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Waar staan we met de uitvoering van de Millenniumdoelstellingen (MDGs)? Die MDGs lopen af in
2015. En terwijl er gewerkt wordt aan een opvolger
voor de MDGs, de SDGs (Sustainable Development
Goals), zijn de resultaten voor de MDGs gemengd.



EU 2020



EU 2020, België

Een aantal MDGs ligt binnen bereik. Maar VNsecretaris-generaal Ban Ki-moon wees er bij de
voorstelling van het MDG Report 2014 op dat wat
bereikt is sterk verschilt van MDG tot MDG, tussen
en binnen regio’s en tussen bevolkingsgroepen.
Een aantal MDGs is ondertussen al gehaald: de
extreme armoede is gehalveerd sinds 1990, 2,3
miljard mensen hebben toegang tot beter drinkwater, en de genderpariteit in het basisonderwijs
werd beter. Er was ook grote vooruitgang voor
onder meer de politieke participatie van vrouwen
en de toegang tot technologieën. Als de trends
positief blijven, kunnen de MDGs voor honger,
malaria, tuberculose en toegang tot therapie voor
HIV-patiënten ook gehaald worden.
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waterreserves.
We zijn er dus nog niet. Onder meer Helen Clark
(UNDP) deed een oproep om in de laatste 500
dagen voor de MDG-deadline nog alles te doen wat
mogelijk is. Want ook al is er vooruitgang, te veel
mensen leven nog steeds in extreme armoede.

Maar voor een aantal MDGs zal het waarschijnlijk
niet lukken. Het gaat daarbij onder meer over
betere toegang tot sanitatie en het terugdringen
van kinder- en moedersterfte. Verder blijven de
broeikasgasemissies stijgen, nemen ontbossing en
het verdwijnen van soorten toe, en verminderen de

Jongeren over Post-2015
Twee jeugdraden namen de
voorbije weken een standpunt
in over het proces Post-2015.
In de adviezen van de Conseil
de la Jeunesse en de Vlaamse
Jeugdraad zijn gelijklopende
standpunten te vinden. Zo vragen de jongeren onder meer

aandacht voor kwaliteitsvol
onderwijs, waardig werk, duurzaam geproduceerd voedsel en
een economische ontwikkeling
die niet meer steunt op een
klassiek groeimodel.
De jongeren vragen eveneens
een ambitieus klimaatbeleid en

een forse aanpak van de verschillende vormen van ongelijkheid.
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Ondertussen in de OWG
Het werk in de OWG zit er bijna
op. De 13de en laatste sessie vindt
plaats van 14 tot 18 juli, voorafgegaan door een ‘informal
informal’ van 9 tot 11 juli.
Na OWG 12 hebben de
beide voorzitters van de
OWG een nieuwe zero
draft gemaakt. Die bevat,
naast een inleidende chapeau, een voorstel van 17
SDGs, met telkens daarbij
een reeks concrete targets.
Vergeleken met vorige
versies is er vooral in die
targets al fel gesnoeid. Er blijven
nog heel wat kwesties over waarover er grote onenigheid is tussen
de landen. In de reacties wordt
onder meer gewezen op de afgezwakte formulering over SRHR,

“GDP is
macho and
keeps women
poor”
(Alice D.
Kanengoni)

klimaat, de moeilijke discussie
over de MoI en de gebrekkige
instituties die de SDGs zullen

moeten uitvoeren.

waarschijnlijk dat er geen volledige consensus zal zijn over alle
elementen van dat rapport.
Het rapport vormt een input
voor het High-Level StockTaking Event on Post-2015
tijdens de UNGA op 8-9
september. Daar zullen ook
verslagen liggen van het
ICESDF en het HLPF. Daarna maakt de secretarisgeneraal een syntheserapport, en op basis daarvan
zullen de eigenlijke onderhandelingen starten voor eind
2014.

Na OWG 13 zal er een rapport
gemaakt worden voor de Algemene Vergadering (UNGA). Het is

Flash
De Commissie publiceerde een
nieuwe mededeling over Post2015. | ITUC reageerde op de
zero draft van de OWG. | Het
SDSN (Jeffrey Sachs, met onder
meer de WBCSD) publiceerde een
eerste interimrapport over strategieën om tot een koolstofarme
samenleving te komen. | De WBGU maakte een rapport over
SDGs en planetaire grenzen. | De
ECDPM maakte een paper over
beleidscoherentie en Post-2015.
En ook andere organisaties denken na over coherentie. | De FAO

deed voor een voorstel voor de
SDGs. | De Global Youth Call
werd begin juni overhandigd aan
de Ecosoc. | Hoe kunnen partnerschappen tussen overheid, bedrijven en civiele samenleving een rol
spelen in de uitvoering van de
SDGs? Een paper van World Vision. | UNEP maakte een nota over
voorstellen voor een duurzaam
voedingsysteem. | En er wordt
ook nagedacht over de toekomst
van ontwikkelingssamenwerking,
onder meer door ODI/UNDP en
DIE.

Internationale Arbeidsorganisatie over Post-2015
Tijdens de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van IAO
kwam er overeenstemming over
een omvattend beleidskader,
nationaal en internationaal, voor
meer werkgelegenheid. En in dat
verband pleit de IAO er expliciet
voor dat er binnen de nieuwe
SDGs een doelstelling wordt opgenomen over waardig werk.
In een rapport dat werd besproken tijdens de conferentie wordt
een duidelijk pleidooi gehouden
voor waardig werk als een ‘standalone goal’. In de zero draft van

de OWG staat een verwijzing naar
waardig werk, en ook naar de
‘social protection floors’.
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Ondertussen in de EU
In het kader van het Europees
Semester werden begin juni de
landenspecifieke aanbevelingen
gepubliceerd, ook voor België dus.
Dat gebeurt als antwoord op het
Nationaal Hervormingsprogramma, waarover de FRDO ook een
advies maakte. Uit een studie
blijkt dat veel landen zich weinig
aantrekken van die aanbevelingen, om allerlei redenen. Een
NGO-koepel heeft ook kritiek op
de manier waarop die aanbevelingen worden ingevuld.
De landenspecifieke aanbevelingen werden goedgekeurd door de
Europese Raad van eind juni. De
Europese Raad keurde ook een
strategische agenda met 5 priori-

teiten goed voor de volgende
jaren, een voorzet voor de herziening van EU 2020.
Ondertussen verwacht de Hoge
Raad voor de Werkgelegenheid
dat de doelstellingen voor werk in
ons land niet zullen gehaald worden.
Social Platform publiceerde een
nota met voorstellen voor de
Mid-Term Review van EU
2020. Ook het platform van
ouderenorganisaties reageerde.
De EESC organiseerde een
conferentie over “From active
inclusion to social investment” (foto). Tijdens een conferentie in Athene werd inge-

Flash
Welke rol kan handel spelen in
Post-2015? | Het World Investment Report van UNCTAD gaat
dieper in op de investeringen die
nodig zijn voor Post-2015. | Een
rapport over de MPI
(Multidimensional Poverty Index)
2014. | Hoe kunnen we meer
ecologische duurzaamheid in de
SDGs krijgen? | SDSN maakte een
voorstel van indicatoren voor de
SDGs. | Een overzicht van alle
amendementen die door de verschillende stakeholders zijn ingebracht tijdens de OWG. | Felix

Dodds over het CESDF. | Is het
TTIP in strijd met de SDGs? | Wat
met Zuid-Zuid-samenwerking en
klimaat? | De consumentenorganisaties over de SDGs. | Tijdens
een side-event in de recente
UNEA werd gesproken over
“Green and Decent Jobs” en wat
die met de SDGs te maken hebben. | Wie armoede wil verminderen, moet ongelijkheid en klimaatverandering samen aanpakken.

Ongelijkheid en de SDGs
Het is een van de hot issues in de
discussie over de SDGs: ongelijkheid. Uit veel hoeken klonk de
voorbije maanden een sterke roep
om uitdrukkelijke opname van
het thema ongelijkheid binnen
het SDG-kader.
Er zijn goede argumenten voor
een sterke focus op ongelijkheid,
zoals onder meer bleek uit rapporten van NEF en Oxfam.
In de OWG waren de discussies
over dit thema fel, maar in de zero

gaan op de toenemende sociale
ongelijkheid in de EU.

draft die nu voorligt, is er een
behoorlijk goede tekst over ongelijkheid. Het valt af te wachten
wat daarvan overblijft in de onderhandelingen die in het najaar
starten.

“It is a false
assumption
that we can
deal with
hunger first
and leave the
environment
for later.”
(Duncan Williams)
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HLPF-2
Van 30 juni tot 9 juli vond in New
York de tweede vergadering van
het High-Level Political Forum
(HLPF) plaats. Tot de oprichting
van dat HLPF werd tijdens de
conferentie van Rio+20 beslist.
Het HLPF is de opvolger van de
vroegere CSD (Commission on
Sustainable Development). Het
zou op termijn een belangrijk
orgaan moeten worden waar
gekeken wordt naar de implementatie van de verschillende verbintenissen die landen zijn aangegaan op het vlak van duurzame
ontwikkeling. Dat zal zeker belangrijk worden na de vastlegging
van de nieuwe SDGs in het najaar
van 2015. Vanaf 2016 moet het
HLPF die rol gaan spelen.

het kader Post-2015. Het HLPF
heeft institutioneel een hybride
karakter. Elk jaar is er een vergadering in het kader van ECOSOC,
en om de vier jaar is er dan een
vergadering binnen de UNGA (in
dat geval met staats- en regeringsleiders). Tijdens HLPF-2 werd er
vooral ingegaan op de mate waarin de MDGs gerealiseerd zijn en
de randvoorwaarden voor het
slagen van het nieuwe kader Post2015. De discussies die spelen
binnen de OWG over de SDGs
waren op de achtergrond ook aanwezig
tijdens het HLPF. De
vergadering werd afgesloten met een ministeriële verklaring.

Deze tweede vergadering was
volgens velen een overgangsbijeenkomst, in afwachting van de
formele onderhandelingen over

Het is nu nog te vroeg
om te zeggen of in de
volgende jaren het
HLPF een orgaan zal

worden dat – sterker dan de vroegere CSD – echt zal gaan wegen
op het internationale beleid duurzame ontwikkeling.
(foto IISD, met rechts Tim
Bogaert van de Belgische delegatie)

