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■ Видео послание от Ариел Гуарко-Президент на МКА:
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■ Видеопослание от Матиас Фидлер - Президент
■ Признание за потребителните кооперации в
становища на Европейския икономически и
социален комитет:
- Стратегия на ЕС за устойчиво развитие
- Стратегия „От фермата до масата“

■ Поздравителни адреси до проф. Петър Стефанов –
Председател на Централния кооперативен съюз
по повод 130 години Кооперативно движение в България:
- Ариел Гуарко – Президент на МКА
- Жан Луи Бансел – Президент на Кооперативна Европа

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

На 19 август 1895 година се провежда Първият кооперативен конгрес в
Лондон, Великобритания, на който е учреден Международния
кооперативен алианс. 2020 година премина под знака на забележителния
юбилей.

Видео послание от Ариел Гуарко - Президент на МКА:
Разум ,Експертност, Солидарност, Спокойствие
В своето видео послания към световното
кооперативно движение по повод пандемията
COVID-19, Ариел Гуарко – Президент на МКА
сподели: „...В тези трудни времена изразявам
солидарността си с организациите – членки на
Международния
кооперативен
алианс,
преминаващи
през
ограничения
поради
предприетите мерки по време на извънредното положение в целия
свят. Световната икономика е изправена пред предизвикателството пандемията от COVID19 – здравна криза в огромен мащаб, която ще
наложи преструктуриране на световния икономически ред. Но найценният урок от тази криза е, че даде възможност да се стимулират
научните изследвания и онлайн технологиите. Кооперативният бизнес
модел отново показа своята способност бързо да се адаптира и да е в
подкрепа не само на член-кооператорите, но и на обществото като
цяло. В условията на извънредно положение кооперациите от всички
сектори на икономиката бяха сред първите, които предприеха бързи
действия и подходящи мерки в овладяване на ситуацията с оглед
недопускане разпространението на корона вируса...”

4 юли 2020 - Международен кооперативен ден
И през тази година, въпреки здравната криза,
породена
от
COVID-19,
глобалното
кооперативно движение
отбеляза 98-мия
Международен кооперативен ден, МКА и 26-тия
Международен ден на кооперациите, ООН.
Темата „Кооперациите: заедно за един по-добър
свят”, акцентира на предизвикателствата пред
които е изправен не само кооперативния, но и световен бизнес.
Ключовите цифри, 3 милиона кооперации с 1,2 милиарда кооператори,
280 милиона заети генериращи 2.1 трилиона щатски долара годишен
стопански оборот, характеризират ролята и значимостта на
глобалното кооперативно движение, активно ангажирано не само към
своите членове, но и към обществото като цяло, прилагайки на
практики признатите в цял свят кооперативни ценности и принципи.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

25 Години от приемането на
Декларацията за кооперативна идентичност
По повод 100 годишнината на
Международния кооперативен алианс
през 1995 година в Манчестър над 1200
делегати от 90 страни в света
приемат Декларация за кооперативна
идентичност, която дава ясната
дефиниция за кооперация, кооперативни
ценности
Взаимопомощ,
Отговорност, Демокрация, Равенство,
Справедливост и седем кооперативни
принципа - Демократично управление
от членовете, Икономическо участие на членовете, Автономия и
независимост, Образование, обучение и информация, Сътрудничество
между кооперациите, Грижа за общността.

Световна организация на потребителните кооперации /CCW/
Послание от проф. Петър Стефанов - Президент
Важен е и утрешният ден
По повод 4 юли– Международния
кооперативен ден проф. Петър
Стефанов – Президент на CCW
отправи послание към
26
национални
кооперативни
организации от всички региони
на
МКА
със
75
милиона
индивидуални членове, генериращи 500 милиарда евро годишен
стопански оборот. „…Изключителен е приноса на потребителните
кооперации, които в условията на глобална здравна криза, породена от
пандемията COVID-19 и нейните икономически последици, проявиха
солидарност и активно се включиха заедно с националните
правителства в подкрепа на местното население чрез осигуряване на
стоки от първа необходимост, лични предпазни средства (защитни
маски, ръкавици и дезинфектанти) и предприеха полезни инициативи.
Кооперациите са обединявали, обединяват и ще обединяват хората не
само в трудни моменти, но са и възможност да излязат от кризите още
по-силни и по-успешни. Важен е историческият опит и изводът от всяка
една преживяна криза, че независимо от конкретните общественоикономически
условия,
от
историческото
време
и
от
предизвикателствата, нашият дълг е един – да бъдем близо до
хората...” .

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Платформа за обмен на
информация по повод пандемията
За по-добър свят вчера, днес и утре. С тези думи
Жан Луи Бансел – Президент на Кооперативна
Европа
започна
онлайн
обръщението
към
националните кооперативни организации в Европа.
”...Към момента повечето от правителствата на
европейските страни са предприели необходимите
мерки за ограничаване разпространението на
коронавируса. Пандемията ще има последствия върху социалния и
икономически живот на всеки европейски гражданин. Както много други
сектори, кооперациите също ще бъдат засегнати, затова сега е
момента да демонстрираме солидарност и сътрудничество.
Ръководени от това Кооперативна Европа създаде онлайн платформа
за обмен на информация и опит на кооперативни организации в Европа
в преодоляване разпространението на коронавируса...”.

Консултативна среща в Европейската комисия
На
7
февруари
Президентството
на
Кооперативна Европа проведе консултации с
Еврокомисар
Мария
Габриел,
„Иновации,
изследвания, култура, образование и младеж“.
Президентството на Кооперативна Европа, в лицето на Жан Луи
Бансел – Президент представи дейността на организацията и
стратегическите насоки за развитие 2030 „Кооперативно бъдеще за
Европа“.

План на ЕС за възстановяване след пандемията
Европейската комисия отправи поглед към
бъдещето и представи предложение за мащабен
план за възстановяване. “…Инициативата е
много ясен сигнал, който ни показа, че когато
Европейският съюз действа солидарно, може да
осигури подкрепа и гарантира устойчива икономика и социално
развитие в бъдеще. Този инструмент обаче трябва да е достъпен за
всички икономически участници, включително и кооперациите...”
сподели Аниес Матис – регионален директор на Кооперативна Европа.

Нов проект:
КООПедия – кооперативната Уикипедия
КООПедия представлява свободна електронна
енциклопедия,
съдържаща
информация
за
кооперативно предприемачество (наръчници,
видеоклипове, книги и др.)

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА - ОБЗОР

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Видео послание от Матиас Фидлер - Президент
Президентът на ЕВРО КООП се обърна с послание
към организациите–членки.”...безпрецедентните
обстоятелства,
обхванали
континента,
поставиха широката мрежа от кооперативни
магазини, аптеки, бензиностанции на преден план
пред сериозно изпитание за преодоляване
последствията
от
пандемията
COVID-19.
Потребителните
кооперации в Европа трябваше да реорганизират дейността си и да
мобилизират всички ресурси, за да гарантират доставката на стоки и
услуги за 30 милиона член-кооператори и милиони други граждани в цяла
Европа. Колективният успех обаче зависи от индивидуалните действия
на всяка кооперативна организация. Затова апелът ни към всеки
гражданин в Европа е да пазарува отговорно. Не трябва да забравяме,
че отговорността и солидарността са в основата на
кооперативното движение...”.

Признание за потребителните кооперации от ЕС в становища
на Европейския икономически и социален комитет
Стратегия на ЕС за устойчиво потребление
Посланието на Европейския съюз пределно ясно посочва кои са
реалните действия в борбата с изменението на климата и как
Европа да поеме водеща роля. По този повод Европейският
икономически и социален комитет (EESC) като консултативен орган на
ЕС представи становище по собствена инициатива: „Към стратегия на
ЕС за устойчиво потребление”. Ясен е призива за всеобхватна
европейска политика за устойчиво потребление като част от
Европейската зелена сделка и като допълнение към пакета за
кръговата икономика. Важно място е отделено на значимата роля на
потребителните кооперации за постигане целите за устойчиво
потребление.

Стратегията „От фермата до масата“
Публикуваното Становище по собствена инициатива относно
Стратегията „От фермата до масата”, съдържа четири
важни елемента:
• Правила за безопасност на храните и фуражите за
животни;
• Публичен достъп до научни изследвания;
• Правила/контрол върху процесите;
• Право на потребителя за информиран избор;
В Параграф 4.2.: Справедлива верига за доставка на храни със
справедливи цени е отделено особено внимание на ключовата роля на
потребителните кооперации в изграждането на къси вериги за
доставка на храни, в подкрепа на местните икономики.

130 ГОДИНИ КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Поздравителен адрес от Ариел Гуарко
Президент на Международния кооперативен алианс

130 ГОДИНИ КООПЕРАТИВНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Поздравителен адрес от Жан Луи Бансел
Президент на Кооперативна Европа – Европейски регион на МКА

