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In de focus

Informeel of intersessioneel, u zegt het maar…



De officiële website van
Rio+20



De recente bespreking
van de zero draft



De kalender van
Rio+20



De speciale website van
het Stakeholder Forum

We komen nu steeds dichter bij de conferentie
Rio+20. En toch moet er nog enorm veel gebeuren.
Begin 2012 werd de zogenaamde ‘zero draft’ gepubliceerd. Daarop mochten dan amendementen
worden voorgesteld. Een eerste discussie vond
plaats eind januari. Er werd verder gediscussieerd
in een ‘informal informal’ van 19 tot 23 maart en in
de derde ‘intersessional’ van 26 tot 27 maart.

Op dit moment zijn er nog erg veel tegenstellingen
tussen de landen, onder meer over de groene economie, maar ook over de nodige institutionele
wijzigingen. Alleen als de landen de volgende weken echt willen investeren in het onderhandelingsproces, komt er uitzicht op een stevig resultaat.
(foto IISD)

Alle onderdelen van de zero draft hebben ondertussen een tweede of derde lezing gehad. Dat betekende dat de afgevaardigden zich door een immense berg wijzingvoorstellen moesten ploegen. Als
alle amendementen zouden aanvaard worden, zou
de tekst meer dan 200 pagina’s lang worden, in
plaats van de 19 van de zero draft.
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Zijn we hiermee echt een stap verder? Dat is nog
niet zeker. De volgende onderhandelingen vinden
plaats van 23 april tot 4 mei (tweede informal
informal). Volgens velen moeten alle moeilijke
knopen nog worden doorgehakt. Zij vrezen dat dat
wel erg moeilijk wordt in de beperkte onderhandelingstijd die er nog rest. Bij de conferentie van Rio
in 1992 was er veel meer voorbereidingstijd, gespreid over een langere periode.

EU-Milieuraad over Rio+20
Op 9 maart namen de EUministers van milieu een reeks
conclusies aan over Rio+20. Na
de publicatie van de zero draft
was dat nodig geworden. De EU
vraagt daarin onder meer aandacht voor de conclusies van
het High-Level Panel on Global
Sustainability, de bevolkingsdy-

namiek en de nood om te werken aan een alternatief voor het
BBP. De EU wil ook dat in Rio
een akkoord wordt bereikt over
het 10YFP voor duurzame consumptie en productie. De EU
stelt zich relatief positief op
tegenover de SDGs
(doelstellingen duurzame ont-

wikkeling, als opvolger van de
millenniumdoelstellingen).
Opvallend is ook dat aan de
Commissie wordt gevraagd om
op korte termijn een reeks nieuwe concrete voorstellen uit te
werken rond groene economie.
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Standpunten en visies
De syndicale organisaties ETUI
en ETUC organiseerden op 12 en
13 maart een tweedaagse conferentie over Rio+20, met als titel
Towards Rio+20, A Sustainable New Deal for Europe. De
deelnemers vragen van
Rio+20 heldere doelstellingen
en meer nadruk op sociale
rechtvaardigheid en werkgelegenheid.
Het Comité van de Regio’s
nam tijdens zijn recente conferentie de ‘Verklaring van Kopenhagen’ aan over Rio+20.
In die verklaring vragen de deelnemers een grotere rol voor regio’s en steden in de uitvoering van
het Europees beleid. Voor Rio+20
formuleert men acht voorstellen.

“It would be
polite to call
the current
text
‘unbalanced’,
others have
gone on record
to call it a
‘monstrosity’.”
(Future Justice)

Het Comité van de Regio’s wijst
op het belang van een duurzame
stedelijke ontwikkeling.
In het federaal parlement werd op

gen, maar ook in concrete acties
en controleerbare doelstellingen
en meetmethoden daarvoor, die
nodig zijn om de synergie tussen
de verschillende aspecten van
duurzame ontwikkeling op
gang te brengen”.
De FRDO organiseerde samen
met de uitreiking van de jaarlijkse persprijs een event over
Rio+20. Daar kwamen onder
meer Olivier De Schutter en
Steven Vanackere aan het
woord. Teksten en filmpjes
zijn hier te vinden.

22 maart een resolutie over
Rio+20 aangenomen. In de uitgebreide tekst vraagt de Kamer dat
de Rio+20-top “niet alleen uitmondt in goedbedoelde verklarin-

NGO’s maken zich zorgen
De eerste reacties op de onderhandelingen van maart over het
Outcome Document van Rio+20
lopen binnen. Vanuit de wetenschappelijke wereld is men blij
dat in de draft een verwijzing
staat naar de erkenning van planetaire grenzen.
Bij heel wat NGO’s groeit ondertussen de bezorgdheid over de
onderhandelingen. Een aantal
internationale NGO’s (met onder
meer Oxfam, Greenpeace en
IUTC) stuurde een open brief

naar conferentievoorzitter Sha
Zukang en de andere onderhandelaars. Er is vooral schrik dat
verwijzingen naar fundamentele
mensenrechten in de tekst zullen
worden weggelaten.
Ondertussen roept een groep van
internationale mensenrechtenexperts op mensenrechten veel
sterker te verankeren in de mechanismen die de SDGs zullen
opvolgen.

Waals stakeholderforum Rio+20 op 20 april
Op vrijdag 20 april organiseert
het Waals gewest een stakeholderforum naar aanleiding van
Rio+20, en dat in Namen.
Na de opening door ministerpresident Rudy Demotte zal in
een eerste sessie ingegaan worden
op de inzet van de conferentie
Rio+20. In een tweede sessie
zullen verschillende stakeholders
discussiëren over de groene economie in Wallonië. In een derde
sessie wordt gekeken naar de rol
van Wallonië in het proces van
Rio+20. De dag wordt afgesloten

met enkele beleidsconclusies.
Alle info via mail:
rioplus20@cabinetnollet.be.
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Flash
Over het institutioneel kader voor
duurzame ontwikkeling publiceerden Frank Biermann en Steven Bernstein een opinie. Het
Duitse Wuppertal Institut maakte
over die kwestie ook een studie,
voor het Europees Parlement. |
Sommige concepten maken opgang in de discussie over Rio+20.
Over enkele van hen verschenen
nieuwe papers, zoals over het
‘Green Economy KnowledgeSharing Platform’ of over het
‘Compendium of Commitments’. |
Is er nood aan een nieuw model
van innovatie? | Op 5 juni organiseert WWF een conferentie over
de groene economie, en dat met
het oog op Rio+20. | Vanwege een
aantal verantwoordelijken van de
sociale economie komt een reeks

aanbevelingen voor Rio+20. |
Volgens de nieuwe Environment
Outlook van de OESO zouden de
emissies van broeikasgassen met
50% kunnen stijgen tegen 2050,
als er geen sterker klimaatbeleid
komt. De OESO berekende ook de
kost van niet-handelen, en die is
indrukwekkend. | De speeches en
persberichten van EUcommissaris Potočnik
over Rio+20 kun je
hier vinden. | UNEP
bracht een reeks
teksten uit over
Rio+20, in de reeks
Perspectives. | Kijk
naar de leuke filmpjes
van de Global Rockstar
Rio+20. | Enkele van
de pioniers van 20 jaar

duurzame ontwikkeling komen
aan bod in de filmpjes van het
Regeneration Project.

Rio+20 Corporate Sustainability Forum
Net voor de officiële conferentie
van Rio+20 begint, komen ook
heel wat verantwoordelijken uit
de bedrijfswereld samen in Rio
voor het Rio+20 Corporate
Sustainability Forum, georganiseerd door de UN Global Compact. Van 15 tot 18 juni zullen de
deelnemers in 60 verschillende
sessies spreken over thema’s als
klimaat en energie, water en ecosystemen, voedsel en landbouw
en sociale ontwikkeling.
Op 19 juni is er dan de BASD
2012 Business Day waar de verte-

genwoordigers van het bedrijfsleven laatste afspraken zullen maken over hun inbreng in de conferentie Rio+20.
Ondertussen roepen de WBCSD
en de IUCN in een brief samen op
tot een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving.
Moet er een sterker kader komen
voor de rapportering door bedrijven over hun sociale en ecologische impact? Het is een discussie

The People’s Summit
Voor de officiële conferentie
Rio+20 van 20 tot 22 juni worden
zo’n 50.000 mensen verwacht,
naast de 120 staats- en regeringsleiders. Parallel aan die officiële
conferentie zal er ook een alternatieve top zijn, net als in 1992. Die
heet officieel: The People’s Summit for Social and Environmental
Justice in Defence of the Commons. De conferentie vindt plaats
in het park Aterro do Flamengo
en zal waarschijnlijk een 10.000
mensen aantrekken.
Een van de aandachtspunten is

het betrekken van de rechten van
de inheemse volkeren in het concept van duurzame ontwikkeling.
Men vraagt dat de aandacht zich
minder zou richten op economie
en meer op ecologie. Volgens de
organisatoren is het gangbaar
economisch model in ZuidAmerika helemaal niet zo groen.

in de tekst van Rio+20. Hierover
een mening en nog een mening.

“The new
sustainability
goals must be
calibrated to
remedy the global,
regional and local
socioenvironmental
trends that lead to
identified
deficiencies in
people's right to
food, water,
sanitation and
development.”
(Olivier De Schutter)
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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

Planet Under Pressure
Van 26 tot 29 maart werd in Londen de conferentie Planet Under
Pressure georganiseerd. Die conferentie bracht meer dan 3.000
mensen samen, vooral wetenschappers, om na te denken over
de grote uitdagingen waar onze
planeet voor staat.
Aan het eind van de conferentie
werd de State of the Planet Declaration gepubliceerd. In die verklaring stellen de wetenschappers
dat de consensus groeit over het
feit dat de mensheid de planeet in
een nieuw tijdperk heeft gebracht,
het ‘Antropoceen’, waarin planetaire processen worden beheerst
door menselijke activiteiten. Er is
dan ook nood aan dringende en
grootschalige actie.
Vanuit het besef van de onderlinge verbondenheid (de
“interconnectedness”) van de
planetaire processen is er ook

nood aan oplossingen die verbonden zijn. De wetenschappers roepen op tot een nieuw contract
tussen wetenschap en samenleving. Dat zou moeten leiden tot
een nieuwe aanpak voor het onderzoek, en zou vorm moeten
krijgen in een omvattend onderzoeksinitiatief: Future Earth:
research for global sustainability.
De wetenschappers pleiten in hun
slottekst onder meer voor een
visie op welvaart “beyond GDP”,
een set van mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
en de oprichting van de UN
Sustainable Development Council.
Tijdens de conferentie werd ook
al een eerste voorproefje gepresenteerd van het Inclusive Wealth

Report, dat officieel zal worden
voorgesteld tijdens Rio+20.

