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Van Rio naar Johannesburg

De moeilijke weg naar
duurzame ontwikkeling

‘Duurzame productie en consumptie’ en

‘armoedebestrijding’ vormen de twee belang-

rijkste thema’s van de Wereldtop over duur-

zame ontwikkeling die de Verenigde Naties

binnenkort (26 augustus tot 4 september),

tien jaar na Rio, in Johannesburg organiseren.

Er worden veel deelnemers verwacht: staats-

hoofden en regeringsleiders en een paar dui-

zend officiële vertegenwoordigers. Verder nog

enkele tienduizenden geïnteresseerden voor

de verschillende parallelle fora waarop niet-

gouvernementele organisaties (NGO’s), vak-

bonden en bedrijven hun projecten voorstel-

len en met mekaar debatteren over hun prio-

riteiten inzake duurzame ontwikkeling. 

Rio +10, zoals de top ook wel eens genoemd

wordt, moet bijdragen tot de versnelde uit-

voering van de akkoorden van Rio. In de eer-

ste plaats Agenda 21, een economisch, ecolo-

gisch en sociaal programma voor duurzame

ontwikkeling op internationaal, nationaal en

lokaal niveau. Bedoeling is dat de tiendaagse

vergadering een aantal documenten

bespreekt en concrete resultaten boekt.

Vooreerst de goedkeuring van een Politieke

Verklaring die een duidelijk engagement

bevat om de kloof tussen de verbintenissen

en het gevoerde beleid inzake duurzame ont-

wikkeling te overbruggen. Ten tweede een

Actieprogramma met concrete doelen, acties

en een kalender. Ten slotte wil men in

Johannesburg een lijst voorstellen met

Partnerschapsinitiatieven, internationale

samenwerkingsverbanden tussen overheden,

bedrijven en sociale organisaties om duurza-

me ontwikkeling op het terrein waar te

maken.

MOEIZAME VOORBEREIDING

Of de conferentie een succes wordt, staat

hoegenaamd nog niet vast. De voorbereiden-

de vergaderingen verliepen alvast moeizaam.

Men kan er niet naast kijken dat de interna-

tionale conjunctuur vandaag minder gunstig

is dan ten tijde van Rio. De val van de

Berlijnse Muur creëerde een euforisch kli-

maat. De 11 september-aanslagen daarente-

gen deden vooral de Verenigde Staten terug-

plooien op zichzelf. Interne veiligheid kreeg

de voorkeur op internationale veiligheid,

waartoe duurzame ontwikkeling juist heel

wat zou kunnen bijdragen. Maar multilatera-

lisme scoort slecht bij president Bush; subsi-

dies aan landbouw en staalindustrie daaren-

tegen scoren goed. Dit terwijl de ontwikke-

lingslanden precies meer markttoegang vra-

gen voor hun producten. De industrielanden

dachten dat de resultaten van de recente

conferenties van Doha (vrijmaking wereld-

handel) en Monterrey (Financing for

Development) zouden volstaan om in

Johannesburg op verder te bouwen. Maar de

ontwikkelingslanden wijzen in toepassing van

het destijds in Rio goedgekeurde principe van

“de gemeenschappelijke maar gedifferen-

tieerde verantwoordelijkheid” op de niet

nagekomen beloften inzake hulp. De

Europese Unie wil zich op het wereldforum

wel als drijvende kracht inzake duurzame

ontwikkeling profileren. Op de laatste voor-
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bereidende conferentie in Bali (24 mei tot 

7 juni) kwam de EU evenwel helemaal niet uit

de verf. België stak wel gunstig af en sprong

het zwak presterend Spaans voorzitterschap

meermaals bij. Maar globaal genomen kan

men niet ontkennen dat in vele landen een

gebrek aan politieke wil heerst om de wereld-

problemen ten gronde aan te pakken. 

Daartegenover mag men natuurlijk ook de

moeilijkheid niet onderschatten om een com-

plexe en dus moeilijk beheersbare agenda als

die voor Johannesburg met succes te bekro-

nen. Als je over Kyoto praat, dan gaat het om

een milieudossier met - weliswaar belangrijke

- economische en sociale aspecten. Maar als

duurzame ontwikkeling op de agenda staat,

dan praat je niet alleen over een brede waai-

er van thema’s zoals de halvering van de

wereldarmoede tegen 2015, de ontkoppeling

van economische groei en milieudegradatie,

een trendbreuk tegen 2015 inzake de uitput-

ting van natuurlijke hulpbronnen en het eer-

biedigen van de IAO-arbeidsnormen, maar

ook over het verband tussen deze dossiers en

over de noodzakelijke institutionele aanpas-

singen op vlak van governance. Zoals een

hervorming die de Verenigde Naties in staat

stelt de wereldproblemen meer geïntegreerd

aan te pakken.

Sommigen bekritiseren het concept ‘duurza-

me ontwikkeling’ omdat het te complex zou

zijn. Misschien moeten er in de duurzaam-

heidsagenda wel meer prioriteiten gesteld

worden. Maar de oplossing van de grote

sociale en milieuproblemen vereist hoe dan

ook dat je de samenhang bekijkt en de lange

termijn (komende generaties) niet uit het oog

verliest. Tien jaar is wellicht wat kort om

reeds een grote sprong voorwaarts te kunnen

maken. Het heeft in de negentiende eeuw ook

heel wat tijd gevergd vooraleer aanvaard

werd dat je economische ontwikkeling niet

los kunt zien van de sociale problematiek. Nu

komt daar het leefmilieu nog bij en zit de

derde wereld mee aan tafel.

MEER SAMENWERKING VEREIST

Door volgehouden actie dwong de arbeiders-

beweging in de industrielanden een sterk

ontwikkeld sociaal beleid af. Maar welke

beweging dwingt vandaag duurzame ontwik-

keling af? Deze uitdaging overstijgt de moge-

lijkheden van één beweging. Ze vergt sterke

internationale arbeiders- en boerenbewegin-

gen, milieu- en ontwikkelingsNGO’s, anders-

globalisten- en consumentenorganisaties,

bedrijven die duurzaam produceren, burgers

die duurzaam consumeren en wetenschap-

pers die interdisciplinair werken. Duurzame

ontwikkeling vereist ook meer samenwerking

tussen al deze maatschappelijke partners en

de bereidheid van allen om verantwoording

af te leggen.

Zover zijn we helaas nog niet. Het is dan ook

de vraag hoeveel maatschappelijke druk kan

ontwikkeld worden om de politici te dwingen

in Johannesburg moedige beslissingen te

nemen. 

Positief is wel dat er op tien jaar tijd een dui-

delijke vooruitgang is geboekt wat betreft

verdieping en verbreding van het proces van

duurzame ontwikkeling. Heel wat VN-organi-

saties, regeringen en maatschappelijke bewe-

gingen, zoals overigens het ACW, hebben

duurzame ontwikkeling in hun missie en

beleidsplannen geïntegreerd. Verder zijn er

heel wat boeiende evoluties op het terrein

merkbaar die bijdragen tot de verbreding van

het draagvlak voor duurzame ontwikkeling.

Vakbonden die met ondernemingen een

duurzaamheidsCAO onderhandelen, milieu-

en ontwikkelingsNGO’s die samen campagne
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voeren rond de ecologische voetafdruk, het

ontstaan van eco- en voedselteams, gemeen-

tebesturen die met plaatselijke verenigingen

en bedrijven een lokale Agenda 21 uitwerken,

de sociale en ecologische labeling van bedrij-

ven en fondsen, ondernemingen die ook

overleg plegen met buurtbewoners, milieu-

organisaties, klanten en andere groepen (sta-

keholdersmanagement).

Deze organisaties worden in het kader van

internationale partnerschappen ook betrok-

ken bij projecten om duurzame ontwikkeling

op het terrein te realiseren. Gedeelde verant-

woordelijkheid die hen ook een groter gezag

zal geven om bij regeringen op de tafel te

kloppen. Want partnerschappen mogen geen

alibi worden voor een gebrek aan concrete

politieke engagementen van overheden, zoals

de woordvoerders van NGO’s, vrouwenvereni-

gingen en vakbonden in Bali terecht opmerk-

ten.
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