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In de focus

De 2030 Agenda is er



SD Knowledge Platform



Sustainable Development Goals



UN SD Summit New
York

Van 25 tot 27 september vond in New York de UN
Sustainable Development Summit plaats. Die
keurde de 2030 Agenda for Sustainable Development goed (een verslag van de vergadering). Die
2030 Agenda is als het ware het nieuwe mondiale
actieplan voor duurzame ontwikkeling voor de
volgende 15 jaar. Het belangrijkste onderdeel van
die Agenda is ongetwijfeld de set van 17 SDGs en
169 targets. Over dat pakket SDGs was al een tijd
eerder een akkoord bereikt, en dat na een lang en
intensief proces. Naast dat pakket bevat de Agenda
ook nog een politieke verklaring, een hoofdstuk
over Means of Implementation, en een hoofdstuk
over Follow-up and Review.

Rijke landen en
SDGs
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Hoe gaat het nu verder? Op internationaal vlak moet één component
nog worden afgewerkt: de indicatoren. Er komt een reeks van global
indicators die aansluiten bij de
SDGs en targets en die voor alle
landen zullen gelden. Tegen maart
2016 moet er een akkoord zijn over
die indicatoren.

Bedrijven en SDGs
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Verder is het zo dat er een concrete
invulling moet gegeven worden aan

SDG Compass
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Vakbonden over
2030Agenda
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LDC Report 2015
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Advies FRDO implementatie SDGs
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In dit nummer

de nu nog vrij algemene afspraken over Follow-up
and Review. De Secretaris-Generaal van de VN
werkt aan een rapport met suggesties. De voorbije
weken konden alle landen hun input geven voor
dat rapport dat tegen eind 2015 wordt verwacht.
Tijdens de vergadering van het High-Level Political
Forum van juli 2016 zullen normaal de belangrijkste knopen worden doorgehakt.
De FRDO publiceerde onlangs een advies over de
implementatie van de SDGs. Zie de laatste pagina
van deze nieuwsbrief.

Indicatoren voor de SDGs
We hebben 17 SDGs en 169
targets. Maar hoe gaan we meten of de SDGs wel gehaald
worden? Daarvoor zijn er indicatoren nodig. Er wordt op dit
moment gewerkt aan een set
van ‘global indicators’, die voor
alle landen zullen gelden. Op
landenniveau worden die dan

aangevuld door nationale indicatoren. De voorbereiding van
die global indicators gebeurt
door de Interagency and Expert
Group on SDGs. Waar eerst
werd gedacht aan een lijst van
100, werkt men nu met een lijst
van ongeveer 225 indicatoren.
Op dit moment probeert men

zoveel mogelijk van die indicatoren uit de categorie ‘grey’ (=
needs further discussion) naar
de categorie ‘green’ (= generally
agreed) te krijgen. De UN Statistical Commission zal over de
definitieve lijst beslissen in
maart 2016.
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Zijn de rijke landen klaar voor de SDGs
Voor de hogeinkomenslanden waren
de Millenniumdoelstellingen (MDGs) de telescoop waarmee ze naar
de lage-inkomenslanden
keken. De SDGs zijn nu
voor hen de spiegel waarin ze naar hun eigen
beleid moeten kijken. Zo
omschrijft een recente
studie van de Bertelsmann Stiftung de uitdaging
voor de rijkere landen. De 2030
Agenda kan alleen slagen als ook
de rijkere landen fundamentele
wijzigingen aanbrengen in hun
beleid.
In de studie wordt onderzocht in
welke mate de hoge-

“Forget
'developing'
poor
countries, it's
time to 'dedevelop' rich
countries.”
(Jason Hickel)

inkomenslanden nu al klaar zijn
voor de SDGs. Doen zij hun deel
van de duurzame ontwikkeling?
Het is als het ware een stresstest.
Er zijn behoorlijke verschillen
tussen de 34 OESO-landen als
men hun resultaten bekijkt volgens de 17 SDGs. De landen die
het beste scoren zijn: Zweden,

Bedrijven en SDGs
In de 2030 Agenda is er veel aandacht voor de rol die bedrijven
kunnen spelen bij de implementatie ervan. Een overzichtje van
enkele rapporten en artikels.
Een rapport over Business and
the United Nations. | Drie lessen
over de rol van bedrijven bij de
SDGs. | De International Organisation of Employers nam onlangs
een verklaring aan over de SDGs.
| Hoe de SDGs echt duurzaam
maken? De rol van sociale ondernemers. | Hoe kunnen organisa-

ties profiteren van de SDGs? |
Een rapport van Price Waterhouse Cooper over bedrijven en
SDGs. | Hoe zal het bedrijf Novo
Nordisk met de SDGs gaan werken? | Bedrijven mogen de kans
die de SDGs bieden niet missen.|
Bedrijven hebben hun rol te spelen. | “Yes, it is our business…”

SDG Compass
Hoe kunnen bedrijven de SDGs
integreren in hun werking? Om
bedrijven daarbij te helpen hebben GRI, Global Compact en
WBCSD samen een nuttig instrument ontwikkeld: SDG Compass.
De speciale gids roept bedrijven
op om de SDGs als een omvattend
kader te gebruiken voor hun bedrijfsstrategie en de communicatie daarover.
Het SDG Compass bestaat uit vijf
stappen: de SDGs leren kennen,
prioriteiten kiezen, doelen bepalen, integreren in de bedrijfsvoe-

ring, rapporteren en communiceren. Het uitgangspunt bij dat alles
is dat er voor bedrijven grote
kansen liggen in de nieuwe SDGs.

Noorwegen, Denemarken,
Finland en Zwitserland. België
staat op plaats 7. De grote
uitdaging voor de rijke landen
is enerzijds de ongelijkheid
verminderen en anderzijds iets
doen aan het overgebruik van
hulpbronnen. België doet het
relatief goed voor zaken als
gendergelijkheid en aanpak
van armoede. Tegelijk zitten
we onderaan de rangorde voor
zaken als: luchtvervuiling, aantasting van de watervoorraden, overbemesting en laag aandeel aan
hernieuwbare energie. andere
dimensies.
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Flash
Wat te denken over de invloed
van de grote filantropische stichtingen als de Gates Foundation?
Een rapport van onder meer Global Policy Forum. | Nicholas
Stern over de samenhang tussen
armoede en klimaatverandering. |
Welke rol hebben wetenschap,
technologie en innovatie te spelen
voor de implementatie van de
SDGs en hoe kunnen we dat vertalen in het EU-beleid? Een rapport voor de Commissie. | Hoe
verloopt het proces van het verzamelen van indicatoren en data
voor de SDGs? Een kritische analyse. | Hoe armoede verminderen
en klimaatverandering onder
controle houden. Een rapport van
de Wereldbank pleit voor een
geïntegreerde aanpak. | Hoeveel

zal het kosten om de SDGs te
halen voor de 700 miljoen armsten van de wereld? | 7 redenen
waarom de SDGs beter zullen zijn
dan de MDGs. | Hoe staat het met
de genderdimensie van de SDGs?
| Hoeveel vooruitgang zullen we
nodig hebben om de 17 SDGs te
realiseren tegen 2030. Een rapport van ODI. | Welke aanpassingen zijn er nodig aan de mondiale
economische governance door de
SDGs? Een paper van DIE. | Hoe
kan de circulaire economie helpen
bij het uitvoeren van de SDGs? |
Een rapport van UNEP over de
mogelijkheden van een groene
economie. | We hebben nood aan
een rechtvaardig belastingsysteem voor de SDGs. | Waardig
werk en de 2030 Agenda.

Vakbonden over 2030 Agenda
Het Trade Union Development
Cooperation Network reageerde
op de 2030 Agenda. De vakbonden zien heel wat positieve elementen in de 2030 Agenda. Zo
verwelkomen ze het universele
karakter ervan. Het geheel van de
SDGs en de targets is ambitieus,
zo stellen de vakbonden. Ze kijken
speciaal uit naar de uitwerking
van een aantal SDGs, onder meer
over waardig werk en het terugdringen van ongelijkheid.

Daarnaast vinden ze de ambitie te
laag als het gaat over de financiering die nodig is voor de implementatie. Ook voor het onderdeel
‘follow-up and review’ vindt men
het ambitieniveau te laag. Monitoring van wat men doet om de
SDGs uit te voeren zou verplicht
moeten zijn. Het proces van mogelijke herziening van de verbintenissen op nationaal niveau zou
ook voldoende participatief moeten zijn, onder meer via de sociale
dialoog.

LDC Report 2015
Enige tijd geleden publiceerde de
FRDO een advies over de SDGs en
de Minst Ontwikkelde Landen
(MOL). Onlangs verscheen het
nieuwe The Least Developed
Countries Report 2015 van
UNCTAD. Het rapport stelt dat de
MOL als het ware het slagveld zijn
waar de 2030 Agenda zal worden
gewonnen of niet. In die landen is
er nog het meeste werk te doen
om de SDGs te halen.
Het LDC Report focust in dat
verband op rurale ontwikkeling.
Meer dan 2/3 van de mensen in

de MOL leeft in rurale gebieden,
waar de armoede groot is en er
weinig sociale voorzieningen en
infrastructuur zijn. Het LDC Report formuleert een reeks aanbevelingen voor de transformatie
van de rurale economie. Daarmee
sluit het aan bij vooral SDG2.

“If we set our
minds to it, we
could be the
first in human
history to leave
our children
nothing: no
greenhouse-gas
emissions, no
poverty, and no
biodiversity
loss.”
(Johan
Rockström)
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Deze nieuwsbrief wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van het secretariaat van de Federale Raad
voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De FRDO geeft adviezen aan de Belgische overheid over het
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duurzame ontwikkeling te vergroten.
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Contactpersoon voor deze nieuwsbrief: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

FRDO maakt advies over implementatie SDGs
Op vraag van de ministers Marghem en Reynders maakte de
FRDO een advies over hoe de
SDGs kunnen geïmplementeerd
worden, in eigen land en internationaal. De raad ziet grote kansen
om met het SDG-kader een nieuwe dynamiek te geven aan duurzame ontwikkeling. België zou die
kans zeker moeten grijpen.
De raad pleit voor een coherent
beleid, gedragen door de hele
regering. Die beleidscoherentie
zou ook moeten verankerd worden in een structurele samenwerking tussen het federale niveau,
de gewesten en gemeenschappen
en het lokale niveau.
Centraal in het advies staat de
vraag dat de federale regering in
2016 een omvattend SDGbeleidsplan zou voorleggen. Er is
nood aan een helder politiek en-

gagement waarin de regering
uitlegt hoe tegen 2030 de SDGs
zullen gehaald worden. Op basis
van dat beleidsplan zou men dan
moeten werken aan een ‘upgrade’
van onder meer de federale langetermijnvisie, het federaal plan
duurzame ontwikkeling, de bestuursovereenkomsten voor de
verschillende departementen, de
gebruikte indicatoren, … De raad
vraagt ook garanties voor de consultatie van het middenveld en de
burgers.
Rapporteren over de
vordering bij de implementatie zou volgens de
raad op een geïntegreerde manier moeten
gebeuren, voor het
federale en de regionale
niveaus samen. Er is
verder ook nood aan
een omvattende com-

municatiestrategie.
Voor de implementatie op internationaal niveau vraagt de raad
onder meer dat België zich blijft
inzetten voor de agenda ‘Waardig
werk’ en ook werk maakt van
actieplan om landen in het Zuiden
te ondersteunen bij hun werking
rond de SDGs.

