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Rio+20 in een notendop 

 

  Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (DDO) tot 2014 

  'Politiek Forum op Hoog Niveau' vervangt CSD,  

     betrokkenheid van de 'Belangrijke Groepen' in zijn werk 

  Actiekader voor 27 thema's 

  Richtlijnen voor een 'Groene Economie', namelijk een economie  

     die de natuurlijke rijkdommen beschermt en armoede tegengaat 

 

Het laatste document 'The Future We Want' wijdt geen specifiek  

hoofdstuk aan lokale regeringen.  

Het hele document bevat echter verwijzingen naar  

lokale regeringen en hun rol. 
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Duurzaamheid is een trend geworden 

in beleidslijnen, strategieën en onze 

woordenschat. 

Sterke individuele belangen staan 

duurzaamheid nog steeds in de weg. 

Ontwikkelingsmodel op basis van 

groei (nog) niet verenigbaar met 

duurzaamheid. 

Vrijwillig engagement en voorlopers 

zijn nog steeds cruciaal. 

LA21 wordt vervangen door nieuwe 

koppen zoals Slimme Steden, Groene 

Economie. 

Geglobaliseerde economie ontmoet 

gedecentraliseerd beheer. 

Urbanisatie in het Zuiden - 

transformatie in het Noorden. 

Energietransitie stuurt een nieuw 

ontwikkelingsmodel aan. 

Verdeelde lokale oplossingen vervangen 

gecentraliseerde overeenkomsten. 

Erkenning van de regio als 

hoofdeenheid. 
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Op weg naar nieuwe horizonten 

Welke wegen kunnen processen voor lokale duurzaamheid inslaan?  

 

  acht mogelijke richtingen voor de toekomst 

  gebaseerd op de bepaalde trends 

  gebaseerd op voorbije ervaringen 

  niet of/of, maar onderling ondersteunend 
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Een haalbare gemeenschappelijke visie delen 
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Duurzaam beheer institutionaliseren  
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Een maatschappelijke beweging stimuleren 
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Evolueren van 'ik vind het leuk' naar 'ik doe het' 
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Dagelijkse economische praktijken veranderen 
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Regeneratieve, productieve stedelijke gebieden ontwikkelen 
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Lokale oplossingen vinden, op zoek naar het 'juiste 

evenwicht'  
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Verder denken dan hier en nu 
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Dank u. 

 
Alle fotocredits in de UBA-gids 'Den großen Dampfern voraus'. 


