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In de focus

HLPF 2016, we zijn vertrokken…



SD Knowledge Platform



Sustainable Development Goals



2030 Agenda for
Sustainable Development

Van 11 tot 20 juli vindt in New York het HLPF 2016
plaats. Het High-Level Political Forum is sinds de
conferentie Rio+20 het belangrijkste mondiale
overleg voor het beleid duurzame ontwikkeling.
Deze vergadering is de eerste van het HLPF sinds
in september 2015 de 2030 Agenda for Sustainable
Development werd goedgekeurd. De nieuwe SDGs
(duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn een opvallend onderdeel van de 2030 Agenda.

VN maakte eerder een speciaal rapport, als voorbereiding voor die discussie. Er is ondertussen ook
een ‘final draft’ van de resolutie die over dit onderwerp zal voorliggen op het HLPF. Daarin wordt
onder meer een voorstel gedaan over de manier
waarop men de volgende jaren de HLPFvergaderingen zal organiseren. Zo zullen elk jaar
enkele SDGs in detail bekeken worden.

Sinds de goedkeuring van de 2030 Agenda is er
verder gewerkt aan de manier waarop de verschillende landen zullen omgaan met de SDGs. Een
belangrijk onderdeel van het HLPF van dit jaar is
een reeks van ‘national voluntary reviews’. Concreet zullen dit jaar 22 landen uitleggen hoe zij de
SDGs in hun land in de praktijk gaan omzetten.
Daarbij zijn ook enkele EU-landen, zoals Duitsland, Finland en Frankrijk. Onlangs verklaarde
minister De Croo dat België mogelijk volgend jaar
aan bod zou komen. Daarnaast zijn er ook enkele
‘thematic reviews’ voorzien.
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Een belangrijke discussie
tijdens het HLPF zal de
‘follow-up and review’ van
de 2030 Agenda zijn. De
secretaris-generaal van de

En in België?
Hoe zorgen we ervoor zorgen
dat België de SDGs haalt tegen
2030? Al bij al is er daarover op
dit moment nog niet veel duidelijkheid. Voor het federale niveau staan er elementen in de
beleidsnota 2016 van minister
Marghem. Verder is er een
opdracht gegeven aan de Interministeriële Conferentie Duur-

zame Ontwikkeling, waar federale en regionale overheden
samen in zitten, om een rol te
spelen in de uitvoering van de
2030 Agenda. Zo wordt er gewerkt aan een nationale strategie duurzame ontwikkeling
(federaal + regio’s). Die zou
klaar moeten zijn tegen het
najaar. Het lijkt er tot nu toe

niet op dat het advies van de
FRDO over de implementatie
van de SDGs veel invloed heeft
gehad op de politieke beslissingen.
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Flash
In het rapport World
Health Statistics brengt
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een
overzicht van alle relevante gegevens over die
SDGs die een band hebben met het thema gezondheid. De WHO stelt
dat de levensverwachting sinds 2000 is verbeterd. Er blijven evenwel
nog grote vormen van
ongelijkheid op het vlak
van gezondheid. | The
Guardian heeft een
uitgebreid dossier over
het geld dat nodig is om de SDGs
in praktijk te brengen. | Tijdens
de conferentie UNEA-2 vond een
debat plaats over de rol die partnerschappen kunnen spelen om te

“Today, no
one knows
whether the
SDGs can be
achieved on a
sustainable
basis.”
(Partha
Dasgupta)

komen tot
een groene
inclusieve
economie. |
Om de SDGs
te halen,
moeten we
ook kijken
naar de
milieudimensie van
gewapende
conflicten.
Daarover
ging een
ander debat
tijdens
UNEA-2. | Een overzicht van de
resultaten van UNEA-2. | De
OESO heeft een actieplan voor de
SDGs. | De vakbonden gaven hun
visie over de 2030 Agenda tijdens

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 nieuwe initiatieven.

teerders spelen voor de SDGs? |
EarthWatch publiceerde een
rapport over hoe het betrekken
van stakeholder bedrijven kan
helpen bij het uitvoeren van de
SDGs.

The Shift gaat aan de slag met de
SDGs en presenteert enkele initiatieven, zoals de organisatie van
‘The Shift Cafés’. | Het Antwerpse
Havenbedrijf gebruikt de SDGs al
volop. | Wat is de ‘business case’
voor de SDGs? | Is er binnen het
HLPF een apart orgaan nodig om
de bedrijven te vertegenwoordigen? | Welke rol kunnen inves-

Wat te verwachten van een partnerschap?
Bij de uitvoering van de 2030
Agenda verwacht de VN erg veel
van zogenaamde
‘partnerschappen’. Partnerschappen kunnen een belangrijke rol
spelen, maar veel hangt af van
hoe we dat concept invullen. Zo
heeft Global Policy Forum heel
wat vragen, onder meer omdat de
term partnerschap een verkeerd
gevoel van ‘gelijkheid’ suggereert
tussen heel verschillende actoren.
Ook CONCORD heeft vragen en
wijst op de noodzakelijke rol van
de politieke overheid die een
kader moet bepalen waarbinnen
partnerschappen een plaats heb-

ben. In het FRDO-advies over de
implementatie van de SDGs zijn
eveneens beschouwingen te vinden over de rol van partnerschappen.

een conferentie van UNECE.
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Flash
Als voorbereiding op het HLPF
maakten de vakbonden een dossier over het belang van sociale
dialoog in de implementatie van
de 2030 Agenda. | Er is nog
steeds een kloof tussen de SDGs
en de nationale verbintenissen,
dat stelt het IDDRI. | Het FIDO
organiseerde op 21 juni een middagdebat over hoe we de monitoring van de opvolging van de
SDGs kunnen organiseren en
welke indicatoren daarvoor kunnen ingezet worden. | In het rapport met de balans van de indicatoren duurzame ontwikkeling
2016 van het Federaal Planbureau
zullen de SDGs een belangrijke
rol spelen. | De 2030 Agenda
stond centraal in de EU Development Days. | Wat kunnen de
SDGs betekenen voor een duur-

zaam voedselbeleid? | Duitsland
heeft een nieuwe strategie duurzame ontwikkeling en daarin
kregen de SDGs een prominente
plaats. | UNEP publiceerde het
2016 Adaptation Finance Gap
Report. | Het nieuwe nummer
van Our Planet gaat over de milieudimensie van de 2030 Agenda.
| Er is een update van de Global
Multidimensional Poverty Index.
| (Foto: Bundesregierung/Steins)

International Labour Conference en 2030 Agenda
Van 30 mei tot 10 juni vond in
Genève de 105de sessie van de
International Labour Conference
plaats. In zijn openingswoord
verwees IAO-directeur-generaal
Guy Ryder uitdrukkelijk naar de
2030 Agenda.

tief (The End of Poverty Initiative) als bijdrage aan de implementatie van de 2030 Agenda.
Bij de SDGs is er aandacht voor
waardig werk, vooral dan in SDG
8, maar ook in de andere SDGs.

Het is de directeur-generaal van
de Internationale Arbeidsorganisatie die zelf elk jaar een rapport
voorlegt aan de conferentie, en dit
jaar ging dat rapport over de
2030 Agenda. De IAO lanceert
met dat rapport een eigen initia-

Habitat III en de nieuwe Urban Agenda
Van 17 tot 20 oktober vindt in
Quito de conferentie Habitat III
plaats. De conferentie richt zich
op de uitdaging van een duurzame stedelijkheid.
Doel van de conferentie is een
tekst aan te nemen over de New
Urban Agenda (zero draft). Steden hebben een belangrijke rol te
spelen in de uitvoering van het
klimaatakkoord van Parijs en van
de SDGs. SDG 11 richt zich in het
bijzonder op de stedelijke uitdaging.

“There is
currently more
money going
out of Africa
illegally than
all the aid it is
provided.”
(Erik Solheim)
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Is de EU klaar voor de 2030 Agenda?
Hoe gaat de EU de 2030 Agenda
concreet uitvoeren? Dat is nog
steeds niet helemaal duidelijk.
Wat er zal gebeuren hangt samen
met andere grote strategische
discussies in de EU (zie ook het
werkprogramma van de Commissie), zoals die over de opvolger
van de EU2020-strategie, de
nieuwe EU Global Strategy on
Foreign and Security Policy en de
nieuwe consensus over ontwikkeling (daarover startte onlangs een
publieksconsultatie).
Het Europees Parlement (EP)
nam op 12 mei een duidelijke
resolutie aan over de 2030 Agenda en de SDGs. Het EP vraagt dat
de Raad een helder standpunt
inneemt voor de vergadering van
het HLPF. Aan de Commissie
vraagt het EP een voorstel voor
een overkoepelende strategie
duurzame ontwikkeling. Die moet
betrekking hebben op alle beleids-

terreinen, moet ervoor zorgen dat
het EP volledig betrokken wordt
en zou ook een concreet implementatieplan moeten bevatten
voor de SDGs. Het EP vraagt aan
de Commissie dat er daarover een
mededeling zou komen.
Heel wat ngo’s maken zich ondertussen zorgen. Ze hadden gehoopt
dat de Raad Buitenlandse Zaken
van 12 mei een duidelijke uitspraak zou doen,
maar dat was niet echt
het geval. SDG Watch,
een groep van 70 organisaties, stuurde een
brief naar Commissievoorzitter Juncker. Ze
sluiten zich aan bij de
vragen van het Parlement en vragen van
Juncker dat hij snel
werk maakt van een
overkoepelende strategie voor duurzame ont-

wikkeling (zie ook WWF) en een
uitgebreide publieksconsultatie
over de implementatie van de hele
2030 Agenda. Het werk aan de
SDGs is volgens SDG Watch een
kans om het beleid duurzame
ontwikkeling een nieuwe dynamiek te geven.

