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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Историческа кооперативна визита
в Източна Африка
Ариел
Гуарко,
Президент
на
Международния кооперативен алианс
(МКА) завърши своята историческа
обиколка в Източна Африка. В периода
между 13 и 24 януари, той посети Кения,
Уганда, Руанда, Танзания и Етиопия,
като
бе
придружаван
от
Джафет
Магомере, Президент на МКА-Африка и
Вицепрезидент на МКА, Бруно Ройлантс, Генерален директор на МКА и Сифа
Чийоге, регионален директор на МКА-Африка.
Президентът на МКА проведе срещи с лидерите на национални
кооперативни организации, министри и държавни секретари, чийто ресор е
кооперативния сектор, а също така посети и местни кооперации. В рамките
на посещението бе подписано споразумение с правителството на Руанда
относно предстоящото провеждане на Генералната асамблея на МКА в
Кигали, Глобалната конференция и Изложението, в периода 12 - 18 октомври
2019. Делегацията се срещна първо с Мишел Себера, постоянен секретар в
Министерството на търговията и промишлеността на Руанда, с когото бяха
обсъдени възможностите, чрез които всеки кооперативен сектор би могъл да
допринесе за развитието на икономиката на страната.
Делегацията посети Мемориала за геноцида в Кигали, както и
кооперацията „ADARWA“, учредена и управлявана от жени.
В своето благодарствено обръщение Ариел Гуарко заяви: “…Бих искал
да приканя всички мъже и жени, присъстващи тук, да продължат да укрепват
кооперативното движение, поемайки ангажимент за разрешаване проблемите
на местните общности…”.
Тази обиколка е изключително важна за кооперативното движение в
Африка, тъй като допринася за засилване на сътрудничеството и
предоставяне на подкрепа от страна на съответните правителства.

JCCU Япония с престижна държавна награда
Наградата свързана с Целите за устойчиво
развитие е създадена от японското Правителство, като
признание за приноса на организации и компании в
Япония за реализиране на Целите, които да послужат
като добър пример за други организации да работят в
тази насока.
Получаването на наградата от Националната федерация на
потребителните кооперации, Япония
е признание за тяхната етична
търговска дейност и производство на продукти с марка КООП, спазвайки
концепцията за етично потребление. Също така, Федерацията подкрепя
националните инициативи на потребителните кооперации – членки в
постигане Целите за устойчиво развитие.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

6 юли 2019
96-ти Международен кооперативен ден, МКА §
25-ти Международен ден на кооперациите, ООН
Комитетът за
насърчаване и
популяризиране на кооперациите към
ООН /COPAC/ обяви темета за 2019 Кооперациите за Достоен труд. Трудът
- достойният труд - е фундаментален
механизъм за приобщаване и социална
справедливост. Създаването на реални
достойни условия на труд за всички е
залегнало в Целите за устойчиво
развитие на ООН, а именно ЦЕЛ 8 за
приобщаващ и устойчив растеж, пълна и

“насърчаване и подкрепа на
производителна заетост”.
В своето обръщение Ариел Гуарко, Президент на Международния
кооперативен алианс заяви: “…Кооперациите спомагат за запазването на
работните места и насърчават достойния труд във всички сектори на
икономиката. Чрез своето активно участие, членовете получават мотивация да
променят както живота си, така и своите общности и света…”.
Защо е избрана тази тема?
В подкрепа на Цел №8 „Приобщаващо развитие и достоен труд“ от Целите
за устойчиво развитие на ООН, с чието изпълнение са се ангажирали
кооперациите по света. Кооперациите допринасят за справяне на проблема с
нарастващото неравенство, повишаващата се несигурност на работните места и
високите нива на безработица, особено сред младите хора.

Международен кооперативен ден
Денят се отбелязва от 1923 година, а от 1995 година, по повод 100 години
от създаването на Международния кооперативен алианс (19 август 1895),
Генералната асамблея на ООН с резолюция A/RES/47/90 провъзгласи честването
на Международния ден на кооперациите, ООН в първата събота на месец юли.
Отбелязването на Деня от ООН цели да повиши осведомеността относно
приноса на кооперациите за решаване на ключови проблеми, обсъждани от
Организацията на обединените нации и за укрепване и разширяване на
партньорствата между международното кооперативно движение и други
заинтересовани участници.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА
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На 5 и 6 февруари, в Брюксел се проведе ежегодния форум на високо
равнище за ролята и значимостта на индустриалния сектор в икономиката в
Европа. В него взеха участие важни политически говорители, експерти,
представители на синдикатите и гражданското общество. Обсъдените теми бяха
насочени към бъдещето на индустрията и предизвикателствата пред нейното
развитие като промяната в климата, дигитализацията и конкуренцията.
В пленарните сесии, високопоставени говорители като Жан-Клод Юнкер,
Председател на ЕК и Маргарет Вестагер, Еврокомисар за защита на конкуренцията,

фокусираха

своите

изказвания

върху

важността

за

подобряване

условията за съществуване на различни икономически субекти в рамките на ЕС,
подкрепа на малките и средни предприятия и инвестирането в хората чрез
образователни програми и повишаване на квалификацията.
Кооперативна

Европа

взе

участие в семинара, организиран
от

Конфедерацията

кооперациите
индустрията,

в

сферата
занаятите

на
на
и

услугите (CECOP), посветен на
силата

на

производствените

кооперациите за интегриране на кръговата икономика в тяхната дейност, за
запазване на

конкурентоспособността и съхраняване на кооперативната

идентичност. По време на сесията Кооперативна Европа припомни важността на
партньорството между различните кооперативни сектори.
Конференцията бе съпътствана от изложба, демонстрираща подкрепата на
Европейския съюз за модернизация на индустрията.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

БЕЛГИЯ
Транссекторна национална организация (Febecoop)
 338 кооперации;
 Над 400 000 член-кооператори;
 Над 6 800 заети;
 Годишен оборот: почти 6 млрд. евро;
 Закон за кооперациите

Кооперативни сектори

Банков

Жилищен
Кооперации
Заети
Годишен оборот

11
3
0.69 млн. €

Земеделие

Кооперации

1

Член-кооператори
Заети

400,000
37

Годишни активи

1.62 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности

Кооперации

301

Кооперации

10

Член-кооператори

3,900

Заети

267

Годишен оборот

3.79 млрд. €

Годишен оборот

9.2 млн. €

Фармацефтичен

Застраховане
Кооперации

2

Кооперации

13

Заети

691

Заети

1,948

Годишен оборот

522.48 млн. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Изграждане на мостове: Германия - Украйна
Потребителните кооперации и ЕВРО
КООП целят изграждането на мостове за
кооперативно партньорство на Стария
континент! В изпълнение на тази цел др Иля Гороховски, Вицепрезидент на
ЕВРО КООП и Матиас Фидлер, член на
Борда

на

ЕВРО

КООП

и

главен

изпълнителен директор на Съюза на
немските потребителни кооперации организираха делово посещение в
Полтавският университет по икономика и търговия.
На 22 януари т. г. Матиас Фидлер и професор Маркус Хайниш, от
Хумболтовият университет в Берлин посетиха Полтавският университет по
икономика и търговия, водеща украинска академична институция. Проведен бе
семинар, посветен на две основни области на сътрудничество:
1. Подготовката на материали за кандидатстване за съвместен проект в
рамките

на

ЕС

програма

„Еразъм“:

„Съвместни

проекти

за

развитие

на

иновациите и обмяна на добри практики в сферата на висшето образование“;
2.

Академично

сътрудничество

между

Полтавският

и

Хумболтовия

университети.
Първата стъпка в реализирането на планираното научно сътрудничество ще
бъде участието на група академици от Полтавският университет в научна
конференция през август 2019, с домакин Хумболтовият университет и под
егидата

на

Международния

кооперативен

алианс

посветена

на

предизвикателствата пред кооперативното движение. Това събитие ще се
проведе в рамките на честванията по повод 175-годишнината от учредяване на
първата кооперация от Рочдейлските пионери (1844).
Това сътрудничество има добра перспектива, благодарение на активната
подкрепа на колегите от Германия в дейността и инициативите на Полтавския
университет по икономика и търговия.

Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com
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