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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Скъпи кооперативни приятели,
Началото на новата година е важен момент, година в
която повече от всякога светът ще се нуждае от
икономически модел, фокусиран върху повишаване
благосъстоянието на хората и този модел е
кооперацията. Въпреки епидемичната обстановка
Историческият 33ти Световен Кооперативен Конгрес
се проведе от 1 до 3 декември 2021 в Сеул, Южна Корея.
Над
1500
представители
на
кооперативни
организации от всички региони на МКА присъствено и онлайн взеха
участие в конгреса. Делегатите дискутираха по темата за засилване на
кооперативната идентичност по време на 24 тематични сесии с
53 водещи докладчици.
В рамките на Конгреса се проведе КООП ЕКСПО на тема „125 Години –
важни етапи от историята на Международния кооперативен алианс” и
официално беше представен Кооперативен алманах „Опознавайки
историята да изградим по-добро бъдеще”.
През 2022 година призовавам кооперациите от всички региони на МКА
да продължат да работят заедно за устойчиво и справедливо
възстановяване на целия свят, засегнат от множество социални,
икономически, здравни и екологични предизвикателства.
Позволете ми да изразя своята огромна признателност към усилията на
над един милиард членове, обединени в три милиона кооперации, които
отново активно се включиха заедно с националните правителства в
подкрепа на своите членове и обществото като цяло.
Искрено се надявам, че вие, вашите семейства и приятели сте здрави и
с вяра, че 2022 ще бъде щастлива и кооперативна година.
Ключови изказвания по време на заключителната сесия на Световния
кооперативен Конгрес:
„…. Трябва да се гордеем с това, което сме постигнали.
Както споделихме, това са исторически времена.
Затова нека продължим да прилагаме кооперативните
ценности и принципи и да се гордеем с
кооперативната
идентичност.
Кооперативни
приятели, нека продължим напред, изграждайки заедно
един по-справедлив, по-подкрепящ, по-приобщаващ,
по-демократичен свят, този по-добър свят, който
всички искаме, този по-добър свят, който всички
заслужаваме...”
Ариел Гуарко – Президент на Международния кооперативен алианс
“…Не трябва да се губи повече време в разговори, сега е време за действие. Иска ми
се да можем да се научим да обичаме себе си, но бъдещето на децата си много повече...”
Йоланда Диас Перес, Министър на труда и социалната икономика, Испания
„…Конгресът показа, че представители на кооперативни организации от различни
страни на различна възраст споделят обща кооперативна идентичност…”
Чо Уан Сеок – Председател на сдружение „Кооперативна солидарност”
„…Изключително важно е да се разработят критерии, измерващи материалното и
нематериалното въздействие на кооперациите по време на световни кризи...”
Ан Хойт, председател на Съюз на здравните кооперации, САЩ

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Световен кооперативен конгрес:
Засилване на кооперативната идентичност
В
рамките
на
33тия
Световен
кооперативен конгрес в Сеул, Република
Корея се проведе КООП ЕКСПО на тема
„125 Години – важни етапи от
историята
на
Международния
кооперативен алианс”.
Официално
беше
представен
разработеният Кооперативен Алманах
„Опознавайки историята да изградим подобро бъдеще” включваш етапите на развитие на Международния
кооперативен алианс, исторически данни и документални свидетелства
на 21 организации-членки, включително и Централен кооперативен съюз
– България.

Приветствие от Президента на Световна организация на
потребителните кооперации /CCW/
Проф. д.ик.н. Петър Стефанов – Президент на CCW отправи
новогодишно послание към членовете - 27 национални организации на
потребителните кооперации от всички региони на Международния
кооперативен алианс.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

2022 Приветствие от Сузане Уестхаузен Президент на Кооперативна Европа

!

Европейската социална икономика в полза на хората
Европейската комисия представи дългоочаквания
План за действие и процъфтяване на социалната
икономика. В него се предложени ключови мерки в
създаването на подходяща бизнес среда, повече
възможности за финансиране на предприятията и
кооперациите за повече осведоменост и
признание.

Сузане Уестхаузен – Президент на Кооперативна
Европа сподели:
„…Планът за действие е стъпка напред в посока Европейската
икономика да работи в полза на хората. Приветстваме мерките в Плана
- създаването на Портал за социална икономика на ЕС с достъп до
информация и финансиране на предприятията и кооперациите, както и
насърчаване на младежкото предприемачество. Това е признание за
значимостта на кооперациите като двигател за справедливо,
приобщаващо и устойчиво развитие. Предстои Европейската Комисия
да предостави набор от конкретни и практически мерки, за да
продължим напред...”.

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи
От 2022 стартираме нова рубрика. Целта е да ви запознаем с
историческия документ, които дава тълкуване на 7те Кооперативни
Принципа.
Кратка предистория
По
повод
100
годишнината
на
Международния кооперативен алианс
през
1995
година
се
приема
общопризната в цял свят Декларация за
кооперативна идентичност. Глобалното
кооперативно движение през този
25 годишен период е предлагало редица
въпроси за обсъждане като дефиниция на
кооперативни членове, образование и
популяризиране
на
кооперациите,
отговорност към опазване на околната
среда, равенство на половете и социално
включване. В отговор на предложенията
Комисията по кооперативните принципи
към Борда на МКА разработи проект за
тълкуване
на
принципите.
След
задълбочен и експертен анализ и дискусии
Международният кооперативен алианс
през 2016 публикува този изключително ценен за световното
кооперативно движение документ „Тълкуване на кооперативните
принципи”. Ключовото послание е, че принципите трябва да се прилагат
в съответствие с икономически, културен, социален, правен и
регулаторен контекст и средата, в която работят кооперативните
организации от всички региони на МКА.
Насоките за тълкуване и практическото приложение на Принципите
има за цел да обедини знанията и опита на настоящото поколение
кооператори в полза на следващото.
Това е жив документ, а не статичен и принципите и насоките за
тяхното прилагане може да се доразвиват, така както се променя
кооперативното движение в 21 век в среда на нови предизвикателства
и възможности.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

2022 Приветствие от Матиас Фидлер,
Президент на ЕВРО КООП
Уважаеми кооператори,
Измина една динамична година - година,
която постави пред потребителните
кооперации
в
Европа
множество
предизвикателства;
Националните правителства полагат
усилия в управлението на здравната
пандемия
и
нейните
социалноикономически последици, а европейските
потребителни кооперации оказват изключителна подкрепа на своите
30 милиона членове и 7 000 кооперации.
ЕВРО КООП се гордее с националните организации – членове, които
продължиха да обслужват ежедневно потребителите, особено в
селските и отдалечени райони, където хората най-много се нуждаят от
подкрепа;
Какво предприеха потребителните кооперации през 2021 година?
• оптимизираха веригите за доставки;
• стартираха нови мобилни приложения;
• приложиха гъвкава ценова стратегия за намаляване на социалноикономическия натиск от милиони потребители, особено найуязвимите групи;
Организациите - членки дадоха своя принос и за зеления преход чрез
подобряване устойчивостта на търговията. Като доказателство за
поетия ангажимент е подписаният от ЕВРО КООП Кодекс на поведение
за отговорен бизнес и маркетингови практики в Европейския съюз.
Целта е производителите, преработвателите и търговците на храни
да спазват общоприети правила и улесняват предлагането на поздравословни и сигурни храни на своите потребители.
И през Новата година ЕВРО КООП ще продължи да работи за
активизиране сътрудничеството между потребителните кооперации.

КООП Италия с иновации в търговията
Като част от усилията за опазване на
околната среда КООП Италия пусна на
пазара нова бутилка минерална вода „КООП”
от 100 % рециклирана пластмаса. Продукти
за ежедневна употреба, като бутилираната
минерална вода са обект на особено
внимание от КООП Италия, която от 2009
година предприе кампания „Да консумираме
чешмяна вода всеки ден” с цел по-отговорно използване на ценния
изчерпаем ресурс водата.

