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Het was een drukke zomer in New York voor de
SDGs. Met de goedkeuring van de 2030 Agenda in
2015 heeft de internationale gemeenschap zich
ertoe verbonden om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) uit te voeren tegen 2030.
Met de vergaderingen van het HLPF (9-18 juli) en
de speciale SDG Summit (24-25 september) werd
een eerste implementatiecyclus afgesloten. De
belangrijkste vaststelling was dat er over de hele
wereld weliswaar veel enthousiasme is voor de
SDGs, maar dat het met de uitvoering ervan niet
goed loopt.
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Algemene Vergadering van de VN georganiseerd
(net na de speciale Climate Action Summit). De
staats- en regeringsleiders keurden een politieke
verklaring goed die oproept tot een vernieuwd
engagement om de uitvoering van de SDGs te versnellen. Tijdens de SDG Summit werd ook het
Global Sustainable Development Report 2019
voorgesteld.
Het HLPF 2020 vindt plaats van 7 tot 16 juli 2020
en heeft als thema de versnelde uitvoering van de
SDGs in een “decade of action”. (Foto: UN)

Tijdens de jaarlijkse vergaderingen van het HLPF
waren er de voorbije jaren enerzijds voorstellingen
door individuele landen waarin ze uitleggen
hoe zij de SDGs implementeren (de Voluntary National Reviews, VNRs) en anderzijds
waren er thematische discussies over afzonderlijke SDGs. In die eerste cyclus zijn nu alle
SDGs besproken en kwamen heel wat landen
(België in 2017) hun VNR voorstellen. Bij de
aanwezigen was er het gevoel dat het HLPF
de voorbije jaren belangrijk werk heeft verricht, maar dat er aanpassingen mogelijk zijn
aan de manier van werken.
De SDG Summit werd in de context van de

Onze jongeren in New York
Tijdens de vergadering van het
HLPF in juli waren Flore De
Pauw en Launy Dondo aanwezig namens de Belgische jeugdraden.
Samen met jongeren uit andere
landen vertegenwoordigden ze
de jeugd in de discussies over
de uitvoering van de SDGs.

Jongeren zouden in dat debat
een grotere stem moeten hebben, aangezien het toch over
hun toekomst gaat.
De Belgische jongeren organiseerden in New York ook een
speciale sessie over ethische en
duurzame mode.
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De EU en de SDGs
Zal de EU de volgende jaren kiezen voor een sterkere integratie
van de SDGs in het beleid? Enkele
elementen wijzen daar al op. Zo
stelde Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen in haar politieke richtlijnen voor de nieuwe
Commissie al dat zij wil dat
het Europees Semester
wordt geheroriënteerd in
functie van de SDGs.
Met de presentatie van de
Europese Green Deal heeft
de Commissie gekozen voor
een sterkere ambitie op het
vlak van klimaat en duurzaamheid. Duurzaamheid
moet sterker geïntegreerd worden
in alle beleidsdomeinen. In het
document staat dat de Green Deal
te beschouwen is als een onder-

“Our name for
the
transformation
needed now is
ecological
reconstruction.
”
(Paavo
Järvensivu)

deel van de strategie om de SDGs
te implementeren.
Recent heeft de Raad nieuwe
conclusies aangenomen over de
uitvoering van de 2030 Agenda.
Daarin bevestigen de lidstaten dat

de uitvoering van de SDGs niet
snel genoeg verloopt. De Raad
vraagt een meer nauwkeurige
monitoring van de vooruitgang en

Flash
Solidar is tevreden met de conclusies van de Raad van 10 december
over de SDGs. | Voor de EESCvoorzitter kan de Green Deal een
belangrijke hefboom worden voor
de uitvoering van de 2030 Agenda. | IDDRI over de financiering
van de 2030 Agenda. | Welke
plaats heeft de culturele dimensie
in de implementatie van de 2030
Agenda? | Hoe kunnen we komen
tot een grotere beleidscoherentie
in de uitvoering van de 2030
Agenda? | EAPN heeft voorstellen
voor de opvolger van de strategie
EU 2020, gericht op de bestrij-

ding van armoede. | De EEAC
organiseerde in de marge van het
HLPF een speciale sessie over
nationale raden voor duurzame
ontwikkeling. | Het IEEP maakte
een eerste analyse van de Green
Deal. | Tien nieuwe inzichten uit
de klimaatwetenschap die ook van
belang zijn voor de SDGs. | Volgens het UNEP Emissions Gap
Report 2019 groeit de kloof tussen wat nodig is en wat we effectief doen aan de klimaatverandering.

De WBCSD ondersteunt de SDGs
De World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) ondersteunt voluit een
nieuwe coalitie van grote bedrijven – de “Business Avengers” –
die zich willen inzetten voor de
SDGs. De WBCSD heeft heel wat
materiaal ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het uitvoeren
van de SDGs.
De WBCSD reageert ondertussen
teleurgesteld op het resultaat van
de klimaatconferentie COP 25 in
Madrid en wil via een nieuw initiatief bijdragen aan een beter

resultaat op de COP 26 in 2020 in
Glasgow. Daarnaast is de WBCSD
bezig met een nieuwe versie van
de eigen toekomstvisie Vision
2050.

stelt voor dat de EU in 2021 een
Voluntary National Review voorlegt aan het HLPF. Verder vraagt
de Raad nog steeds een gedetailleerde implementatiestrategie
voor de SDGs, een nieuw mandaat voor het Multi-stakeholder
platform en een aangepast
Europees Semester.
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2019 Europe Sustainable Development Report
In november werd dit speciale
rapport van het Sustainable Development Solutions Network en
het Institute for European Environmental Policy voorgesteld. Het
onderzoekt hoe de EU en de 28
lidstaten het doen in de uitvoering van de SDGs.
Uit de resultaten van de studie
blijkt dat de EU-landen het niet
goed genoeg doen voor onder
meer klimaatverandering, duurzame consumptie en productie,
bescherming van de biodiversiteit, duurzame voedselsystemen
en sociale inclusie. Vergeleken
met de rest van de wereld doen de
EU-landen het relatief goed, maar
ze staan tegelijk nog ver af van het
volledig realiseren van de SDGs.

Het rapport geeft een algemene
rangorde, waarbij België op de
11de plaats staat (score 70,3%).
Daarnaast is er ook een overzicht
van de negatieve internationale
effecten die landen veroorzaken
waardoor andere landen moeilijker de SDGs kunnen realiseren.
Daar scoort België behoorlijk
slecht (55,7%).
Om de situatie te verbeteren ziet
het rapport drie grote prioriteiten.
Ten eerste moeten de SDGs een
belangrijke plaats krijgen in het
interne beleid, onder meer door
ze op te nemen in het Europees
Semester. Ten tweede moeten de
SDGs een grotere plaats krijgen in
het internationaal beleid van de
EU, onder meer in de ontwikkelingssamenwerking. Ten derde

Flash
Wat kunnen bedrijven leren uit de
SDG Summit? | Volgens de vakbonden is een ‘nieuw sociaal contract’ nodig om de SDGs te kunnen uitvoeren. | Tijdens de SDG
Summit deden minister Alexander De Croo en Koningin Mathilde een oproep voor meer ambitie
in de uitvoering van de SDGs. |
Jason Hickel wijst op de interne
contradicties binnen de SDGs. |
SDG Watch maakte een rapport
over de negatieve impact van het
EU-beleid op andere delen van de
wereld. | Wat kan het hoger onderwijs doen om de SDGs uit te

voeren? | CSR Europe over hoe
bedrijven kunnen omgaan met de
SDGs. | Enkele grote modemerken doen een oproep voor een
beter klimaatbeleid. | Het nieuwe
Human Development Report
heeft het over ongelijkheid. | Er
gaat nog steeds meer ontwikkelingshulp naar fossiele energie
dan naar hernieuwbare, en dat
moet veranderen volgens de
OESO. | Ngo’s hebben heel wat
voorstellen voor een hervorming
van het HLPF.

SDG-forum 2019
Op 24 september vond het tweede
SDG-Forum plaats. Het forum
werd zeer druk bijgewoond en
had een erg gevuld programma
met enkele lezingen, een panelgesprek met vertegenwoordigers
van het middenveld en een hele
reeks informatieve sessies. (De
presentaties zijn hier te vinden.)
Uit de grote opkomst blijkt alleszins dat de SDGs sterk leven bij
heel wat burgers en organisaties.
Het netwerk Perspective 2030 is
blij met dit succes, maar stelt
tegelijk dat zo’n forum niet in de

moeten de internationale negatieve effecten van het EU-beleid
sterk teruggedrongen worden.

plaats kan komen van een sterk
beleid duurzame ontwikkeling en
een transparante dialoog met het
middenveld.

"However,
with a few
exceptions,
SDGs have
very rarely
been used to
challenge
practices, and
have not
triggered the
transformative
project they
promised."
(Elisabeth Hege)
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Global Sustainable Development Report 2019
Het idee om dit rapport te maken,
ontstond tijdens de conferentie
Rio+20 in 2012. In 2016 beslisten
de lidstaten van de VN dat er elke
vier jaar een rapport zou worden
gepubliceerd. De editie 2019 werd
gemaakt door 15 wetenschappers,
waaronder ook Jean-Pascal van
Ypersele. De volgende editie verschijnt in 2023.
Het Global Sustainable Development Report 2019 (GSDR 2019)
wil een bijdrage leveren aan een
sterker beleid duurzame ontwikkeling, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Verder wil het
een richting aangeven voor
‘duurzaamheidswetenschap’. Het
rapport kan niet anders dan vaststellen dat de wereldgemeenschap
onvoldoende ambitieus is in de
uitvoering van de SDGs. De 2030
Agenda roept op tot een meer
holistisch beleid, in plaats van te
blijven werken in ‘silo’s’ en zo

onvoldoende oog te hebben voor
de dwarsverbanden tussen bv.
economisch en milieubeleid.
Er is nood aan een meer transformatief beleid, stellen de wetenschappers. Recente trends wijzen
erop dat we in de verkeerde richting gaan. Het gaat daarbij om
toenemende ongelijkheid, klimaatverandering, verlies aan
biodiversiteit en steeds grotere
hoeveelheden afval. Om tot een
meer systemische verandering te
komen zien de auteurs vier grote
hefbomen: governance, economie
en financiën,
individuele en
collectieve actie,
wetenschap en
technologie. Met
die hefbomen
moet men niet
zozeer naar afzonderlijke SDGs

kijken, maar integendeel naar
domeinen als het voedselsysteem.
Het rapport omschrijft zes startpunten om tot transformatieve
verandering te komen en stelt
telkens een reeks concrete acties
voor.

