De ontwikkelingsagenda na 2015
In 1995 werden de Millenniumdoelstellingen in het leven
geroepen om extreme armoede in al zijn gedaanten aan te
pakken. De deadline voor de doelstellingen verstrijkt op het
einde van 2015. De VN en de VN-lidstaten, organisaties uit het
middenveld, universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere
belanghebbenden zijn momenteel wereldwijd betrokken in het
onderhandelen van een nieuwe globale agenda voor duurzame
ontwikkeling na 2015.
De ontwikkelingsagenda na 2015 kent twee processen: het ene
wordt geleid door de VN-lidstaten en hebben betrekking op
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), het andere
door de VN-Secretaris-Generaal om de opvolger van de
Millenniumdoelstellingen te bepalen. Deze twee wegen zullen
in
september
2014
samenkomen
in
een
interngouvernementeel proces, zodat men wereldwijd binnen
hetzelfde kader en met dezelfde doelstellingen zal werken.

De open werkgroepen inzake SDG's
Intergouvernementeel proces
Tijdens de VN-vergadering inzake duurzame ontwikkeling
(Rio+20) in Rio de Janeiro in juni 2012 werden de VN-lidstaten
het eens over het opstarten van een proces dat zou bepalen
welke de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden
worden. Bij machte van beslissing 67/555 (zie A/67/L.48/rev.1)
van de Algemene Raad van de VN werd een Open Werkgroep
(OWG) opgericht. Deze OWG heeft het duovoorzitterschap van
de permanente vertegenwoordiging van Hongarije en Kenia en
heeft 30 zetels, verdeeld over 70 lidstaten van de vijf regionale
blokken. De OWG is tussen maart 2013 en juli 2014 13 keer
samengekomen en beliste uiteindelijk op het eind van de 13e
sessie om een voorstel van 17 doelstellingen aan de Algemene
Raad van de VN voor te leggen. De Algemene Raad zal het
voorstel
opnemen
in
het
debat
aanzake
de
ontwikkelingsagenda na 2015, waarvan verwacht wordt dat die
zal aangenomen worden in september 2015.

VN-Secretaris-Generaal
Na de Millenniumdoelstellingen

Dit mandaat werd vastgelegd na de Plenaire Top van de
Algemene Raad aangaande de Millenniumdoelstellingen. De
VN-Secretaris-Generaal werd daarbij gevraagd om jaarlijks
verslag uit te brengen over de voortgang in de implementatie
van de Millenniumdoelstellingen, inclusief het werk van het
System Task Team van de VN (UNTT), regionale
consultatierondes, globale, thematische en nationale
consultatierondes, het verslag van het High Level Panel of
Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
(HLP); het verslag van het Sustainable Development Solutions
Network (SDSN); consultatierondes van het UN Global
Compact (UNGC); de Non-governmental Liaison Service van de
VN (UN-NGLS); het verslag van de Secretaris-Generaal ( A Life

of Dignity for All, en de bijzondere evenementen van de
voorzitter van de Algemene Raad aangaande de
ontwikkelingsagenda na 2015.

Andere relevante intergouvernementele
processen
Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable
Development Financing (ICESDF) Dit orgaan van experts
werd opgericht met het oog op de evaluatie en de
verbetering van de effectieve financiering van duurzame
ontwikkeling. Het ICESDF houdt zich parallel met het
OWG bezig met de SDG's, onder het toezicht van de
Algemene Raad. Het verslag van het ICESDF moet klaar
zijn tegen september 2014.
High-Level Political Forum (HLPF) Dit is een universeel
intergouvernementeel orgaan op het hoogste
beleidsniveau van de VN-structuur inzake duurzame
ontwikkeling. Het vervangt de Commission on
Sustainable Development (CSD). Verwacht wordt dat het
HLPF verantwoordelijkheid zal zijn voor de
implementering en het opvolgen van de SDG's.

Het middenveld en andere belanghebbenden zijn van bij het
begin actief betrokken geweest bij deze processen. Een van de
voornaamste formele procedures binnen de Open Werkgroep en
het High-Level Political Forum werd geleid door de Major
Group. Het middenveld was echter ook actief in de vorming en
de coördinatie van de ontwikkelingsagenda via allerlei informele
initiatieven.
WAT VOLGT is een overzicht van de toekomstige evenementen
en de geplande werkzaamheden, die de basis zullen vormen
voor de onderhandelingen en de uiteindelijke bekrachtiging
van een nieuw globaal beleidskader voor de eliminatie van
armoede door duurzame ontwikkeling:
De voorzitter van de Samenvattende Top van de Algemene
Raad (11-12 september 2014): de voorzitter van de
Algemene Raad zal een samenvattend verslag opstellen
van de processen en consultatierondes voor de
ontwikkelingsagenda na 2015. Dit verslag zal mee het
samenvattende verslag van de VN-Secretaris-Generaal
over de ontwikkelingsagenda na 2015 vormen.
Het samenvattende verslag van de VN-Secretaris-Generaal
(november 2014): de Secretaris-Generaal zal alle bronnen
van input voor de ontwikkelingsagenda na 2015
samenvatten voor de Algemene Raad. Dit verslag zal het
uitgangspunt zijn voor de intergouvernementele
onderhandelingen.
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Intergouvernementele
onderhandelingen
(september 2014-augustus 2015): Lid-Staat
gedreven onderhandelingen die hebben geleid tot
de
vaststelling
van
het
post-2015
ontwikkelingsagenda, die waarschijnlijk zal een set
van wereldwijde doelstellingen om de armoede uit
te roeien in de context van duurzame
ontwikkeling. Dit proces zal uitmonden in een
high-level-top in september 2015.

Waarom is de ontwikkelingsagenda na 2015 zo
belangrijk voor vrouwen?
De ontwikkelingsagenda na 2015 zal de richtlijnen uitzetten voor
de komende 15 jaar op het vlak van duurzame ontwikkeling,
samenwerking en inter- en intragouvernementeel engagement.
Het is belangrijk om in de ontwikkelingsagenda ook
conflictpreventie, vrede en militarisme aan bod te laten komen –
factoren die voor het sociale welzijn en de economische
welvaart van vrouwen zorgen. Vrouwen hebben er ten zeerste
belang bij om veranderingen te zien die rekening houden met
hun uitdagingen, noden en verwachtingen, en waarvan de
mensenrechten van vrouwen en gendergelijkheid de motor zijn.

De Post 2015 Women’s Coalition
De Post 2015 Women’s Coalition is een internationaal netwerk
van
feministische,
vrouwenrechtenen
ontwikkelingsorganisaties, vredes- en sociaaldemocratische
organisaties, organisaties die van onder uit werken en die door
activisme en netwerken de globale ontwikkelingsagenda
bekritiseren en herschrijven. De coalitie heeft als doel de
meervoudige prioriteiten van vrouwen en hun materiële
werkelijkheden te zien besproken worden in de debatten. De
verlengde termijn van de coalitie is bedoeld om een feministisch
netwerk van onder uit uit te bouwen dat zich niet enkel met de
ontwikkelingsagenda na 2015 zal bezighouden, maar
voornamelijk met het versterken van de feministische beweging
met het oog op een duurzaam, genuanceerd en inclusief
feministisch participatietraject dat verschillende niveaus behelst
en verschillende kwesties bespreekt. Het zal een mogelijke
katalysator van verandering worden en zal bijdragen tot een
meer inclusieve en efficiënte manier van activisme voor de
mensenrechten van vrouwen en gendergelijkheid.
Zie http://www.post2015women.com voor meer informatie.

Peking+20/CSW59
Peking+20, oftewel de 59e zitting van de Commission on the
Status of Women (CSW59), is een beleidsproces dat dient om
op de implementatie van de Pekingverklaring van 1995, het
Platform for Action en de bevindingen van 23e bijzondere
zitting van de Algemene Raad van de VN (2000) terug te
blikken en te herbekijken. Peking+20 staat voorlopig gepland
tussen 9 en 20 maart 2015 in het VN-hoofdkwartier in New
York. Het wil diverse belanghebbenden, van regeringen en het
middenveld tot de media, betrekken in een kritische
bespreking van de vooruitgang die wereldwijd werd gemaakt
voor het Platform for Action.
Aangezien in 2015 de 20ste verjaardag van de Vierde
Wereldconferentie, het einde van de Millenniumdoelstellingen
en het begin van de doelstellingen voor een duurzame
ontwikkeling (SDG's) gevierd zal worden, is Peking+20 ook een
enorme kans om het Platform for Action een prominente plaats
in de ontwikkelinsagenda na 2015 in te laten nemen. Op die
manier kan het internationale engagement voor de gelijkheid
en de empowerment van vrouwen hernieuwd worden.

Wat staat er op het programma?
Ter voorbereiding van de Peking+20-top werden overheden
aangespoord om een alomvattend beoordelend verslag op
nationaal niveau op te stellen inzake de voortgang van de

implementering van het Platform for Action en van de
bevindingen van de 23e bijzondere vergadering van de
Algemene Raad. De verslagen bespreken de uitdagingen,
noden en verworvenheden, en omvatten toekomstplannen
voor de versnelde implementering van het Platform. Op die
manier werden overheden aangemoedigd om met een brede
waaier aan belanghebbenden te onderhandelen. Daarenboven
waren vijf regionale commissies betrokken in het opstellen van
eigen verslagen op regionaal niveau die specifiek de
intergouvernementele processen nader bekeken. De nationale
en regionale verslagen zullen worden gebruikt in een globaal
verslag dat zal worden voorgesteld tijdens CSW59. Het globale
verslag zal worden opgesteld door UN Women in overleg met
de relevante belanghebbenden en zal een sleuteldocument
worden
voor
de
onderhandelingen
over
de
ontwikkelingsagenda na 2015. Het zal de trends, kernpunten en
de te nemen acties in de implementering van het Platform
identificeren.
Het proces zal ook een bewustmakingscampagne inleiden die
de nadruk zal leggen op de relevantie van het Platform for
Action en de internationale gemeenschap warm zal maken
voor de strijd om gelijkheid en empowerment voor vrouwen.
Zowel publieke als privédonors zullen worden gevraagd om de
gaten in het actieplan voor gendergelijkheid op te vullen.
Belanghebbenden zullen hun hernieuwde politieke wil tonen,
waardoor Peking+20 ook de implementatie van het Platform in
alle twaalf kritieke probleemgebieden zal versnellen.

Hoe kun je meedoen?
Peking+20 zal de internationale gemeenschap oproepen om
actie te ondernemen in de twaalf kritieke probleemgebieden
van het Platform for Action: vrouwen en het milieu, vrouwen in
het beleid, vrouwen en armoede, geweld op vrouwen,
mensenrechten van vrouwen, onderwijs en opleidingen voor
vrouwen, institutionele mechanismen voor de verbetering van
de situatie van vrouwen, vrouwen en gezondheid, vrouwen en
de media, en vrouwen en gewapende conflicten. Dit is
bijgevolg een enorme kans voor alle individuen die betrokken
zijn bij de strijd om vrouwenrechten, om van deze knelpunten
een prioriteit op de globale agenda te maken. Personen die
geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van Peking+20
kunnen deel hebben in het verslag (zie het document over de
Commission on the Status of Women) en kunnen bovendien
bijdragen aan de bewustmakingscampagne via sociale media
en internationale evenementen.
Meer informatie is beschikbaar op de website van Peking+20:
http://beijing20.unwomen.org.
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