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Duurzame samenleving

DE TRANSITIE NAAR EEN
DUURZAME SAMENLEVING:
EEN BENELUX-UITDAGING
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DE BURGERS
VAN DE BENELUX
BEWUST
MAKEN VAN DE
UITDAGINGEN VAN
EEN DUURZAME
SAMENLEVING
Met de ondertekening van het
vernieuwde Benelux Unieverdrag
in 2008 door de regeringen
van de drie landen is
duurzame ontwikkeling één
van de thematische pijlers
in de intergouvernementele
samenwerking tussen België,
Nederland en Luxemburg geworden.

Natuur- en milieueducatie (NME) en educatie
voor duurzame ontwikkeling (EDO) heeft ten
doel jongeren en volwassenen bewust te maken
van de uitdagingen voor onze samenleving
op het gebied van duurzaamheid, hen ertoe
aan te zetten hun gedrag te veranderen en als
verantwoordelijke burgers te handelen.

NME en EDO: belangrijke
onderwerpen bij de Beneluxsamenwerking
De samenleving staat voor grote
ecologische, economische en
sociale uitdagingen. Voor de
dichtbevolkte landen, met een
industriële structuur die zorgt
voor een grote economische

bedrijvigheid en intensief
handelsverkeer, vereist de uitdaging
van duurzame ontwikkeling een
grotere inzet van burgers, die
hun gedrag en levensstijl moeten
veranderen.
Een dergelijke inzet is met name
gebaseerd op informatie en
educatie. Daarmee zal de Benelux
wederom zijn voortrekkersrol
binnen de Europese Unie belichten.

Toegenomen politieke aandacht
In hun gezamenlijke verklaring
van 2 april 2019 hebben onze
drie premiers gememoreerd
hoe belangrijk bewustmaking en
educatie van burgers in het kader
van deze transitie is.

Benelux-conferenties die
professionals bijeenbrengen …
Op het gebied van natuur- en
milieueducatie (NME) en educatie
voor duurzame ontwikkeling (EDO)
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“Wij bevorderen actief
de bewustmaking en
educatie van onze burgers
omtrent de uitdagingen
van de transitie naar een
duurzamere samenleving,
zowel op internationaal als
op regionaal niveau.”
Passage uit ‘Joint declaration of the
Benelux Prime Ministers’ Summit’
(Luxembourg, 2 April 2019)

werken de Benelux-landen samen
rond een gemeenschappelijk
centraal thema op basis van een
onderling afgestemd programma
en via een conferentiecyclus van
drie jaar. De belangrijkste doelgroep
zijn educatiewerkers, facilitators,
vormingswerkers, leerkrachten,
onderzoekers, (centrale en lokale)
ambtenaren, ontwikkelaars van
educatief materiaal, ...
Deze conferenties vormen een
platform voor kennisuitwisseling,
professionele ontwikkeling en
netwerkvorming, waaruit meer
concrete samenwerking ontstaat.

Voorts hebben academici die
gespecialiseerd zijn in dit vakgebied
de publicatie ‘Special Issue on
Environmental and Sustainability
Education in the Benelux Region’
opgesteld. Deze publicatie met een
wetenschappelijk karakter, die werd
geïnitieerd door de auteurs Katrien
Van Poeck (Universiteit Gent), Ariane
König (Universiteit Luxemburg) en
Arjen Wals (Universiteit Wageningen),
geeft een stand van zaken van het
onderzoek op het gebied van natuuren milieueducatie en educatie voor
duurzame ontwikkeling op Beneluxniveau en kan eveneens worden
geraadpleegd op hetzelfde adres.

… rond gemeenschappelijke
onderwerpen

Focus op de
duurzaamheidsdoelstellingen

Tijdens de periode 2016-2018
stond de gezamenlijke problematiek
“Leren leven binnen de grenzen
van de aarde” centraal met
een horizontale focus op
klimaataspecten. Een samenvattend
document geeft een overzicht van
deze cyclus en verwijst daarbij naar
de belangrijkste informatiebronnen
die nuttig zijn voor diegenen die
(meer) willen inzetten op de transitie
naar een duurzame samenleving.
Dit document is beschikbaar op de
website www.benelux.int, waar
ook andere informatie kan worden
teruggevonden over de vroegere
trilogieën:

In 2019 wordt een conferentie met
als titel “Een wereld in verandering:
duurzaam leven zonder grenzen?”
georganiseerd. Deze conferentie is
gericht op professionals maar ook op
jongeren uit de Benelux en sluit aan
bij de Agenda 2030, die in september
2015 eenparig door de 193 landen
van de VN werd aangenomen
(de 17 duurzaamheidsdoelstellingen,
met een specifiekere focus op
de doelstellingen 4 “Kwaliteitsonderwijs” en 13 “Strijd tegen
klimaatveranderingen”).

• 2010 - 2012 → gemeenschappelijk
thema dat centraal stond = voeding
• 2013 - 2015 → gemeenschappelijk
thema dat centraal stond = transitie

De conferentie vormt de eerste
stap in een trilogie van Beneluxconferenties over de periode
2019-2021 rond de link tussen
educatieve aspecten, duurzame
territoriale ontwikkeling en grenzen
(duurzame beperkingen, geografische,
persoonlijke, natuurlijke, ... ).
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