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Het Rekenhof heeft een audit gepubliceerd die
onderzoekt hoe de verschillende beleidsniveaus in
België de SDGs uitvoeren. Hebben het federale
niveau, de gewesten en de gemeenschappen de
goede instrumenten of afspraken om de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen op een coherente wijze
uit te voeren? Het Rekenhof ziet veel positieve
elementen maar stelt tegelijk vast dat er veel te
weinig coördinatie is tussen de niveaus om tot een
goed beleid te komen.
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Via op elkaar afgestemde indicatoren moet het
mogelijk worden de resultaten op nationaal niveau
te coördineren.
De FRDO organiseert begin september een seminarie waarin de audit van het Rekenhof zal worden
voorgesteld. Meer informatie op de website van de
FRDO.

Dat het niet beter gaat, heeft niet zozeer met de
staatsstructuur te maken maar wel met het gebrek
aan politieke wil om samen te werken. Zo kan de
audit niet anders dan vaststellen dat de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling – die
het beleid voor heel België moet coördineren op
nationaal niveau – sinds eind 2017 niet meer is
samengekomen. Ons land heeft zich geëngageerd
om de 2030 Agenda uit te voeren. Om dat te kunnen is een goede samenwerking wel een vereiste.
Het Rekenhof beveelt aan dat de Interministeriële
Conferentie opnieuw actief wordt en een coördinerende rol speelt. Elk beleidsniveau kan binnen de
eigen bevoegdheden initiatieven ontwikkelen,
maar het Rekenhof vraagt wel dat er wordt samengewerkt. Dat zou moeten gebeuren in het kader
van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, met concrete doelstellingen en maatregelen.

Terugdringen armoede is niet gelukt
In zijn laatste rapport als speciaal rapporteur over extreme
armoede en mensenrechten is
Philip Alston zeer kritisch voor
de stelling dat de wereldwijde
armoede zou zijn verminderd.
Internationale instellingen, met
verwijzing naar de SDGs, verkondigen ongefundeerd dat er
grote vooruitgang zou zijn.

Dat is volgens hem helemaal
niet het geval, integendeel.
Extreme armoede uitroeien
tegen 2030 zal helemaal niet
lukken.
Een kernpunt van zijn kritiek is
dat men bij de inschatting van
de omvang van de armoede
werkt met de $ 1,90-graadmeter

van de Wereldbank. Daardoor
wordt het reële aantal mensen
in armoede sterk onderschat.
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HLPF 2020: er is meer actie nodig voor de SDGs

“We therefore
urge the UN’s
High-level
Political
Forum to
work out how
and when to
update the
SDGs.”
(Robin Naidoo &
Brendan Fisher)

Elk jaar is er in juli een vergadering van het High-Level Political
Forum (HLPF). Het HLPF coördineert de uitvoering van de 2030
Agenda, waarvan de SDGs een
belangrijk onderdeel zijn. Tijdens
het SDG Forum van 2019 was
gebleken dat er te weinig vooruitgang is. Zonder bijkomende actie
zullen we de SDGs niet halen
tegen 2030. Het HLPF 2020
moest een belangrijke katalysator
worden om de internationale actie
te versnellen tijdens het zogenaamde ‘Decade of Action and
Delivery for Sustainable Development’.

versiteitsconferentie uitgesteld
naar volgend jaar. Het was een
belangrijk politiek signaal dat het
HLPF niet werd afgelast. Er is wel
voor gekozen om het HLPF gro-

Door de wereldwijde Covid-19crisis werden internationale vergaderingen zoals de voorziene
klimaatconferentie en de biodi-

tendeels virtueel te laten verlopen.

aangepast om rekening te houden
met Covid-19. De kans is groot
dat de wereldwijde pandemie
zeker in de meest kwetsbare landen zal zorgen voor een achteruitgang op het vlak van de SDGs. Er
is dan ook bijzondere aandacht
nodig om ervoor te zorgen dat het
economisch herstel na de huidige
crisis duurzaam en rechtvaardig
zal zijn.
Tijdens het HLPF stelden 47 landen hun ‘Voluntary National
Review’ voor, waarin ze uitleggen
hoe ze zelf de SDGs uitvoeren.
Een verslag van het HLPF 2020 is
hier te vinden.

De focus van het HLPF werd wel

Guterres: “We kunnen niet terug naar het oude normaal”
Bij de opening van het ministeriële segment van het HLPF 2020
gaf Secretaris-Generaal van de
VN António Guterres een sterke
toespraak over de grote uitdagingen waar de wereld voor staat na
Covid-19. Al voor de pandemie
was het duidelijk dat de internationale gemeenschap niet op weg
was om de SDGs te halen.
De pandemie heeft alles nog erger
gemaakt. Guterres wees op enkele
zorgwekkende vaststellingen. 13
miljoen mensen zijn geïnfecteerd.
In het eerste kwartaal van 2020

zijn werkuren die overeenkomen
met 400 miljoen jobs verloren
gegaan. Tussen 70 en 100 miljoen
mensen zouden in extreme armoede terecht kunnen komen.
265 miljoen mensen zouden kunnen in hongersnood komen voor
het einde van het jaar, een verdubbeling. De gevolgen van de
pandemie komen telkens zwaarder terecht bij de meest kwetsbaren.
Guterres stelde dat we niet meer
terug kunnen naar het oude
‘normaal’ en dat we – meer dan

De gevolgen van Covid-19 voor de SDGs
Het nieuwe Sustainable Development Goals Report 2020 van de
VN schetst een somber beeld. Tot
nu toe heeft de internationale
gemeenschap te weinig gedaan
om tegen 2030 de doelstellingen
die vervat zijn in de SDGs te behalen. Dat was al duidelijk begin
dit jaar, nog voor de Covid-19crisis uitbrak. Voor sommige
SDGs ging het voorzichtig de
goede richting uit. Voor andere
was het beeld echt niet positief.
De milieuvernietiging ging verder
en de ongelijkheid nam toe.

Zonder een sterk politiek engagement voor de SDGs dreigt
Covid-19 de situatie te verergeren, met name voor de meest
kwetsbaren. In het rapport is
voor elke SDG aangegeven wat
de mogelijke gevolgen van de
pandemie zouden kunnen zijn.
Het is telkens een precieze
illustratie van het belang van
de SDGs.

ooit – de SDGs ernstig zouden
moeten nemen.
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De SDGs in het hart van het economisch herstel
Het nieuwe Sustainable Development Report 2020 presenteert
zoals elk jaar een SDG Index.
Daarmee worden alle landen
gerangschikt voor hun inspanningen om de SDGs te realiseren. Het
rapport stelt dat sinds 2015 de
Aziatische landen het sterkst zijn
vooruitgegaan met de SDGs.
Het rapport gaat uitgebreid in op
de Covid-19-crisis. Voor een aantal SDGs zal de impact al op korte
termijn hoog zijn, onder meer op
het vlak van armoede, gezondheid, waardig werk en ongelijkheid. Voor sommige SDGs lijkt er
op korte termijn een mogelijk
gunstig effect, zoals voor klimaat.
Dat komt door de vermindering
van de emissies van broeikasgassen. Dat effect zal evenwel maar

tijdelijk zijn en wordt mogelijk
tenietgedaan als het economisch
herstelbeleid niet kiest voor duurzame ontwikkeling.
Het rapport pleit er dan ook voor
om ‘6 SDG-transformaties’ centraal te stellen in het economisch
herstelbeleid. Het gaat om: (1)
Onderwijs, gender en ongelijkheid, (2) Gezondheid en welzijn,
(3) Schone energie en duurzame
industrie, (4) Voedsel, bodem,
water en oceanen, (5) Duurzame
steden, (6) Digitalisering.

Betaalbare en duurzame energie voor iedereen?
Hoe staat het met de uitvoering
van SDG7? Nog lang niet goed
genoeg, zo blijkt uit een recent
rapport. 789 miljoen mensen
hebben geen toegang tot elektriciteit en 2,8 miljard mensen kunnen niet op een gezonde en veilige
manier koken. Mogelijk zal Covid19 de situatie nog erger maken
voor veel mensen.

giesysteem dat duurzaam en
rechtvaardig is. Vooral in Afrika
zijn nog grote inspanningen nodig
om de elektrificatie uit te breiden,
zodat meer mensen toegang krijgen tot elektriciteit. Verder moet
de energie-efficiëntie sneller verhogen en moet het potentieel van
hernieuwbare energie beter benut
worden.

Er is nood aan een sterker engagement voor de energietransitie,
stelt het rapport. Het economisch
herstel moet worden aangegrepen
om voluit te kiezen voor een ener-

WBCSD: “SDGs zijn nu dringender dan ooit”
Naar aanleiding van het HLPF
2020 stelde de World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) dat door de Covid
-19-crisis de SDGs alleen nog
maar belangrijker geworden zijn
als strategisch kader voor een
duurzame welvaart. De SDGs
zouden centraal moeten staan in
de economische herstelplannen
die momenteel overal ontwikkeld
worden, stelt de WBCSD.
De organisatie wil zelf nog meer
werk maken van het stimuleren
van bedrijven om zich in te zetten
voor een duurzame ontwikkeling.

Dat gebeurt onder meer door
speciale SDG sector roadmaps en
door het uitwerken van een nieuwe versie van de ‘Vision 2050’,
die klaar zou moeten zijn in 2021.
Het is ten slotte belangrijk, volgens de WBCSD, dat individuele
bedrijven onderzoeken hoe ze de
SDGs nog beter kunnen integreren in hun werkzaamheden.

"Een crisis kan
echter ook
gezien worden
als een kans
om
hervormingen
door te voeren
die normaal
geen steun
zouden
krijgen."
(Olivier De
Schutter)
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Weinig vooruitgang in de uitvoering van de SDGs in de EU
Eind juni publiceerde Eurostat
een nieuwe editie van het monitoringrapport over de uitvoering
van de SDGs in de EU. De conclusie is dat er de voorbije 5 jaar
vooruitgang was, maar relatief
beperkt. De EU gebruikt een set
van 100 indicatoren. De data die
verwerkt zijn, dateren allemaal
van voor Covid-19. Het valt te
verwachten dat de volgende editie
een mogelijk heel ander beeld zal
geven.
Voor elke SDG is aangegeven of
de EU dichter bij het doel komt of
er verder van verwijderd is. Daarnaast kan men ook per land zien
hoe de evolutie per SDG is, vergeleken met de andere landen.
Samengevat is er vooruitgang
voor SDG 16 (vrede, veiligheid en
sterke publieke diensten), SDG 1
(geen armoede) en SDG 3 (goede
gezondheid en welzijn). Voor de

verschillende milieugerichte doelstellingen is er te weinig vooruitgang. Voor klimaat, energie, circulaire economie en biodiversiteit
zou de EU het echt beter moeten
doen. En voor SDG 5
(gendergelijkheid) is er een achteruitgang.
Vanuit de milieubeweging is er
kritiek op het rapport omdat het
de werkelijkheid nog te positief
voorstelt. Zo wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen
van het EU-beleid op andere delen van de wereld.

