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In de focus

A New Global Partnership



De opvolging van
Rio+20



SDGs



Post-2015 Development
Agenda

Op 30 mei werd het langverwachte rapport van het
‘High-Level Panel of Eminent Persons on the Post2015 Development Agenda’ overhandigd aan VNsecretaris-generaal Ban Ki-moon. Het rapport pleit
voor een universeel eengemaakt kader van mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.



EU 2020



EU 2020, België

Het rapport schuift “Five Transformative Shifts”
naar voor. Rond die grote veranderingen zou er
een sterk ‘global partnership’ moeten komen waarin overheden, bedrijven, civiele samenleving, stichtingen, wetenschappers en burgers samenwerken.
Om dat mogelijk te maken moet ook een duurzame
financiering voorzien worden. Het rapport doet
ook een poging om deze principes om te zetten in
een reeks van 12 universele ‘goals’ (bv. ‘Secure
Sustainable Energy’), die dan vertaald worden in
nationale ‘targets’ (bv. het uitfaseren van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen). Voor dat
alles moet dan nog een reeks indicatoren ontwikkeld worden.
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worden, ontbreekt dit thema toch geheel in het
voorstel van doelstellingen. Er zou ook meer aandacht mogen zijn voor duurzame consumptie en
productie. (Overzicht)
In een interessante reactie stelt Duncan Green
(Oxfam) dat het rapport te weinig aandacht heeft
voor ongelijkheid, een verouderd concept van armoede gebruikt en te weinig oog heeft voor de
planetaire grenzen. Green hoopt dat dit rapport
een grotere invloed zal hebben dan andere gelijkaardige rapporten uit het verleden.
(Foto UN)

Er kwamen veel positieve reacties op dit rapport.
Het rapport straalt een aantal sterke ambities uit
en is concreter geworden dan velen verwacht hadden. Tegelijk is er ook kritiek. Hoewel erkend
wordt dat ongelijkheid zou moeten aangepakt

Tweede advies van de FRDO
Na een eerste advies (29 januari) heeft de FRDO een tweede
advies gepubliceerd over de
opvolging van Rio+20 en de
Post-2015 Development Agenda. Dat tweede advies gaat onder meer uitgebreid in op de
mededeling van de Europese
Commissie. Daarnaast gaat de

raad in op de ruimere internationale context die nodig is om te
komen tot meer duurzame ontwikkeling, zoals bedoeld in
Rio+20. De raad legt in haar
advies ook veel nadruk op duurzame consumptie- en productiepatronen. Ten slotte wordt
een ruimere visie gegeven op

enkele belangrijke thema’s die
aan bod komen in de processen
van Rio+20 en Post-2015: gezondheid, oceanen, voedselveiligheid en recht op voedsel,
gender. De twee adviezen vormen samen een sterk geheel.
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Waar staan we nu?
Het proces rond enerzijds de Post
-2015 Development Agenda en
anderzijds de ontwikkeling
van de SDGs is een complex kluwen dat wel stilaan
in een plooi begint te vallen. In het proces voor Post
-2015 is de inputfase al
min of meer afgerond. Een
hele reeks thematische en
nationale consultaties werd
uitgevoerd en is zo goed als
klaar. Het High-Level Panel Post-2015 heeft zijn
rapport gepubliceerd. Het
Sustainable Development
Solutions Network publiceerde
ook een opgemerkt rapport. En
ten slotte kwam er ook een rapport van de UN Global Compact.
Op basis van al deze voorstellen

“Of course we
must end
extreme
poverty, but we
should not
allow ourselves
to be fooled into
thinking that
we will have
"made poverty
history" when
we do so.”

(David
Woodward)

zal de secretaris-generaal van de
VN een rapport uitwerken, dat

normaal in juli klaar zal zijn. Dat
is dan de voorbereiding voor het
MDG Special Event van 25 september, aan de vooravond van de
68ste Algemene Vergadering.

Flash
De Europese NGO-koepel CONCORD publiceerde een uitgebreid
rapport met een uitgewerkt voorstel voor het kader Post-2015. |
Het Europees Parlement nam op
13 juni een uitgebreide resolutie
aan over het kader Post-2015. |
ESDN publiceerde twee papers
over Post-2015. | IIED gaat in een
interessante paper in op enkele
breuklijnen bij de verschillende
voorstellen voor Post-2015, zoals
de aandacht voor het thema ongelijkheid. | Nick Galasso (Oxfam)
gaat dieper in op het thema onge-

lijkheid, en brengt de actoren in
kaart die invloed hebben op de
discussie over Post-2015. | Hoe
moeten we armoede meten? Emma Samman (ODI) vat het debat
samen. | Wat betekent Post-2015
voor het VN-systeem? DIE maakte er een paper over. | Heeft de
EU wel genoeg ambitie? Saskia
Hollander schreef er een stuk
over. DIE doet enkele voorstellen.| De eisen van ITUC voor Post
-2015. | Derek Osborn over
Rio+20.

De rol van bedrijven
Paul Polman, CEO van Unilever,
was een van de leden van het
High-Level Panel on Post-2015.
Als reactie op de publicatie van
het rapport van het Panel stelde
hij dat bedrijven een belangrijke
rol te spelen hebben in een beleid
dat uitbanning van de armoede
verbindt met duurzame ontwikkeling. Als bedrijven een goede
partner willen zijn, moeten ze het
zelf ook beter doen, onder meer
op het vlak van verantwoording
over sociale en ecologische impact, aldus Polman. Polman organiseerde een uitgebreide bevra-

ging bij heel wat bedrijven over de
agenda Post-2015.
Een echte consensus over de rol
van bedrijven is er volgens ODI
echter nog niet.
(foto: Sebastian Derungs)

Het proces van de SDGs is eindelijk goed op gang gekomen, en dat
via de Open Working Group
on SDGs. Van 17 tot 19 juni
vond de vierde sessie plaats.
De voorbereidende sessies
lopen door tot begin 2014.
Voorafgaand aan het Special
Event in september wordt al
een tussentijds rapport verwacht. Hopelijk zal er na 25
september begonnen worden
met de eenmaking van beide
processen. (afbeelding:
Stakeholder Forum)
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Nationaal hervormingsprogramma: aanbevelingen Commissie
Eind april heeft ons land zijn
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2013 gepubliceerd,
zoals bepaald in het Europese
Semester. De FRDO keurde hierover op 19 maart een advies goed,
waarin onder meer gepleit wordt
voor een integrale benadering (de
drie dimensies van duurzame
ontwikkeling), en voor aandacht
voor de langetermijnvisie en een
koolstofarme samenleving tegen
2050.
De Commissie publiceerde op 29
mei landenspecifieke aanbevelingen over de NHP’s van de lidstaten. De Commissie onderstreept
in haar aanbevelingen voor ons
land dat er inspanningen nodig
zijn om de doelstelling van reduc-

tie van broeikasgasemissies tegen
2020 te halen (vooral voor gebouwen en mobiliteit), en dat daarvoor een betere taakverdeling
tussen de federale en gewestelijke
overheden nodig is. De Commissie beveelt ook aan voorstellen uit
te werken voor een verschuiving
van de belastingen op arbeid naar
onder meer milieubelastingen en
voor een belasting op het particuliere gebruik van bedrijfswagens.
Verder wordt aandacht gevraagd
voor de sociale inclusie van mensen met een migrantenachtergrond.

aan de leden van de FRDO, CRB
en NAR aan dat er daarover overleg plaatsvindt in het najaar.
(foto: EU council)

Het is nu aan de regeringen om
een antwoord te formuleren. De
Kanselarij kondigde tijdens de
voorstelling van het NHP 2013

Flash
Wat is de toekomst van de EUstrategie voor duurzame ontwikkeling (EU SDS) en hoe verhoudt
die zich tot EU 2020? ESDN
schreef er een rapport over. |
Social Platform vraagt een meer
evenwichtig Europees beleid, met
onder meer grotere aandacht voor
sociale doelstellingen in de aanbevelingen van de Commissie aan
de lidstaten. | Ook EAPN, het
Europees anti-armoedenetwerk
vraagt een beter evenwicht in het
beleid, onder meer door EU 2020
centraler te plaatsen in het Euro-

pees Semester, met daarbij een
focus op sociale doelstellingen. |
De Europese Commissie heeft een
voorstel klaar voor de aanpak van
de jeugdwerkloosheid. | ETUI
over de landenaanbevelingen van
de Commissie. | Aan de KU Leuven organiseerde Euroforum een
uitgebreid seminarie over EU
2020. Een reeks interessante
papers werd gepubliceerd.

Armoedeplatform over nationaal hervormingsprogramma
Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020 organiseerde onlangs een
Open Platformdag. De discussies
in de verschillende werkgroepen
zorgden voor een opinie van het
Platform over het Nationaal Hervormingsprogramma 2013.
Het platform vraagt onder meer
een grotere coherentie tussen de
Belgische beleidsniveaus. De EU
zou sancties moeten kunnen geven aan landen die sociale verplichtingen niet opvolgen. Een
grotere ambitie is nodig in de
strijd tegen armoede bij kinderen.

In de aanpak van dakloosheid zou
er meer ruimte moeten zijn voor
sociale innovaties. En in een beleid van actieve insluiting zou
onder meer moeten nagedacht
worden over automatische toekenning van sociale rechten.

“In all 12 cases
except one, the
Commission’s
approach is to
pushing countries
to continue with
reforms that
weaken collective
bargaining and
wage formation
systems and
promote
downwards wage
flexibility.”

(Ronald Janssen)
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Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking
Op 7 mei vond de jaarlijkse Staten
-Generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking plaats.
Het thema dit jaar was: het post2015 ontwikkelingskader, inzet,
uitdagingen en kansen.
Tijdens de voormiddag waren er
enkele inleidende toespraken en
was er een high-level sessie met
internationale sprekers. Zo pleitte
Amina J. Mohammed voor een
nieuw model van doelstellingen,
lerend uit de ervaringen met de
MDGs. Daarbij moeten we komen
tot een echt universeel kader, en
niet langer van een visie die
steunt op ‘Noord’ en ‘Zuid’. In een
reactie riep Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) op om van een caritas
- naar een rechtvaardigheidsagenda te gaan. In de daarop volgende
plenaire sessie werden de standpunten van de federale en ook de
gewestelijke overheden voorge-

steld.
In de namiddag werd er gewerkt
in verschillende ateliers. Zo kwam
in een van de ateliers Jan Vandemoortele aan het woord, een van
de architecten van de millenniumdoelstellingen. Hij gaf aan dat
hij zich veel zorgen maakt over de
manier waarop de nieuwe mondiale doelstellingen worden voorbereid.
Bij het einde
van de conferentie werd
er nog gereageerd door
de verschillende overheden. Voor
het federale
niveau wees
minister
Labille op

het grote belang van het beleidskader dat moet zorgen voor een
grotere beleidscoherentie in het
extern beleid.

(foto: DGD)

