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In de focus

Het mag nu wel eindelijk gaan beginnen…



De officiële website van
Rio+20



De tweede informal
informal



Side-events tweede
informal informal

Van 23 april tot 4 mei vond in New York de tweede
‘informal informal’ plaats, om te komen tot een
ontwerp van ‘outcome document’ voor Rio+20. Er
is hard gewerkt, maar een goed resultaat is er nog
lang niet. Deze vergadering bleek de laatste fase te
zijn voor de echte onderhandelingen (eindelijk)
zullen gaan beginnen.



De kalender van
Rio+20



De speciale website van
het Stakeholder Forum
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In januari werd de ‘zero draft’ voor Rio+20 gepresenteerd (The Future We Want), toen een document van 19 pagina’s. Bij besprekingen in januari
en maart werden amendementen toegevoegd, wat
een tekst opleverde van 206 pagina’s. Tijdens deze
tweede informal informal werd een akkoord bereikt over 21 paragrafen, wat wil zeggen dat er nog
400 ‘between brackets’ staan… Er zal nu een extra
derde informal informal komen, van 29 mei tot 2
juni, om alsnog de onderhandelingen echt op gang
te trekken, voorafgaand aan de prepcom van 13 tot 15 juni.

versterking van UNEP en versterking van ECOSOC).
De EU toonde zich actief door te ijveren voor een
reeks ‘goals and targets’ in de slottekst, rond 5
sleutelsectoren (energie, water, land en ecosystemen, oceanen, efficiënt gebruik hulpbronnen).
Verder probeert de EU ook de sociale dimensie in
de tekst te versterken, wat vrij moeizaam verloopt.
(foto IISD)

Belangrijkste te verwachten resultaten in Rio+20 lijken enerzijds de
Sustainable Development Goals te
zijn (visie en het proces, nog geen
concrete doelen), en anderzijds institutionele aanpassingen (beperkte

Zal Rio+20 slagen?
Na de recente informal informal
is er bij veel betrokkenen bezorgdheid over de slaagkansen
van Rio+20. Een aantal regeringen heeft zich blijkbaar al neergelegd bij een mogelijke mislukking: Obama, Merkel en Cameron zullen zo goed als zeker niet
naar Rio+20 gaan.

Ook bij de VNverantwoordelijken is men
bezorgd. Secretaris-generaal
Sha Zukang van Rio+20 stelde
onlangs dat wat nu voorligt wel
erg ver af staat van het ‘focused
political document’ dat door de
Algemene Vergadering van de
VN was gevraagd. En ook VN-

baas Ban Ki-moon deed een
oproep aan alle landen om meer
flexibiliteit te tonen.
Een groep internationale NGO’s
(met onder meer Oxfam, Greenpeace en ITUC) uitte diepe
bezorgdheid over het proces.
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De toekomstige generaties kijken naar Rio+20
Binnen de Belgische delegatie
voor Rio+20 zitten ook twee jongerenvertegenwoordigers: Olivier
Beys (Vlaamse gemeenschap) en Sevan
Holemans
(Franstalige gemeenschap). Volgens hen
moet Rio+20 een
omslagpunt worden.
Het zijn immers de
jongeren van vandaag die morgen
de gevolgen zullen dragen van de
huidige niet-duurzame productieen consumptiepatronen.
Olivier Beys: “We hebben nood
aan een veerkrachtig economisch
systeem, dat in staat is economische, sociale en ecologische
schokken op te vangen. We stellen
“In an
interconnected
and
environmentally
constrained
world, global
sustainability is
a precondition
for poverty
eradication,
social justice and
economic
development.”
(Outcome Document
Stockholm+40)

verschillende pistes voor. Het
gaat ons onder meer over de creatie van waardig en duurzaam
werk, educatie voor duurzame ontwikkeling die jongeren kan helpen aan de nodige competenties voor de
groene jobs, hernieuwbare
energie en sobere consumptie, een universele sociale
zekerheid, een rechtvaardige
en duurzame landbouw- en voedingpolitiek, rechtvaardige handel en het stopzetten van milieuschadelijke subsidies.”

welzijn. Er is nood aan een nieuwe set van multidimensionele
indicatoren die niet enkel monetair zijn, zo sterk mogelijk duurzaamheid integreren en zo onze
economieën kunnen stimuleren
om meer veerkrachtig te worden.
Die indicatoren kunnen op termijn ook dienst doen als monitoringinstrumenten voor de toekomstige Sustainable Development Goals. Op dit moment zien
we op deze punten nog
te weinig vooruitgang in
de teksten.”

Sevan Holemans: “Als
jongeren willen we ook
sterk wijzen op de tekorten van
het BBP als meetinstrument van

Heb jij al een kamer in Rio?
Er is veel over te doen, de prijs
van de hotelkamers in Rio tijdens
de conferentie. Het Europees
Parlement besliste zelfs om de
eigen delegatie van elf mensen te
schrappen.

ter van Rio de Janeiro zou zelfs al
gevraagd hebben dat inwoners
tijdelijk hun appartement zouden
verlaten om het ter beschikking te
stellen voor de buitenlandse delegaties.

Volgens veel waarnemers hebben
de Braziliaanse autoriteiten onvoldoende maatregelen genomen
om de vele bezoekers aan de conferentie op te vangen. Zo zouden
er 33.000 bedden voorzien zijn
voor de verwachte meer dan
50.000 bezoekers. De burgemees-

Volgens een Braziliaans persagentschap was de gemiddelde
kost van een hotelkamer al tot
meer dan $ 800 per nacht gestegen.
Nu is er een initiatief van president Dilma Rousseff om te komen

Waar staan we met de groene economie?
Een nieuw rapport van ITUC stelt
dat een investering van 2% van
het BBP in de groene economie
gedurende vijf jaar kan zorgen
voor 48 miljoen nieuwe jobs in 12
landen.
Op 11 en 12 april organiseerden
BASD (organisatie van bedrijven
voor Rio+20) en UNDESA samen
met vertegenwoordigers van overheden en andere stakeholders een
speciale conferentie over wat de
bijdrage kan zijn van de bedrijven
aan een groene en inclusieve
economie. Bedrijven willen onder

meer investeren in innovatieve
businessmodellen. | De BASD
Business Day vindt plaats op 19
juni in Rio.
Is er in Europa al een groene
economie? Volgens een nieuwe
studie van het EEA is er nog veel
werk aan de winkel.

tot een significante daling van de
hotelprijzen.
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Flash
Wanneer er voorbereidende gesprekken zijn voor een conferentie als Rio+20 is er vooral aandacht voor het officiële gedeelte.
Maar er zijn ook steeds ‘side events’, georganiseerd door verschillende stakeholders. Ga bv. eens
kijken bij de side events van de
recente informal informal. | Miranda Schreurs schreef een interessante beschouwing over
Rio+20. | Hoe is de wereld veranderd in de voorbije 20 jaar sinds
Rio 1992? | Hoe kan Rio+20 bedrijven, milieu en ontwikkeling
met elkaar verbinden? Lindsay
Clinton geeft vijf redenen waarom
we Rio+20 nodig hebben. | Volgens David Korten kunnen we
veel leren van de wijsheid van
inheemse volkeren. We zouden op

een andere manier naar de natuur
moeten gaan kijken, niet als handelswaar. | De Britse Royal Society stelt dat we tegen 2050 de
bevolking moeten stabiliseren en
de consumptie beperken. | Hoe
staat het ondertussen met de
SDGs? Een visie over het verband
tussen SDGs en MDGs. En ook
een uitgebreid rapport, geschreven voor Stakeholder Forum. | Er
is een nieuwe editie van de Pocket
Guide to Sustainable Development Governance. De moeite voor
wie alles wil weten over een beter
institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling.

Over geluk en ’well-being’
Wat is ‘rijkdom’? Wat is geluk?
Moeten we ons daarvoor richten
op welvaart in materiële termen,
of moeten we meer kijken naar
‘well-being’? En hoe meten we
geluk en well-being?
Over dit soort vragen organiseerden de regering van Bhutan en de
VN een conferentie op 2 april. VN
-secretaris-generaal Ban Ki-Moon
stelde dat Rio+20 als resultaat
zou moeten opleveren dat we als
gemeenschap begrippen als geluk
en well-being niet langer enkel

gaan meten via het bruto binnenlands product (GDP).
De ICSU (International Council
for Science) heeft een reeks papers gemaakt ter voorbereiding
van Rio+20. Een recente paper
uit die reeks handelt ook specifiek
over het thema well-being. In die
paper werken de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke
wereld enkele aanbevelingen uit,
onder meer over het meten van
well-being.

Sustainable Development Dialogues
Brazilië en de VN organiseren van
16 tot 19 juni de Sustainable Development Dialogues, een forum
voor de civiele samenleving. In
die vier dagen, net voor de eigenlijke Rio+20-conferentie, zullen
vertegenwoordigers van de civiele
samenleving (met daarbij de privésector, NGO’s, de wetenschappelijke gemeenschap en andere
major groups) samenkomen. De
bedoeling is te komen tot open
debatten over tien topics die verband houden met duurzame ontwikkeling. Er zijn geen vertegenwoordigers van regeringen of VN-

instellingen aan de debatten deelnemen. De aanbevelingen die het
resultaat zijn van deze dialoog
zullen worden overhandigd aan
de staats- en regeringsleiders die aanwezig zijn
bij Rio+20.
Er is een speciaal digitaal platform waardoor
ook het ruimer publiek
kan participeren aan de
Sustainable Development Dialogues.

“For your own sake
as government
representatives,
citizens, parents and
individuals, for the
sake of the planet, we
urge everyone to free
themselves from the
veils of egoism,
nationalism, and
narrow, short-term
interests and act with
the responsibility
you have as trustees
of the present and the
future generations.”
(NGO Major Group
Statement, 4 mei)
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Deze nieuwsbrief wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van het secretariaat van de Federale Raad
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Roads from Rio+20 voor een lagere voetafdruk
Is het mogelijk om tegen 2050
voldoende voedsel te produceren
voor de hele mondiale bevolking,
en tegelijk ook nog de biodiverstiteit te behouden? Kunnen we aan
iedereen toegang tot moderne
energiebronnen garanderen zonder klimaatchaos en met minder
luchtvervuiling?
Het Nederlandse PBL
(Planbureau voor de Leefomgeving) denkt van wel. Het publiceerde onlangs het rapport Roads
from Rio+20. Volgens dat rapport
is het mogelijk om duurzaamheiddoelen te halen op het vlak van
honger, voedsel, biodiversiteit en
energie en klimaat.
In het rapport worden verschillende wegen onderzocht. Er wordt
gekeken naar combinaties van
technologische maatregelen en
veranderingen in consumptiepa-

tronen. De grootste uitdaging ligt
in de ‘governance’, in aangepaste
bestuurlijke en institutionele
structuren dus.
Er is nood aan diepgaande wijzigingen. Het PBL pleit daarbij voor
een pragmatische aanpak:
“Oplossingsrichtingen liggen in
het vaststellen van een duidelijke,
samenhangende toekomstvisie
voor 2050, hiervan afgeleide
sterke kortetermijndoelen en een
duidelijk overheidsbeleid dat
gebruik maakt van de kracht in de
samenleving, van zowel burgers
als bedrijven.”
Dat er nood is aan een ambitieuze
aanpak, blijkt ook het nieuwe
Living Planet Report 2012. Op dit
moment gebruiken we 1,5 aardes,
en tegen 2050 zullen dat er 2,9
zijn. Van dat nieuwe rapport werd

ook een speciale editie Rio+20
gemaakt.

