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Eind februari stelde de Europese Commissie haar
visie voor op de processen rond de follow-up van
Rio+20 (met de SDGs) en het kader Post-2015 (de
opvolger van de MDGs). Binnen de EU groeit de
overtuiging dat er nood is aan een geïntegreerde
benadering. Oorspronkelijk zouden er twee verschillende mededelingen van de Commissie komen. Maar onder sterke druk van enkele landen,
waaronder België, kwam er uiteindelijk één document. A Decent Life for All. Ending poverty and
giving the world a sustainable future werd gepresenteerd door de commissarissen van milieu en
ontwikkelingssamenwerking.
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Coop. Commissaris Piebalgs roept ondertussen
burgers op om te reageren op de mededeling, onder meer via Twitter.
In de FRDO wordt op dit moment gewerkt aan een
tweede advies over de follow-up van Rio+20 en
Post-2015. In dat advies zal uitgebreid worden
ingegaan op de mededeling van de Commissie.
(Foto EU)

Het is een stap vooruit dat in deze mededeling
twee beleidsdepartementen samenwerken aan een
visie waarin uitbanning van de armoede structureel wordt verbonden met duurzame ontwikkeling.
Het is goed dat er uitdrukkelijk voor wordt gepleit
om te komen tot één set van doelstellingen na
2015. In veel opzichten blijft de mededeling voorlopig nog erg vaag. In de loop van de volgende maanden wordt er op basis van deze mededeling verder
gewerkt aan een afgewerkte EU-positie.
Er kwamen al heel wat reacties op deze mededeling, zoals van bv. ECDPM, Caritas Europa, WWF,
ITUC, Hélène De Beir Foundation, EDCSP of Euro

Advies over NHP 2013
In het kader van het Europese
Semester moet ons land in april
zijn Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2013 voorleggen aan de Europese Commissie. Dit NHP wordt momenteel
voorbereid. In die context
bracht de FRDO een advies uit,
dat ook de basis vormde voor

een gesprek op het kabinet van
de Premier. In het advies vraagt
de FRDO onder meer dat de
drie dimensies van duurzame
ontwikkeling in een integrale
benadering aan bod komen in
het Europese Semester én in het
NHP en de
stabiliteitsprogramma’s van de

lidstaten. Verder dient het NHP
te verwijzen naar onder meer de
langetermijnvisie in ons land en
het concept van een koolstofarme samenleving tegen 2050.
Dit advies is te verkrijgen op het
secretariaat van de FRDO.
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Waar staan we nu?
Het proces rond de SDGs staat op
dit moment nog het minst ver.
Tijdens Rio+20 werd afgesproken
dat er zou gewerkt worden via een
“Open Working Group”. De eerste
vergadering kwam er pas
op 14-15 maart. De Open
Working Group moet ten
laatste tegen september
2014 een rapport met een
voorstel voor de SDGs
uitwerken voor de algemene vergadering van de
VN.
Het proces rond de
MDGs loopt parallel hiermee. Het
High-Level Panel of Eminent
Persons on the Post-2015 Development Agenda zal tegen mei

“The post-2015
framework
should therefore
include a specific
commitment to
tackle vertical
inequalities of
wealth and
income, but must
also establish
universal or
“zero targets”.

(Nicole Metz/Tom
Van der Lee, Oxfam)

2013 een rapport klaar hebben.
Daarnaast wordt er gewerkt door
het UN System Task Team. En ten
slotte is er een reeks van thematische en nationale consultaties

in september 2013. Op 25 september zal een ‘special event’
worden georganiseerd. Dat wordt
wellicht niet veel meer dan een
dag met discussies en toespraken.
Waarschijnlijk zal de Open Working Group on SDGs een tussentijds verslag kunnen geven aan de
secretaris-generaal, zodat die toch
ook van het SDG-proces al enig
resultaat heeft.

over de MDGs, die ook rond zijn
in het voorjaar 2013. De secretaris
-generaal zal op basis van dit alles
een rapport overhandigen aan de
algemene vergadering van de VN

Internationale Arbeidsorganisatie over Post-2015
Voor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is de discussie
over Post-2015 erg belangrijk.
Eind vorig jaar publiceerde de
ILO al een conceptnota over het
ontwikkelingskader na 2015.
Volgens de ILO moet in de nieuwe
mondiale doelstellingen onder
meer aandacht zijn voor waardig
werk en de ‘social protection floors’.
Tijdens de vergadering van de
Governing Body van de ILO van 6
tot 28 maart was er ook veel aan-

dacht voor Post-2015. Tijdens de
High-Level Section was er een
speciale discussie over de agenda
van duurzame ontwikkeling na
2015. En ook tijdens de International Labour Conference van 5 tot
20 juni krijgt het thema veel
plaats. Er is een speciaal rapport
klaar over duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene jobs.
Daarin wordt gepleit voor een
geïntegreerde benadering van
milieu en sociale ontwikkeling in
het kader van een rechtvaardige
transitie.

Geen ‘business as usual’ voor bedrijven
Bedrijven hebben een belangrijke
rol te spelen in het ontwikkelingskader na 2015. Dat is de stelling
in een paper van WBCSD en Global Compact die werd overhandigd aan het High-Level Panel
over Post-2015, met steun van
The World Economic Forum, en
de vertegenwoordigers van de
bedrijven in het Panel. Met
‘business as usual’ zullen we er
niet komen, zo stelt de paper. Er
is nood aan een actieve houding,
onder meer via netwerken op
nationaal niveau van bedrijven
voor duurzame ontwikkeling.

Een recente paper van ODI geeft
een verdere uitwerking van de rol
die bedrijven kunnen spelen. Een
aantal organisaties van Europese
bedrijven, waaronder BIAC, ondertekende ten slotte een brief
waarin wordt opgeroepen tot een
sterkere rol van bedrijven in het
ontwikkelingsbeleid.
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De EU en de crisis
Uit het recente kwartaaloverzicht
van de werkgelegenheid en de
sociale situatie in de EU blijkt dat
de sociale crisis verergert. Zo is er
onder meer een groot probleem
op het vlak van jeugdwerkloosheid.
Ter voorbereiding van de Lentetop nam het Europees Parlement
een resolutie aan over de sociale
aspecten van het Europees Semester. Daarin wordt onder meer
een oproep gedaan om meer te
doen aan de toenemende armoede. Het EP vraagt ook dat de verschillende parlementen, de sociale partners en het middenveld een
grotere rol gaan spelen in de uitwerking van het Europees Semester.

Ondertussen nam ETUC een
standpunt in over de uitwerking
van de strategie EU 2020. Er
wordt onder meer kritiek gegeven
op het feit dat de economische
‘governance’ als meer prioritair
wordt gezien dan de sociale. EU
2020 wordt ondergeschikt gemaakt aan het Europees Semester. ETUC roept dan ook op tot
een bijsturing van het model van
governance.

productiviteit van hulpbronnen in
plaats van enkel te kijken naar
arbeidsproductiviteit. Een goed
systeem van groene fiscaliteit kan
daarin een belangrijke rol spelen.

De resultaten van recent door de
EU ondersteund onderzoek naar
antwoorden op de werkloosheid
bij onder meer jongeren werden
samengebracht in een paper.
Commissaris Potočnik deed een
oproep om meer te investeren in

Flash
Kan de EU systemen van sociale
bescherming in landen in het
Zuiden ondersteunen? Een recente studie gaat er dieper op in. |
Een tijdlijn van het proces Post2015 van The Guardian. | MDGs?
Nooit van gehoord… Dat valt te
horen bij enkele lokale gemeenschappen in El Salvador. | Als er
nieuwe doelstellingen komen na
2015, dan moeten die beter aangepast zijn aan lokale oplossingen
in Afrika. | En wat staat er op de
agenda voor vrouwen? | Hoe
kunnen we mensenrechten beter

verankeren in het nieuwe kader
Post-2015? | De aanpak van de
ongelijkheid moet centraal staan,
dat zegt een groep wetenschappers. | Meet je ongelijkheid met
de Ginicoëfficiënt? Of zijn er
andere meetinstrumenten? |
Jeffrey Sachs schreef mee aan
enkele achtergronddocumenten
voor de samenkomst van het High
-Level Panel in Bali. | In Bonn
vond van 20 tot 22 maart een
grote conferentie van de civiele
samenleving over Post-2015
plaats. De deelnemers gaven een

duidelijke boodschap aan het
High-Level Panel.

(Jonathan Glennie)

Naar een nieuwe duurzame ontwikkeling
In een recent artikel in Nature
pleit een groep wetenschappers
voor een eengemaakt kader van
SDGs, uitgaande van een nieuwe
visie op duurzame ontwikkeling.
De auteurs willen een nieuw paradigma, waarin wordt afgestapt
van het ‘pijlermodel’ van duurzame ontwikkeling, en waarbij de
natuurlijke draagkracht de basis
van het systeem wordt. De auteurs stellen dat de ‘klassieke’
definitie van duurzame ontwikkeling uit het Brundlandtrapport
moet worden geherdefinieerd tot:
“development that meets the

needs of the present while safeguarding Earth’s life-support
system, on which the welfare of
current and future generations
depends”. De auteurs werken op
basis daarvan een voorstel uit van
SDGs dat enerzijds steunt op een
update van de MDGs en anderzijds op een reeks “planetary must
-haves”. In dat voorstel worden 6
grote SDGs bepaald (thriving lives
and livelihoods, sustainable food
security, sustainable water security, universal clean energy, healthy
and productive ecosystems,
governance for sustainable socie-

“The absurd
conceptualisation
of countries as
either developed
or developing; the
ruinous failure to
integrate the
environment into
development; (...)
– all now
consigned to the
dustbin.”

ties) die dan telkens zouden moeten worden vertaald naar concrete
deeldoelen.
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De Senaat kijkt naar Post-2015
Op 14 maart organiseerde de
werkgroep ontwikkelingssamenwerking – Post 2015 MDG van de
Senaat een studiedag “The Future
We Want for All” (programma),
voorbereid in samenwerking met
de Noord-Zuidbeweging.
Heel wat boeiende sprekers kwamen aan het woord. Zo deed Jan
Vandemoortele, een van de architecten van de MDGs, een sterke
oproep om van het nieuwe kader
na 2015 geen agenda van Noord
voor Zuid te maken, maar integendeel een universeel project.
Jean-Pascal van Ypersele wees op
het grote belang van het voldoen
aan de energiebehoeften van
iedereen, onder meer via het
programma SE4All.
Olivier De Schutter pleitte voor de
uitbreiding van de sociale bescherming, via een mondiaal

fonds. Voor Rudy Delarue (ILO) is
zo’n mondiaal systeem van sociale
bescherming op dit moment nog
niet haalbaar. Herverdeling en
aanpak van ongelijkheid moeten
wel centraal staan. Gorik Ooms
((Instituut voor Tropische Geneeskunde) had het over het centrale belang van gezondheid in het
debat Post-2015. Gezondheid
bekijken in de context van sociale
zekerheid is goed, maar dat mag
niet samengaan met een terugwerpen op de eigen verantwoordelijkheid van landen. Er is nood
aan een mondiale transfer
van middelen.
Minister van ontwikkelingssamenwerking Labille reageerde op de verschillende
tussenkomsten, en dat deden
ook parlementsleden van de
verschillende fracties. Mee op
basis van de resultaten van

deze studiedag werkt de Senaat
nu verder aan een resolutie, gericht aan de Belgische regering.
Aan het eind van de studiedag
gaven Rudy De Meyer (11.11.11) en
Nicolas Van Nuffel (CNCD11.11.11) nog een slotbeschouwing.
Ze riepen de regering op nu te
komen met daden, onder meer in
het debat over de financiële architectuur.
(foto: Guy Goossens, Senaat)

