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In de focus

Special Event 25 september over Post-2015



De opvolging van
Rio+20



SDGs



Post-2015 Development
Agenda



EU 2020

In de context van de Algemene Vergadering
(UNGA, 68ste sessie) van de VN vond op 25 september in New York het Special Event to follow up
on efforts made towards the achievement of the
Millennium Development Goals plaats. Dat moment moest een katalysator worden om te komen
tot een set van mondiale doelstellingen voor de
periode na 2015.

moeten de Open Working Group on SDGs en de
speciale commissie over financiering hun werk
afgerond hebben. De secretaris-generaal moet
tegen eind 2014 een syntheserapport klaar hebben.
Een speciale top met staatshoofden in september
2015 moet dan definitief de Post-2015 Development Agenda goedkeuren.



EU 2020, België

Secretaris-generaal Ban Ki-moon had in de maanden daarvoor verschillende rapporten laten maken,
en die werden samengevat in zijn eigen rapport A
life of dignity for all (gepubliceerd in juli). Het
politieke resultaat van het Special Event, het Outcome Document, bestond echter uit niet meer dan
drie pagina’s. Dat document bevestigt het principe dat er een geïntegreerd proces moet komen. Er mogen dus geen twee soorten mondiale doelstellingen komen (enerzijds de opvolgers
van de Millenniumdoelstellingen of MDGs en
anderzijds de doelstellingen duurzame ontwikkeling of SDGs die een resultaat zijn van
Rio+20).

(Photograph courtesy of IISD/Earth Negotiations
Bulletin)
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Er is vooral een timing afgesproken. Vanaf de
start van de 69ste sessie van de UNGA, in september 2014, beginnen de onderhandelingen
voor het akkoord Post-2015. Voor september

Jaarforum FRDO op 26 november
Op dinsdag 26 november organiseert de FRDO een forum
over governance, innovatie en
financiering van een koolstofarme samenleving (Brussel,
9-17 uur).
In de voormiddag wordt er ruim
ingegaan op de studie Low

carbon scenarios for Belgium
2050 (Climact/VITO), die de
impact en de kosten van verschillende pistes voor een koolstoftransitie bekijkt in ons land.
In de namiddag zijn er workshops over innovatie en financiering. Meer info en inschrij-

ven op deze pagina.
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Op weg naar Post-2015
Met het Special Event van 25
september is er nu een road-map
voor Post-2015. In het kader van
de lopende UNGA 68 zijn
er nog enkele speciale
vergaderingen voorzien.
Vanaf UNGA 69, september 2014 dus, zullen dan de
onderhandelingen beginnen, in een intergovernmental process, met tussentijdse intersessionals.
Een groot deel van het
voorbereidend werk zal
moeten gebeuren in de
Open Working Group on SDGs.
Tegen februari 2014 zullen er 8
speciale sessies geweest zijn van
de OWG. Vanaf maart wordt er
dan gewerkt aan een eindrapport,

“There are
innovative
sources of
funds
available, but
this cannot
take away the
responsibility
of rich
countries to
dig into their
own pockets.”
(Steve Lewis)

dat in september klaar moet zijn.

Daarnaast zal er ook gewerkt
worden in het Intergovernmental
Expert Committee on SD Finance. De vijfde sessie daarvan is
voorzien voor augustus, waarna er

ook in september een eindrapport
klaar zal zijn.
Op 24 september 2013 ging
verder het High-Level Political Forum plechtig van start.
Het HLPF zal in de toekomst
waarschijnlijk een rol spelen
in de opvolging van de afspraken rond Post-2015. In
juli 2014 is de volgende vergadering voorzien. Op basis
van al die input zal de secretaris-generaal tegen december 2014 een rapport voorbereiden, op basis waarvan dan
echt zal worden onderhandeld. In
september 2015 is er dan een
grote Top over Post-2015.
(afbeelding: CAFOD)

Flash
Stakeholder Forum maakte een
rapport over wat er is bereikt
sinds Rio+20. | Op 26 september
sprak eerste minister Di Rupo de
algemene vergadering van de VN
toe. | UNEP werkt aan een reeks
discussiepapers over Post-2015.
Een eerste gaat over hoe je ecologische duurzaamheid kunt integreren in de nieuwe SDGs. | A
Million Voices : The World We
Want, dat is de titel van een rapport dat in september werd overhandigd aan de UN. Het is het
resultaat van een wereldwijde

bevraging van meer dan een miljoen mensen over welke wereld zij
willen. Via MY World loopt die
bevraging nog altijd door. | Peter
Moors, de directeur-generaal
ontwikkelingssamenwerking, had
het in een toespraak onlangs over
de Post-2015-agenda. | De editie
2013 van de European Development Days staat helemaal in het
teken van Post-2015. | Volgens de
IAO kunnen social protection
floors een belangrijk instrument
worden voor het realiseren van de
mondiale doelstellingen Post-

2015. | Het Gender and Development Network maakte een rapport over Post-2015.

Een stevig Post-2015-kader maken is niet enkel een kwestie van
goede mondiale doelstellingen, er
is ook geld nodig. Hoe moet dat
geld gemobiliseerd worden?

ren. Ze gaan in op financieringbehoeften, de verschillende publieke
en privémiddelen, en het gebruik
van publieke middelen om meer
privégeld aan te trekken.

ook gesproken over die mededeling van de Commissie.

De Wereldbank publiceerde onlangs een rapport over Financing
for Development Post-2015. Het
rapport bekijkt manieren waardoor landen in het Zuiden meer
privégeld kunnen aantrekken.

De EU-Commissie publiceerde
dan weer een mededeling over
financiering na 2015.

Wie zal dat betalen?

Het UN Task Team publiceerde
ook een reeks papers om het debat over financiering te verhelde-

De FRDO publiceerde
overigens onlangs nog een
advies met daarin voorstellen voor klimaatfinanciering. In dat advies wordt
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Stemmen over Post-2015
South Centre over de agenda Post
-2015 en de SDGs. | Waarom zijn
de vakbonden onmisbaar voor de
agenda Post-2015? En hoe keek
de vakbeweging naar het rapport
van het High-Level Panel? | Hoe
kunnen bedrijven geholpen worden om bij te dragen aan Post2015? | Een aantal bedrijven heeft
zich geëngageerd voor de realisatie van de MDGs. | Hoe kunnen
we de armste wereldburgers betrekken bij Post-2015? | Veel
NGO’s vragen dat er in het Post2015-kader een grotere aandacht
zou zijn voor de bestrijding van
ongelijkheid. Hoe kun je gelijkheid vertalen in meetbare doelen?
| De OESO maakte een paper over
hoe effectieve ontwikkelingshulp
een belangrijke rol kan spelen

voor het Post-2015-kader. (Voor
meer info over de visie van de
OESO op Post-2015, zie hier.) |
De nieuwe mondiale doelstellingen die in de maak zijn, hebben
een meer politiek karakter dan de
MDGs, omdat ze dit keer betrekking hebben op alle landen. Maar
zal de EU echt bereid zijn de eigen
consumptiepatronen in vraag te
stellen om te komen tot een echt
duurzame ontwikkeling? | Het
UN Tast Team en UNESCO maakten een paper over de rol van
cultuur als een
instrument
voor meer
duurzame
ontwikkeling. |
Wat moet er
gebeuren om

de SDGs even gemakkelijk communiceerbaar te maken als de
MDGs?

Flash
In het kader van de EU 2020strategie heeft de Commissie veel
aandacht voor het concept ‘sociale
innovatie’. Er blijft discussie over
de specifieke invulling die de
Commissie aan deze term geeft,
maar het is duidelijk dat het begrip een belangrijke rol speelt in
het officiële discours over innovatie. De Commissie publiceerde
een ‘guide’ en ook een ‘policy
review’ over dit onderwerp. |
EAPN, het Europese antiarmoedenetwerk maakte een
analyse van de verschillende nati-

onale hervormingsprogramma’s.
EAPN formuleert ook enkele
aanbevelingen, onder meer gericht op een hervorming van het
Europees Semester. | Ter ondersteuning van de strategie EU
2020 publiceerde Eurostat onlangs een nieuwe studie, met een
overzicht van nuttige indicatoren
over de belangrijkste doelen van
EU 2020. | Begin november publiceerde de Commissie de economische ‘autumn forecast’. De
vooruitblik voor België ziet er zo
uit. | Het Comité van de Regio’s

Voorbereiding NHP 2014
Op 23 oktober organiseerde de
Kanselarij van de eerste minister
een overleg met drie federale
adviesraden (FRDO, CRB en
NAR) over het Nationaal Hervormingsprogramma 2014 (NHP).
Vanwege de aanwezige middenveldorganisaties was er een duidelijke vraag om in een vroeg
stadium betrokken te worden bij
het overleg over het nieuwe NHP.
Door de Kanselarij werd voorgesteld dat de raden advies zouden
geven over de nieuwe Annual

Growth Survey 2014, die net is
gepubliceerd.
De aanwezigen vroegen ook aandacht voor andere thema’s, zoals
het sociaal scorebord (dat op de
Europese Raad van december zal
worden behandeld) of de duurzaamheiddimensie van het Europees Semester.
Over de midterm review van
EU 2020 is er
nog weinig
nieuws.

denkt na over de ‘mid-term review’ van EU 2020.

“Genuine
participation
of the poorest
is about
politics and
power.”
(Lyndsay Stecher)
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Planetaire grenzen voor duurzame ontwikkeling
Het concept van planetaire grenzen (planetary boundaries) krijgt
steeds meer aandacht. ESDN (the
European Sustainable Development Network) publiceerde onlangs een rapport over de mogelijkheden van dit concept voor
nationale toepassingen. Het concept zoals het nu wordt gebruikt,
werd ontwikkeld door een groep
van 29 wetenschappers in 2009.
Deze wetenschappers identificeerden 9 planetaire grenzen (zoals
bv. klimaatverandering of biodiversiteitsverlies). Als de menselijke ontwikkeling plaatsvindt binnen deze “safe space for humanity” dan is die ontwikkeling houdbaar. Als dat niet gebeurt, kunnen
onomkeerbare “tipping points”
worden bereikt.

planetaire grenzen. Daarin geven
ze onder meer een overzicht van
een Sustainable Development
Trajectory met 6 belangrijke
structurele transformaties.

beleid. Zo heeft Zweden een studie besteld waarin onderzocht
wordt hoe men het idee van planetaire grenzen kan toepassen in
het eigen beleid.

In het ESDN-rapport wordt ook
ingegaan op synergieën die er
bestaan tussen planetaire grenzen
en sociale gelijkheid.

In de twee adviezen die de FRDO
het voorbije jaar uitbracht over
het Post-2015-kader (2013a01 en
2013a07) zijn ook verwijzingen te
vinden naar de planetaire grenzen.

Voor het High-Level Panel werd
een speciale paper voorbereid
over duurzame ontwikkeling en

Verschillende EU-lidstaten
beginnen het concept te
integreren in hun nationaal

Het concept van planetaire grenzen wordt steeds vaker vermeld in
publicaties van de EU en
wordt stilaan ook opgepikt
binnen de VN. Zo zal het
een belangrijke plaats
hebben in het Global
Sustainable Development
Report, dat eind 2013 verschijnt.

