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HLPF 2020

Van 7 tot 16 juli vond het High-Level Political
Forum (HLPF) plaats. Elk jaar maakt het HLPF de
tussenstand op van de uitvoering van de SDGs.
Tijdens het HLPF van 2019 was gebleken dat de
internationale gemeenschap niet op koers zit om
de afgesproken doelstellingen te halen. 2020
moest het beslissende jaar worden voor een
‘Decade of Action’. Er zou gewerkt worden aan een
herziening van de werking van het HLPF en tijdens
het HLPF 2020 zouden nieuwe afspraken gemaakt
worden.
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Secretaris-Generaal Guterres riep uitdrukkelijk op
om te kiezen voor een duurzaam herstelbeleid dat
de ongelijkheid binnen en tussen landen niet
verder zal vergroten. Er kwam echter geen akkoord
over een ministeriële verklaring. Het HLPF leverde
weinig concrete resultaten op. Er wordt
ondertussen verder gewerkt aan de herziening van
de werking van het HLPF en tijdens de editie van
2021 zal het duurzaam economisch herstel het
centrale thema zijn. (foto: IISD)

De mondiale coronacrisis doorkruiste al deze
goede voornemens. Veel internationale
vergaderingen, zoals bv. de grote klimaat- en
biodiversiteitsconferenties, werden uitgesteld naar
2021. Het werd al snel duidelijk dat de wereldwijde
pandemie het uitvoeren van de 2030 Agenda
mogelijk nog zal vertragen, terwijl eigenlijk een
versnelling nodig is. In de herstelplannen van de
verschillende landen zouden de SDGs een centrale
rol moeten kunnen spelen “to build back better”,
via een duurzaam en rechtvaardig herstelbeleid. Er
werd dan ook beslist om het HLPF 2020 wel te
laten doorgaan, zij het dan in virtuele vorm.d
uiteindelijk toch door veel mensen gevolgd. Er
werden 47 Voluntary National Reviews (VNR)
voorgesteld. Er was veel aandacht voor de gevolgen
van Covid-19 voor een duurzame ontwikkeling.

Jongeren vragen aandacht voor werkloosheid
De Belgische
jongerenvertegenwoordigers
organiseerden samen met
jongeren uit andere landen een
side-event tijdens het HLPF
2020. Ze hadden het daarbij
over de gevolgen van de
coronacrisis voor de
toekomstkansen van jongeren.
Zo neemt in heel wat landen de

jongerenwerkloosheid weer toe
sinds de crisis.
Tijdens het event kwamen
enkele experts aan het woord.
Ze formuleerden aanbevelingen
zoals het bevorderen van
digitale skills, het aanpassen
van de wetgeving aan precaire
werksituaties van jongeren en

het voorzien van sociale
bescherming die ook rekening
houdt met de mentale
gezondheid van jongeren.
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De nieuwe federale regering en de SDGs
In het najaar van 2020 kon een
nieuwe federale regering aan de
slag gaan. Zal deze regering
kiezen voor een ambitieus beleid
van duurzame ontwikkeling? In
het regeerakkoord en de
beleidsnota’s 2021 kunnen we
alleszins al de plannen vinden
van deze regering.
De regering zegt verder te
willen werken aan de
uitvoering van de 2030 Agenda.
Dat zou moeten gebeuren door
aandacht voor het principe van
beleidscoherentie in het extern
beleid. Voor het beleid in eigen
land zouden de SDGs nog meer
dan nu een kompas moeten
worden. Men wil daartoe verder
aan de slag met een studie over
een duurzaam herstelbeleid die

“Despite the
ambitions of
the SDGs,
whole regions
of the world
risk being left
behind in
terms of
data.”
(Tom Moultrie
and Vissého
Adjiwanou)

werd voorgesteld tijdens het
recente SDG Forum. In het
voorjaar van 2021 zou er een
studie moeten komen om de
SDGs meer ‘SMART’ te
formuleren.

een Belgisch SDG-charter voor
bedrijven en organisaties.
België is van plan om in 2022 of
2023 opnieuw een Voluntary
National Review (VNR) voor te
leggen aan het HLPF. In 2017
presenteerde ons land al een
eerste VNR. (Advies FRDO)

Belangrijk is ook dat er – na jaren
vertraging – eindelijk een nieuw
federaal plan duurzame
ontwikkeling zal komen. Dat zou
een implementatiestrategie
moeten worden voor de
uitvoering van de SDGs. Bij de
voorbereiding van dat plan zal de
FRDO een belangrijke rol spelen.
Er zal ook gewerkt worden aan

Flash
Een artikel over smart cities en
SDGs. ● Een rapport van EEB en
European Youth Forum met een
visie over jobs in een Europa na
de pandemie. ● Een rapport over
een cohesiebeleid dat gericht is op
de SDGs. ● Een overzicht van
belangrijke VN-events in 2021 die
te maken hebben met de SDGs. ●
Een studie van het JRC over de
link tussen de SDGs en het
economisch herstelbeleid. ● Het
Sustainable Development Goals
Report 2020. ● Voor de versie
2021 van het EU SDG Monitoring
Report zullen er enkele

wijzigingen komen in onder meer
de keuze van indicatoren. ●
CONCORD over een ander
handelsbeleid voor de EU. ● Hoe
kan een efficiënter gebruik van
grondstoffen zorgen voor minder
klimaatverandering? Een nieuw
rapport van het International
Resource Panel. ● Wat kan zonneenergie betekenen voor de SDGs?
● Ontwikkelingslanden hebben te
weinig financiële middelen om de
SDGs te kunnen financieren. Dat
zegt de OESO in een rapport. ●
Een briefing paper over de SDGs
en de Europese regio’s.

Europe Sustainable Development Report 2020
In december publiceerden SDSN
en IEEP het tweede Europe
Sustainable Development Report.
Het rapport brengt onder meer
via een SDG Index in beeld hoe de
EU en de lidstaten scoren in de
uitvoering van de SDGs. De
grootste uitdagingen voor de EU
liggen op het vlak van
voedingspatronen, klimaat,
biodiversiteit en ongelijkheid. Het
is verder ook zo dat de organisatie
van de waardeketens zorgt voor
veel negatieve effecten buiten de
EU. Het rapport vraagt een
duurzaam herstelbeleid als
antwoord op Covid-19 en stelt

voor dat de SDGs daarbij het
kader zouden worden.
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Hoe werkt de EU aan de SDGs?
Op 18 november stelde de
Commissie het ‘herfstpakket’ van
het Europees Semester voor. Een
onderdeel van die voorstelling
was een toelichting over hoe de
EU de volgende jaren de SDGs zal
implementeren. De voorbije
jaren was er veel discussie over
die implementatie. Tijdens de
legislatuur van de vorige
Commissie formuleerde een
speciaal ‘Multi-stakeholder
platform on SDGs’ een reeks
aanbevelingen voor een beter
strategisch kader voor de
uitvoering van de SDGs. De
lidstaten waren vragende partij
voor een uitgewerkte
implementatiestrategie voor de
SDGs. De Commissie wilde niet
op die vraag ingaan.

De Commissie von der Leyen
heeft nu meer duidelijkheid
gegeven. In een speciaal ‘Staff
working document’ kiest de
Commissie voor een ‘holistische
aanpak’. Dat komt erop neer dat
men de SDGs wil integreren in
alle lopende beleidsinitiatieven,
zoals de European Green Deal. Er
zal werk worden gemaakt van
beleidscoherentie tussen de
verschillende beleidsdomeinen.
Commissievoorzitster von der
Leyen zal politiek
verantwoordelijk zijn voor de
coördinatie.

verantwoordelijkheid krijgt voor
de SDGs. Tegelijk zijn ze
teleurgesteld dat er geen
volwaardige
implementatiestrategie komt en
dat er weinig structureel overleg
zal zijn met het maatschappelijk
middenveld. Er is ook
teleurstelling omdat het
document van de Commissie geen
nieuwe acties aankondigt maar
enkel herhaalt
wat er al
gebeurt.

Organisaties als WWF of SDG
Watch zijn tevreden dat er
eindelijk meer duidelijkheid is. Ze
zijn blij dat de voorzitster van de
Commissie de politieke

Flash
Een briefing paper over de rol van
financiën en technologie voor het
halen van de SDGs. ● De VN
maakte nieuwe richtlijnen voor
landen die een VNR willen
voorstellen aan het HLPF. ● Een
rapport van CONCORD over
duurzame en inclusieve
bedrijfsmodellen in het extern
beleid van de EU. ● Er is een
update van de aanbevelingen om
de SDGs te integreren in de GRIrichtlijnen voor
duurzaamheidsrapporten. ● Een
rapport van ODI over het principe
van ‘Leave no one behind’ in de

2030 Agenda. ● Hoe kan
blockchain helpen om de SDGs
voor het hoger onderwijs te
realiseren? ● UN Global Compact
heeft een nieuwe strategie. ● Een
artikel over interculturele
opvoeding en duurzame
ontwikkeling. ● Een rapport van
de IAO over een sociale en
solidaire economie. ● Het Human
Development Report 2020. ● Een
nieuw rapport van Oxfam stelt dat
de ongelijkheid is toegenomen
door Covid-19. ● Het secretariaat
van de FRDO geeft een wekelijkse

briefing uit over de European
Green Deal.

Meer middelen nodig voor klimaatadaptatie in het Zuiden
UNEP publiceerde onlangs het
UNEP Adaptation Gap Report
2020. De gevolgen van de
klimaatverandering worden
overal ter wereld steeds meer
duidelijk. Het is dan ook
belangrijk dat landen een goed
adaptatiebeleid ontwikkelen om
zich te wapenen tegen die
gevolgen. Uit het rapport blijkt
dat ondertussen driekwart van de
landen een adaptatiebeleid voert.
Maar er zijn niet genoeg middelen
en bij de uitvoering van het beleid
zijn er ook nog grote problemen.
Veel landen in het Zuiden, die al
harder getroffen worden door de

klimaatverandering, zullen het
nog moeilijker krijgen. De
jaarlijkse kost voor adaptatie in
de ontwikkelingslanden wordt
geschat op 70 miljard dollar. Dat
bedrag zal waarschijnlijk stijgen
naar 140-300 miljard in 2030 en
280-500 miljard in 2050. Meer
aandacht is nodig voor
natuurgerichte oplossingen.

"However,
perhaps more
worryingly,
one fifth of the
investors we
spoke to were
unaware of the
SDGs
altogether."
(Simon Cooper)
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Zijn de SDGs in gevaar door Covid-19?
De voorbije jaren bleek dat de
internationale gemeenschap nog
niet op het goede spoor zat om de
SDGs volledig te realiseren tegen
2030. De wereldwijde
coronacrisis heeft die uitdaging
nog moeilijker gemaakt. Het
risico is groot dat er nog meer
achterstand komt in de uitvoering
van de 2030 Agenda. Tegelijk is
er ook een grote kans om de
verschillende economische
herstelplannen te gebruiken als
een hefboom om de SDGs tot een
heus kompas te maken voor een
duurzame ontwikkeling.
De European Think Tanks Group
(ETTG) maakte hierover een
uitgebreide paper. ETTG
onderzoekt over de EU wel klaar
is voor de uitdaging. De keuzes
die de volgende maanden en jaren
gemaakt worden, zullen daarbij
bepalend zijn. De Commissie von
der Leyen heeft zich geëngageerd

voor de uitvoering van de 2030
Agenda, maar heeft geen
uitgewerkte
implementatiestrategie. De
European Green Deal staat wel
centraal in het EU-beleid en kan
in principe een belangrijke motor
worden voor de SDGs. De
onderzoekers zijn wel van oordeel
dat de sociale dimensie van de
Green Deal nog onvoldoende is
uitgewerkt.
De cruciale vraag is welke
politieke keuzes nu gemaakt
worden als antwoord op Covid-19.
Zullen er voldoende financiële
middelen zijn voor een duurzaam
herstelbeleid? Zal er een echte
wijziging komen in onder meer
het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, waardoor het
halen van de SDGs weer mogelijk
wordt? Zullen de SDGs een meer
structurele plaats krijgen in het
externe beleid van de EU?

De onderzoekers formuleren een
reeks aanbevelingen die ervoor
kunnen zorgen dat de aandacht
voor de SDGs meer structureel
wordt verankerd in het EU-beleid.
Zo zouden onder meer voor die
terreinen waar de implementatie
van de SDGs achterblijft
bijkomende doelstellingen of
strategieën nodig zijn.

