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6 ЮЛИ 2019
Кооперациите: за икономически растеж и
достоен труд за всички
Кооперативното движение във
всички региони на света тържествено
отбеляза
97-мия
Международен
кооперативен
ден
и
25-тия
Международен ден на кооперациите в
ООН.
Предвид нарастващото неравенство и несигурност за работните
места
и
високата
безработица,
тазгодишната тема бе подчинена на това предизвикателство.
В своето видео обръщение, Ариел Гуарко, Президент на Международния
кооперативен алианс заяви: „…Кооперациите са инструмент, насърчаващ
развитието, предприемачеството и социалната справедливост чрез съвместна
дейност. 280 милиона души от работещото население по света е заето в
кооперациите, което ни дава основание да се присъединим достойно към
официалното
отбелязване
на
стогодишнината
от
създаването
на
Международната организация на труда (МОТ) - организация, с която работим
ръка за ръка от самото начало...”. Видео обръщението е достъпно на адрес:
https://www.youtube.com/watch?v=g3WKqnx1tBA
Специално за Международния ден на кооперациите е разработена
интерактивна карта, достъпна на адрес https://www.coop/coopsday2019/, където
се публикуват събития, свързани с отбелязването на този ден в различни страни
по света, в това число и в България.
В Централата на ООН в Ню Йорк на 8 юли 2019, Комитетът за насърчаване
и развитие на кооперациите (COPAC) организира конференция, на която
посланици на страните членки на ООН, правителствени представители и лидери
на кооперативни организации
проведоха активни дискусии за ролята и
значимостта на кооперациите и как да се засили тяхното въздействие върху
устойчивото развитие.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

100 години Международна организация на труда
и партньорство с Международния кооперативен
алианс
За да засили ангажимента си към
бъдещата
заетост,
Международният
кооперативен
алианс
(МКА)
поднови
партньорството
си с Международната
организация на труда (МОТ), подписвайки
нов
Меморандум
за
разбирателство,
исторически
документ
на
тяхното
дългогодишно
сътрудничество
и
приятелство.
Важно е
винаги е подкрепяла и изразявала признание за
кооперациите и предприятията от социалната
двигатели
за
„достоен
труд,
продуктивна
благосъстоянието на всички”.

да се отбележи, че МОТ
ролята и значимостта на
икономика като ключови
заетост
и
подобряване

На организираната по повод юбилея конференция на МКА и МОТ бе
представена и новата книга „Кооперациите и светът на трудовата заетост“. Тя е
съвместно редактирана от автори от МКА, МОТ и Световната организация на
кооперациите в сферата на индустрията, занаятите и услугите (CICOPA). С
несигурността в света на трудовата заетост и с развитието на технологиите,
книгата задълбочава дебата за бъдещето на трудовата заетост, устойчивото
развитие и социалната и солидарната икономика, сфери в които кооперациите
са ключови партньори.
Гай Райдър, генерален директор на Международната организация на
труда (МОТ), подчерта важността на кооперативния бизнес модел за достойни
условия на труд, заявявайки във видео обръщение, че „...кооперациите
предприемат конкретни действия за социална справедливост, равенство и са
против дискриминацията, създавайки системи за проследяване на приноса им
за достоен труд…“.
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Европейски дни на развитието 2019:
„Преодоляване на неравенството с бизнес, в центъра на
който стои Човекът“
За

четвърта

поредна

година

Кооперативна Европа взе активно участие в
редица дейности в рамките на Европейските
дни

на

развитието,

Брюксел,

като

кооперациите

18-19

юни

обединяващ
пред

2019
глас

в
на

международната

общност за развитие.
Какво представляват Европейските дни на развитието?
Организирани от Европейската комисия, Европейските дни на развитието са
водещ европейски форум за световно развитие и сътрудничество. Това събитие
събра над 8000 участници от международната общност за развитие, световни
лидери и ключови политици, с цел да се споделят идеи и опит и вдъхновяват
иновативни

решения

и

нови

партньорства

за

най-неотложните

предизвикателства, пред които е поставен света днес.
Темата на тазгодишният форум бе: „Борба с неравенствата: изграждане на
свят, в който никой не е забравен и изоставен.“
Последното

тематично

проучване

на

Кооперативна

Европа

озаглавено

„Кооперациите и мирът: Засилване на демокрацията, участието и доверието“,
подчертава ангажираността на кооперациите в преодоляване неравенството, в
насърчаване укрепването на мира и разрешаването на конфликти по целия свят,
в партньорство с различни организации на гражданското общество и местните
власти.
Чрез Платформата за развитие на Кооперативна Европа, участниците имаха
възможността да научат повече за кооперациите, за проектите, които те
осъществяват по целия свят, и да проведат срещи с член-кооператори. Поконкретно това са проектите: WOPRE (We Effect), който е насочен към засилване
ролята на жените в Кения и S.P.R.I.N.G. (Legacoop), за разширяване участието
на организации на гражданското общество в отговорния и приобщаващ растеж в
селското стопанство чрез изграждането на селски кооперации.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

КРАЛСТВО ДАНИЯ
Кооперационен, Дания
(Kooperationen)
 Над 139 кооперации;
 Над 315 000 член-кооператори;
 Над 50 000 заети;
 Годишен оборот: над 30 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Търговия
Заети
Годишен оборот

38,000
6,7 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

202

Членове

4,006

Заети

13,179

Годишен оборот

Земеделие

470 млн. €

Банков

Кооперации

28

Членове

270,000

Членове

45,710

Заети

4,052

Годишен оборот

25 млрд. €

Годишни активи

189,99 млрд. €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Генерална асамблея на ЕВРО КООП 2019
под знака на 175 години Рочдейлски пионери
Европейската асоциация на потребителните
кооперации
проведе
своята
Генерална
асамблея на 19-20 юни в Манчестър,
Великобритания, с любезното съдействие на
домакините
Кооперативната
група,
Великобритания. Събитието бе последвано от
тематичен
семинар
посветен
на
“Кооперативното
управление
175 години след пионерите от Рочдейл”.
Делегатите, сред които и делегацията на ЦКС, имаха възможност да обсъдят
и представят примери за успешно кооперативно управление и по-специално
ангажирането на членовете.
Мероприятията на ЕВРОКООП бяха организирани в рамките на Кооперативния
конгрес на Великобритания 2019.
Основните теми, обсъдени по време на Генералната асамблея бяха преглед
на дейността на ЕВРОКООП за 2018 и визията към бъдещето, както във
вътрешен, така и във външен аспект. Активни дискусии породиха възможностите
за сътрудничеството в нови области като туризъм, дигитализация и
благотворителни кампании, за чиято цел ще бъдат сформирани специални
целеви работни групи.
Туризмът е област със значителен потенциал за сътрудничество, тъй като
повече от половината от членовете на ЕВРО КООП осъществяват активна дейност
в тази област.
Дигитализацията е също изключително важна тема, тъй като нарастващото
използване на технологии оказва голямо влияние върху търговията на дребно и
поведението на потребителите. Организациите – членки изразиха необходимост
от изграждане на платформа в рамките на ЕВРО КООП за пряк обмен на добри
практики и примери от прилагането на технологиите в търговския процес, както
и в областта на кооперативното управление.
Последвалият семинар „Кооперативно управление - 175 години след
пионерите от Рочдейл”, включваше интересни презентации на Кооперативна
група, Великобритания, КООП Норвегия и КООП Украйна.
Представен бе доклад на ЕВРО КООП: „Привличане на младите в
потребителните кооперации“, който представлява обобщение от добри практики
на членовете в работата им с младите хора и привличането им в кооперациите.
По повод 175 години от създаването на първата потребителна кооперация
през 1844 година, делегатите посетиха Световната столица на кооперациите,
Рочдейл и Музея на пионерите от Рочдейл, откъдето с откриването на магазин на
улица „Тод“ започва кооперативното движение и до днес успешно развиващо се
в целия свят.

Главна дирекция „Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

