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Verwerkte bijdragen 

In deze synthesetekst zijn bijdragen verwerkt van: 

 ACLVB-CGSLB 

 CSC-ACV. 

 

Aan welke SDGs werken de partners zelf? 

 Uit de antwoorden blijkt dat de organisaties acties ondersteunen of stimuleren rond 
verschillende SDGs, met enkele accenten. 

o De acties van ACLVB zijn vooral gericht op de P van ‘People’. Het gaat dan meer concreet 
over SDG 3, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 16, SDG 17. De organisatie zet 
zich sterk in om via de Sustatool vakbondsafgevaardigden te vormen en sensibiliseren. 
Met die tool kunnen ze de SDGs via de sociale dialoog op de werkvloer brengen. De 
methodiek die de organisatie gebruikt om de SDGs op de werkvloer te brengen is door 
de EU geselecteerd als een goede praktijk. De ACLVB heeft de werking met de Sustatool 
voorgesteld aan de andere Europese vakbonden, in het kader van SDG 17 
(partnerschappen). Via de eigen ngo voor ontwikkelingssamenwerking (BIS-MSI) is er 
met partners in Afrika samengewerkt rond de SDGs. Als promotie van SDG 8 hebben de 
drie Belgische vakbonden de campagne Timefor8 van ITUC/ETUC ondersteund. 

o Ook de acties van het CSC richten zich op de P van ‘People’, met aandacht voor SDG 3, 
SDG 4, SDG 5, SDG 8, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 16, SDG 17. Voor wat betreft de P 
van ‘Partnership’ heeft de organisatie een routekaart ontwikkeld over duurzame 
ontwikkeling op Waals niveau. Het CSC heeft ook de campagne Timefor8 ondersteund 
en gepromoot. 

 

Wat zijn prioritaire themas’s of SDGs voor België bij de uitvoering van de 2030 Agenda? 

 In de antwoorden van de organisaties worden verschillende accenten gelegd. 
o Prioritaire SDGs voor ons land: (1) SDG 8 waardig werk, er moet meer ingezet worden op 

de kwaliteit van het werk (advies NAR/CRB), meer aandacht voor veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer, (2) SDG 5 België moet IAO-conventie C.190 ratificeren en 
de loonkloof man-vrouw wegwerken, (3) SDG 17 België moet de 0,7% voor 
internationale samenwerking behalen. (CSC) 

o Prioriteiten: (1) SDG 8 is prioritair, er is actie nodig voor meer waardig werk in België en 
de rest van de wereld (advies NAR/CRB), (2) SDG 17 België moet eindelijk de 0,7% halen, 
zoals al jaren beloofd, (3) voor de realisatie van SDG 1 (uitroeiing van de armoede) en 
SDG 3 (universele dekking van de gezondheid) blijft sociale bescherming van het grootste 
belang en blijft de financiering door België van sociale bescherming in zijn bilaterale 
programma's met zijn partners net als de financiering van het ‘Global Fund for Social 
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Protection’ en de ‘Global Accelerator for Jobs and Social Protection’ (IAO) een prioriteit 
in de internationale samenwerking (SDG 17). (CSC) 

 Enkele algemene elementen (uit de discussie tijdens het SDG Forum): 
o Een rechtvaardige transitie is heel belangrijk. Ons land moet ervoor zorgen dat de 

klimaatschokken kunnen worden opgevangen door sociale bescherming. Zonder een 
goed kader dreigen veel mensen anders hun baan te verliezen. 

o Het is belangrijk om zich ook in de huidige crisistijden voldoende te blijven richten op het 
langetermijnperspectief van de SDGs. Beslissingen die nu genomen worden moeten 
compatibel zijn met de SDGs. 

 

Welke kwesties vragen veranderingen op Europees of internationaal niveau om de 2030 Agenda uit te 
voeren? 

 De organisaties wijzen op een aantal kwesties: 
o Belangrijk zijn: (1) extra aandacht voor waardig werk, gericht op de kwaliteit van werk, 

(2) bindende wetgeving rond Human Rights Due Diligence (HRDD), (3) universele sociale 
bescherming (USP), (4) rechtvaardige transitie. (ACLVB)  

o Belangrijk zijn: (1) extra aandacht voor waardig werk, (2) bindende wetgeving rond 
Human Rights Due Diligence (HRDD), (3) klimaat en rechtvaardige transitie. (CSC) 

 

Welke belangrijke boodschappen wilt u in de VNR zien? 

 De organisaties hebben de volgende suggesties: 
o Een nadruk op het belang van waardig werk SDG 8 als transformerende SDG. (ACLVB en 

CSC) 
 

Andere opmerkingen 

 Voor het HLPF. België zou ruimte en tijd moeten geven aan het middenveld om een interventie 
te doen tijdens het Belgische time slot in het HLPF. België zou ook als covoorzitter van de ‘Group 
of friends of decent work’ een side event moeten organiseren over waardig werk. (ACLVB) 

 Het internationale luik in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling is onvoldoende 
uitgewerkt. (Discussie SDG Forum) 
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