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Van 10 tot 17 juli vindt in New York het High-Level
Political Forum (HLPF) plaats. Tijdens het HLPF
wordt elk jaar een tussenstand gemaakt van de
uitvoering van de 2030 Agenda for Sustainable
Development (2030 ASD), met daarin ook de
ondertussen bekende 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Het thema dit jaar is: Eradicating
poverty and promoting prosperity in a changing
world.

wordt per SDG een overzicht gegeven van diverse
lopende initiatieven en acties. Vervolgens is er nog
een hoofdstuk over transversale initiatieven. Het
rapport wordt afgesloten met een statistische bijlage.
Aan een groep van adviesraden (federaal en regionaal), onder coördinatie van de FRDO, werd gevraagd een advies te maken over het ontwerprapport voor de VNR.

Tijdens een HLPF zijn er twee soorten evaluaties.
Enerzijds is er een thematische, met dit jaar speciale aandacht voor SDGs 1, 2, 3, 5, 9, 14. Voor elk
van die SDGs is er een achtergrondnota gemaakt.
Anderzijds zijn er Voluntary National Reviews. Dit
jaar stellen 44 landen hun VNR voor. Via zo’n VNR
maakt een land een vrijwillige stand van zaken op
van de uitvoering van de 2030 Agenda. En dit jaar
is België een van die landen.
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Na een zeer intensief proces, waarbij heel veel
informatie werd aangeleverd door allerlei diensten
op federaal en regionaal niveau, werd het Belgische
VNR-rapport gepubliceerd. Er werd ook een document gemaakt met daarin de main messages. Het
rapport geeft als inleiding een beschrijving van de
institutionele context waarin het beleid duurzame
ontwikkeling in ons land vorm krijgt. Daarna

Advies over het rapport voor de VNR
Op 30 mei keurde de FRDO een
advies goed over het ontwerprapport voor de Voluntary National Review (VNR).
Het advies verwelkomt de inspanningen die zijn geleverd om
een VNR te maken en hoopt dat
die inspanning ertoe zal bijdragen dat er de volgende jaren een

elkaar versterkende samenwerking zal komen tussen de verschillende beleidsniveaus, voor
een ambitieus beleid duurzame
ontwikkeling.
Het advies stelt verder dat in
het VNR-rapport relatief veel
aandacht is voor het opsommen
van diverse initiatieven en soms

te weinig voor een kritische
inschatting van de manier waarop België echt scoort bij het
behalen van de SDGs.
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Inbreng van de stakeholders via de FRDO
De voorbije maanden werd er heel
hard gewerkt aan de voorbereiding van de voorstelling van de
Voluntary National Review door
België. Het was erg
complex om de input
van de verschillende
beleidsniveaus te verwerken tot een overzichtelijk rapport, en
dat onder zeer hoge
tijdsdruk. De verschillende stakeholders
hadden erop aangedrongen om hierbij
goed betrokken te worden. Onder coördinatie van de
FRDO werden in dat verband drie
initiatieven genomen.
Ten eerste kregen de leden van de
FRDO de kans om vooraf een
“It is no longer
just an agenda
from the north for
the south. It is a
universal agenda,
comprising
targets and
actions to be
taken both in the
developed
countries and in
the developing
world.”
(Herman Van
Rompuy and Marc
Dubrulle )

inbreng te doen. Er werd een
compilatiedocument gemaakt met
daarin vooral een overzicht van
initiatieven van de leden zelf, dat

gebruikt werd bij het uitwerken
van het VNR-rapport.
Ten tweede kwam er een advies.
Het bleek niet eenvoudig om
binnen de termijn van een maand

een advies te maken met verschillende adviesraden samen. Mee
omwille van die korte termijn
hebben niet alle uitgenodigde
raden uiteindelijk meegewerkt of
konden ze het advies niet goedkeuren . De raden dringen er wel
op aan om in het vervolg van het
proces, onder meer via de nationale strategie duurzame ontwikkeling, voldoende structureel
betrokken te worden.
Ten derde organiseerde de FRDO
op 20 juni een rondetafelgesprek
met vertegenwoordigers van de
verschillende federale en regionale kabinetten over de verdere
implementatie van de SDGs (zie
foto).

Wat zal er gebeuren tijdens het HLPF?
Van 10 tot 17 juli vindt in New
York het High-Level Political
Forum (HLPF) plaats. Wil je een
overzicht van wat er zal gebeuren
tijdens het HLPF, dan kun je deze
policy brief lezen. (Op de site van
de SDG Knowledge Hub kun je
trouwens steeds terecht voor
goede achtergrondinformatie.)
Dagelijkse rapporten over het
verloop van het HLPF kun je
vinden via Earth Negotiations
Bulletin.

De Secretaris-Generaal van de VN
heeft voor het HLPF een ‘progress
report’ voorbereid. Per SDG
wordt er een overzicht gegeven
van de wereldwijde evolutie. Er
zijn heel wat positieve ontwikkelingen, maar in veel opzichten is
er nog erg veel werk.
Het rapport steunt op het pakket
aan indicatoren dat op 7 juni werd
goedgekeurd door ECOSOC en
dat de basis zal vormen van de
monitoring van de implementatie
van de SDGs door de verschillen-

De SDGs en de toekomst van Progressia
Het doel van de SDGs is om te
komen tot een geïntegreerd beleid
duurzame ontwikkeling, dat werkt
aan rechtvaardige welvaart binnen planetaire grenzen. Moet
economische ontwikkeling ten
koste gaan van bescherming van
de ecosystemen? Moet je kiezen
tussen meer gelijkheid of meer
milieu? Of kun je komen tot een
inclusieve aanpak die die verschillende doelstellingen in een coherente visie samenbrengt?
Progressia is een fictief land in
het zuiden van Afrika. Hoe zou
zo’n land stappen vooruit kunnen

zetten en de SDGs implementeren? Op de speciale site die ODI
ontwikkelde komt je het te weten.

de landen.
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Flash
Hoe kunnen onderhandelaars
duurzame ontwikkeling integreren in handels- en investeringsakkoorden? Een toolkit. | 10 dingen
die interessant zijn om te weten
over de mondiale werkende bevolking. | Een rapport over hoe
stakeholders zelf de participatie
aan de implementatie van de
SDGs hebben gepercipieerd. | De
milieuministers van de G7 spraken hun steun uit voor de 2030
Agenda. | Een brochure over
waardig werk als de sleutel voor
de 2030 Agenda. | Een paper over
sociale bescherming, migratie en
de 2030 Agenda. | De EUCommissie werkt aan een multistakeholder platform voor de
implementatie van de SDGs. | De
privésector wordt actiever in het
SDG Fund. | Europees commissa-

ris Mimica wijst erop dat de bedrijven een sleutelrol te spelen
hebben in het behalen van de
SDGs. | Een rapport van UNDP
met 6 megatrends die mee zullen
bepalen of er een meer duurzame
ontwikkeling komt. | Hoe zetten
Europese bedrijven zich in voor
de SDGs? De bedrijfsleiders geven
hun mening. | Advies van de Adviesraad inzake beleidscoherentie
ten gunste van ontwikkeling:
Openbare ontwikkelingshulp als
hefboom voor het mobiliseren van
de privé sector in de Ontwikkelingslanden (blending)

FRDO-studie over de SDGs
De FRDO heeft een opdracht
uitgeschreven voor het maken van
een studie over de SDGs. Het
proces van de implementatie van
de SDGs is nog jong. Soms wordt
het SDG-kader gebruikt als een
soort alibi om wat men al deed
voor te stellen als nieuw beleid.
En soms zijn de SDGs een hefboom om echt anders en meer
geïntegreerd te gaan werken.

of zal leiden tot een effectieve
verandering in de eigen beleidspraktijk. De studie zal worden
uitgevoerd door het HIVA en zou
klaar moeten zijn tegen eind 2017.

(Duncan Green)

Het hoofddoel van de studie is
inzicht te krijgen in voorbeelden
van andere landen waarbij het
kader van de SDGs al heeft geleid

EU legt strategie op de tafel
Hoe zal de EU de 2030 Agenda
concreet gaan integreren in de
eigen werking? Het bleef al bij al
nog onduidelijk tot nu toe. Op 20
juni nam de Raad conclusies aan
over de strategie die men wil
volgen. Concreet zou er tegen half
2018 een gedetailleerde implementatiestrategie moeten liggen,
met daarin een timing, doelstellingen en concrete maatregelen.
Er moet daarvoor ook een aangepast pakket aan indicatoren worden ontwikkeld. De Raad vraagt
aan de Commissie om een Voluntary Review van de EUimplementatie van de 2030 Agen-

"Lots of talk of
monitoring and
reporting against
the SDG
indicators, and as
far as I can tell, no
attempt to
establish whether
the SDGs (rather
than other
factors) are
responsible for
changes to those
indicators."

da voor te stellen tijdens het
HLPF van 2019.
SDG Watch reageert positief op
de raadsconclusies, maar heeft
nog enkele kritische bedenkingen.
Zo is het onvoldoende duidelijk
hoe de civiele samenleving structureel zal betrokken worden.
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De jongeren maken zich klaar voor New York
Namens de jongerenorganisaties
zullen Herlinde Baeyens (links)
en Anne-Sophie Dubrux (rechts)
mee deel uitmaken van de Belgische delegatie tijdens het HLPF in
New York. Een interview.
Wat is voor jullie de prioriteit in
New York?
Wij hebben in Berlijn met de
andere Europese VNjongerenvertegenwoordigers een
heel plan gemaakt. Ons voornaamste punt is: meer jongeren
op het HLPF, jongeren beter betrekken bij de VNR- en implementatieprocessen van de SDGs
op nationaal niveau. Verder blijven wij pushen voor meer sensibilisering en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Zijn er speciale activiteiten georganiseerd door de jongeren?
Ja, we organiseren ons eigen side-

event op de Belgische Missie op
12 juli, over het belang van inclusie van jeugd in het kader van het
HLPF en VNR/SDG-processen.
We zullen daarvoor moderne
technologieën (zoals bv. virtuele
realiteit) gebruiken. Daarnaast
werken we mee aan een groter
side-event op 19 juli over het
betrekken van jongeren bij VNRprocessen. Voor de rest voorzien
wij zo veel mogelijk ontmoetingen
om de aandacht te vestigen op het
belang van de SDGs
voor onze generatie.
Wat verwachten
jullie van België?
Het grootste deel
van het werk is
gedaan. Het VNRrapport ligt er. We
hopen dat België
open zal staan voor
kritiek en suggesties

van andere landen. Uitwisseling
over implementatie moet het
hoofddoel zijn. We hopen dat die
goede voorbeelden de beleidsmakers aanmoedigen om toekomstgerichte keuzes te maken. Wat na
het HLPF zal gebeuren is belangrijk. Het VNR-rapport is nog
maar het begin van een lang proces.

