UNCTAD gelooft in een model
van handel dat gunstig kan zijn
voor het milieu en voor de landen
van het Zuiden. | Verwacht het
onverwachte, dat is de samenvatting van een nieuw rapport van
KPMG. Volgens dat rapport moeten bedrijven zich voorbereiden
op groeiende externe milieukosten als gevolg van 10 ‘megaforces’
die een sterke impact zullen heb-

ben op hun bedrijfsvoering. Het
gaat daarbij onder meer om klimaatverandering en schaarste
aan hulpbronnen. | UNEP publiceerde een ‘summary for policy
makers’ van GEO5. De belangrijkste conclusie van een
‘foresight process’ waar honderden wetenschappers van over de
hele wereld aan meewerkten, is
dat er een fundamenteel andere
manier van mondiaal milieumanagement nodig is. | Moet er een
soort ‘IPCC’ komen voor duurzame ontwikkeling? Het is een van
de discussie bij Rio+20. Niet
iedereen is het eens over de
beste optie, zoals blijkt uit deze
en deze opinie. | Hebben we iets
geleerd in 20 jaar duurzame
ontwikkeling? Wat denkt Paul

De weg naar Rio
Hoe verloopt de voorbereiding
van Rio+20 de volgende maanden?
In januari was er al een eerste
discussie over de zero draft. Officiële amendementen door de
lidstaten kunnen worden ingediend tot 29 februari. Van 19 tot
23 maart is er dan een eerste
‘informal informal’, waar er al
onderhandeld zal worden over de
tekst. In principe wordt er voorlopig geen nieuwe ontwerptekst
gemaakt door het secretariaat

(iets als een ‘first draft’ na de ‘zero
draft’) en werkt men met een
compilatie van de ingediende
amendementen.
Op 26 en 27 maart is er dan de
derde Intersessional. Een tweede
‘informal informal’ komt er van 23
april tot 4 mei. Van 13 tot 15 juni
is er de derde Prepcom.
En de eigenlijke conferentie vindt
plaats van 20 tot 22 juni in Rio de
Janeiro.

Resilient People, Resilient Planet
In augustus 2010 installeerde de
secretaris-generaal van de VN het
Global Sustainability Panel, bestaande uit 22 leden van over de
hele wereld. Hun taak was een
nieuwe blauwdruk te maken voor
duurzame ontwikkeling en een
’low-carbon’ welvaartsmodel. In
januari 2012 presenteerde het
panel het eindrapport Resilient
People, Resilient Planet: A Future
Worth Choosing.
Het rapport bevat veel interessant
cijfermateriaal over wat er wel en
niet bereikt is op het vlak van

duurzame ontwikkeling de voorbije 20 jaar. Het rapport schetst
de uitdagingen voor de toekomst,
en formuleert in dat verband 56
aanbevelingen voor
het beleid.

Hohnen ervan?

“A key
component of
any sustainable
economy is a
pricing and
regulatory
system that
reflects the full
cost of assets,
goods and
services.”
(Global
Sustainability
Panel Report)
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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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Go sustainable, be responsible
Op 7 en 8 februari organiseerde
het Europees Economisch en
Sociaal Comité (EESC) een conferentie over de visie van de civiele
samenleving op Rio+20. De focus
van de conferentie lag op de vraag
of een groene economie kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling binnen de ecologische grenzen. Er waren werkgroepen over
thema’s als voedsel/water/ energie voor iedereen, duurzame productie en consumptie, rechtvaardige transitie, participatie door de
civiele samenleving.
Bij het einde van de conferentie
werd een ‘conference message’
aangenomen met een duidelijke
boodschap voor Rio+20. Zo
vraagt de EESC dat de EUonderhandelaars ervoor zorgen
dat de aandacht voor de sociale
dimensie van duurzame ontwikkeling in Rio+20 groter wordt dan

wat nu in de zero draft staat. Er is
een oproep om de consumptie van
de begrensde natuurlijke hulpbronnen te beperken en nietduurzame patronen van productie
en consumptie te wijzigen. De
EESC is blij dat de zero draft
vragen stelt bij het BBP als meetlat van welvaart en ondersteunt
de ontwikkeling van Sustainable
Development Goals (SDGs). De
EESC is ook voorstander van de
oprichting van een Sustainable
Development
Council, als
vervanger van
de huidige CSD.
De EESC vraagt
de opwaardering van UNEP
en ondersteunt
het idee van een
ombudspersoon
voor de toekomstige gene-

raties. Nationale raden duurzame
ontwikkeling worden aanbevolen
als model van participatie.
De EESC roept ten slotte de Europese regeringsleiders op om hun
verantwoordelijkheid te nemen en
ervoor te zorgen dat het resultaat
van Rio+20 ambitieuzer is dan de
huidige zero draft. (Foto EESC)

