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Η οικονομική ανθεκτικότητα, η βιωσιμότητα, οι Κλιματικές Αλλαγές στην Γενική Συνέλευση της ICA στις 16-20 Νοεμβρίου 2009
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νας
αδιαμφισβήτητος
ηγέτης αναδείχτηκε, ως
επακόλουθο της παγκόσμιας
κρίσης-οι συνεταιρισμοί και η
συνεταιριστική μορφή επιχείρησης. Οι Αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην φετινή Γενική
Συνέλευση της ICA, θα έχουν
την ευκαιρία να μάθουν πώς οι
συνεταιρισμοί αντιμετώπισαν
την κρίση από την οπτική γωνία της οικονομικής ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και
της κοινωνικής πρακτικής, και
να εξετάσουν το μέλλον των
συνεταιρισμών σε αυτό το νέο
οικονομικό περιβάλλον. Αυτά
είναι ένα μέρος των συζητήσεων που θα λάβουν μέρος κατά
τη διάρκεια της εβδομάδας των
μεγάλων συνεταιριστικών εκδηλώσεων στη Γενεύη της Ελβετίας τις 16-20 Νοεμβρίου.
Κάτω από το θέμα, Παγκόσμια
Κρίση – η συνεταιριστική ευκαιρία, και την εμφάνιση του παγκοσμίου φήμης οικονομολόγου Jeremy Rifkin ως βασικού
ομιλητή, η Συνέλευση θα ασχοληθεί με το πώς οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν την οικονομική πρόκληση, και το σημαντικότερο, την βιωσιμότητα και
την απειλή των κλιματικών
αλλαγών, με την ανταλλαγή
εμπειριών και το βλέμμα
στραμμένο στο μέλλον. Ποιες
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μιουργία εταιρικών συνεργασιών για την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν
περισσότερα σχετικά με την
έρευνα, που ανατέθηκε στην
ICA (έκθεση της ΔΟΕ, η ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου σε
περιόδους κρίσης), η οποία
διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι
η συνεταιριστική επιχείρηση
είναι πιο ανθεκτική σε περιόδους κρίσης σε σχέση με άλλες
μορφές επιχειρήσεων.
Η αλλαγή του κλίματος θα παρουσιαστεί κατά την Συνέλευση με ενημερώσεις σχετικά με
συγκεκριμένες δράσεις που
αναλαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στο επίκεντρο των πέντε ημερών των εκδηλώσεων είναι ο
εν δυνάμει ηγετικός ρόλος των
συνεταιρισμών σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο, που θα επιτρέψει μια πιο δίκαιη κατανομή
των πόρων. Ο Rifkin και άλλοι
ομιλητές θα συζητήσουν για το
πώς οι συνεταιρισμοί μπορούν
να αναλάβουν την ευθύνη των
ενεργειακών πόρων και τη δη-

Με ένα μεγάλο αριθμό περιφερειακών, τομεακών και θεματικών συναντήσεων, που θα
γίνουν παράλληλα με την Συνέλευση, θα είναι πραγματικά ένα
παγκόσμιο συνεταιριστικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε!
Γυρίστε στις σελίδες 8-10 για
οδηγίες για την Γενική Συνέλευση -το τι και το πώς των εγγραφών για το γεγονός της
χρονιάς.

‘Καθοδηγώντας την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μέσω της
συνεταιριστικής επιχείρησης’ - Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών 2009

Η

Συντάκτης:

είναι οι νέες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί και πώς οι συνεταιρισμοί
μπορούν να ωφεληθούν από
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές τις κρίσεις.

Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών εορτάστηκε
στις 4 Ιουλίου το 2009 από
τους συνεταιριστές όλης της
υδρογείου. Στο μήνυμά της για
τον εορτασμό της ημέρας, η
ICA κάλεσε τα μέλη της να
ενισχύσουν τη δέσμευσή τους
στις συνεταιριστικές αξίες και
αρχές και να γιορτάσουν τις
επιτυχίες τους σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς.
Η ICA επέλεξε το θέμα,
‘Καθοδηγώντας την παγκόσμια
ανάκαμψη μέσω της συνεται-

ριστικής επιχείρησης’, για να
επιστήσει την προσοχή της
στα αποδεικτικά στοιχεία για
τη αυξημένη συνεταιριστική
ανθεκτικότητα στην κρίση.
‘Το συνεταιριστικό κίνημα
αντιμετωπίζει μια μοναδική
ευκαιρία. Πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση για να αποδείξει ότι το συνεταιριστικό
μοντέλο της επιχείρησης είναι
μια εναλλακτική λύση ... ότι
είναι το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο για το μέλλον.’
Διαβάστε το πλήρες μήνυμα

της ICA: www.ica.coop/
activities/idc/2009 .
Γυρίστε στις σελίδες 4-6 για
μια έκθεση σχετικά με το πώς
το συνεταιριστικό κίνημα σηματοδοτεί την Διεθνής Ημέρα
Συνεταιρισμών για το 2009.
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Από το Γραφείο της Σύνταξης

Maria-Elena Chavez
Hertig, Αναπληρώτρια
Γενικού Διευθυντή της
ICA

Σε αυτό το τεύχος συνεχίζεται
η αναφορά μας στο ζήτημα της
συνεταιριστικής ανθεκτικότητας και στο πώς οι συνεταιρισμοί πορεύονται στην εποχή
της μερικής ανάκαμψης. Επικεντρώνεται επίσης στην σημαντική Γενική Συνέλευση της
ICA η οποία θα έχει στραμμένο
το βλέμμα στο μέλλον — για
τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την κρίση στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, η συνέλευση θα εκλέξει
νέο Πρόεδρο και Διοικητικό
Συμβούλιο και κατά συνέπεια
θα καθορίσει το μέλλον του
οργανισμού.
Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και η συνεταιριστική
διορατικότητα - οι
βασικοί στόχοι της ICA - επιτεύχθηκαν κατά τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας των
Συνεταιρισμών του 2009, όπως
αναφέρουμε σε αυτό το τεύχος. Το Διεθνές Έτος των Συ-

νεταιρισμών το οποίο βρίσκεται
τώρα υπό συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να προσφέρει
ακόμη μια ευκαιρία και έρχεται
σε πολύ κατάλληλο χρόνο. Η
ICA καλεί σε υποστήριξη όλους
τους συνεταιριστές, να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις
τους για την πραγματοποίηση
αυτού του Έτους.
Η συνεταιριστική δέσμευση για
την αλλαγή του κλίματος αναδεικνύεται, επίσης, σε αυτό το
τεύχος. Οι συνεταιρισμοί στην
Ευρώπη και στην Αμερική έχουν
δεσμευτεί επίσημα για την αντιμετώπιση της απειλής του κλίματος. Αποδεικνύεται ότι το ψήφισμα του 2007 οδήγησε σε δράση πολλά μέλη του κινήματός
μας και την αναγνώριση ότι οι
συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο. Η
Γενική Συνέλευση της ICA θα
αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με
περισσότερες λεπτομέρειες.
Αναφερόμαστε σε διάφορες

εκδηλώσεις της Γενικής Συνέλευσης της ICA και ενθαρρύνουμε όλους να ενωθούν μαζί
μας στη Γενεύη σε αυτό που
θα αναδειχτεί μια ιστορική
συνέλευση.
Τέλος, παρέχουμε ενημέρωση
για τις αλλαγές της ηγεσίας
μέσα στο κίνημα. Θα αποτίσουμε φόρο τιμής σε συνεταιριστές οι οποίοι έφυγαν
από την ζωή. Θα αναγνωρίσουμε την ανεκτίμητη συμβολή τους στο κίνημα και Θα
θυμηθούμε πως άγγιξαν τις
ζωές μας με πολύ προσωπικούς τρόπους.
Γνωρίζουμε ότι θα θέλουν να
κοιτάξουμε προς το μέλλον
και να επωφεληθούμε από τη
μοναδική αυτή ευκαιρία μετά
την κρίση για να ενισχύσουμε
την επέκταση και την προβολή μας. Ελπίζουμε να σας
δούμε στη Γενεύη όπου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην
ιστορία της ICA.

Πρόσφατα Νέα Εκλογές στο Συμβούλιο της ICA — οι Υποψήφιοι

Τ

α μέλη της ICA θα ψηφίσουν για ένα νέο πρόεδρο
της ICA, τρεις αντιπροέδρους
και 18 νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2009 στην Γενική Συνέλευση της ICA στη Γενεύη της
Ελβετίας. Οι υποψήφιοι είναι:
Πρόεδρος της ICA

Μέλη της ICA:
Εγγραφείτε για την
Γενική Συνέλευση
της ICA και την
ψηφοφορία για το
νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της
ICA
Δείτε:
www.ica.coop/
calendar/ga2009/

1. Dame Pauline Green, Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιπρόεδροι της ICA
1. Αφρική: Stanley Muchiri,
Κένυα
2. Αμερική: Ramón Imperial
Zuniga, Μεξικό
3. Ασία-Ειρηνικός: Li Chungsheng, Κίνα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ICA σε αλφαβητική σειρά (εκλέγονται 15)
1. Kathy Bardswick, Καναδάς
2. Deepak Prakash Baskoka,
Νεπάλ

3. Muhammad Sharif Bhariji,
Πακιστάν
4. Won-Byung Choi, Κορέα
5. J e a n - C l a u d e
Detilleux,Γαλλία
6. Steiner Dvergsdal,Νορβηγία
7. Carlos Fissore, Αργεντινή
8. Paul Hazen, Ηνωμένες Πολιτείες
9. Lennart Hjalmarson,Σουηδία
10.Surinder Kumar Jakhar,
Ινδία
11.Evgeny Kuznetsov, Ρωσία
12.Mamoru Moteki, Ιαπωνία
13.Maria Lourdes Ortellado
Senra, Παραγουάη
14.Janusz Paszkowski, Πολωνία
15.Felice SCALVINI, Ιταλία
16.Seah Kian Peng,Σιγκαπούρη
17.Petar Ivanov Stefanov,
Βουλγαρία
18.Tom Tar, Νιγηρία
19.Ilhami Teke, Τουρκία
20.Americo Utumi, Βραζιλία
21.Len Wardle, Ηνωμένο Βασίλειο
22.Hajah Armi Haji Zainudin,
Μαλαισία

Αντιπρόσωποι Τομεακών
Οργανώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκλέγονται 2 )
1. Jean-Louis Bancel, Γαλλία
2. Anne Santamäki, Φινλανδία
Εκπρόσωπος της νεολαίας
στο Διοικητικό Συμβούλιο
(εκλέγεται 1 )
1.

José Antonio Chávez
Villanueva, Μεξικό

Τα Βιογραφικά των υποψηφίων και πληροφορίες για τις
εκλογές θα είναι σύντομα
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της ICA. Δείτε www.ica.coop/
calendar/ga200
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Έκθεση Γ.Δ.

Έκθεση του Γενικού Διευθυντή

Ο

ι τελευταίοι μήνες ήταν
δύσκολοι για εμάς. Το
καλοκαίρι, συνήθως μια περίοδος ηρεμίας, ήταν ιδιαίτερα
δύσκολο αυτό το έτος, με την
απουσία του Ivano Barberini.
Αποφασίστηκε να περιμένουμε
μέχρι τη Γενική Συνέλευση το
Νοέμβριο πριν οριστεί ένας
νέος πρόεδρος, οπότε έπρεπε
να ταξιδεύω περισσότερο από
το σύνηθες - αλλά χωρίς τις
καλές συμβουλές του αείμνηστου προέδρου μας. Ο θάνατος του Ivano επιβαρύνθηκε
με το πέρασμα στην άλλη ζωή
της πολύ αγαπημένης μας
συνάδελφου Marie-Claude
Baan. Η Marie-Claude βρίσκονταν στην ICA στη Γενεύη για
πάνω από είκοσι πέντε χρόνια,
προσφέροντας τις υπηρεσίες
της σε πολλούς Προέδρους και
Γενικούς Διευθυντές. Οι γνώσεις της για την ICA ήταν
απαράμιλλες και η αφοσίωση,
η δέσμευση και η υποστήριξη
προς τους συνάδελφους ήταν
αξεπέραστη. Είναι αναντικατάστατη.
Παρά αυτά τα εμπόδια, το
σημαντικό έργο της ICA συνεχίζεται – ο Ivano και η MarieClaude δεν θα επιθυμούσαν το
αντίθετο. Ειδικότερα, η Γενική
Συνέλευση παίρνει μορφή, και
ετοιμάζεται για την Γενεύη το
Νοέμβριο. Είναι ένα εκλογικό
έτος, και έχουμε ήδη ένα πολύ
ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων για το συμβούλιο. Επιπλέον, οι περισσότερες τομεα-

κές οργανώσεις και θεματικές
επιτροπές θα πραγματοποιήσουν μια ή δύο εκδηλώσεις
κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και είμαι πολύ ευγνώμων
σε αυτά τα μέλη που υποστηρίζουν την Γενική Συνέλευση.
Περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση και
συζήτηση της κύριας ομιλίας
της Συνέλευσης από τον Jeremy Rifkin. Ο Rifkin θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το συνεταιριστικό κίνημα μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις του σήμερα, την ενεργειακή κρίση και την απειλή
της κλιματικής αλλαγής. Είμαι
βέβαιος ότι όλα αυτά θα ενθαρρύνουν μια ειλικρινής ενημέρωση των αντιπροσώπων,
καθώς τα σημάδια είναι ήδη
ορατά.
Το συμβούλιο της ICA κατά τη
συνεδρίασή του στη Νορβηγία
εξέτασε μια σειρά θεμάτων,
και βέβαια, την διοργάνωση
της Γενικής Συνέλευσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής σημειώνει μεγάλη πρόοδο στα υπολειπόμενα θέματα
της αναδιάρθρωσης, των τομεακών οργανώσεων και των
θεματικών επιτροπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε
επίσης την πραγματοποίηση
της ICA Expo 2010 στην Ινδία.
Η συνεταιριστές συνάδελφοι
στην Ινδία συμφώνησαν να
υποστηρίξουν την φιλοξενία
της Expo 2010. Αυτά είναι

πολύ καλά νέα για την εξασφαλίσει ενός νέου χώρου, και
είμαι πεπεισμένος ότι αυτό
είναι ένα εγχείρημα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον.
Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και τις πρώτες μέρες του
Νοεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη
θα εξετάσουν το ενδεχόμενο
να κηρύξουν ένα Διεθνές Έτος
των Συνεταιρισμών — πιθανώς
για το 2012. Οι μέχρι τώρα
ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές,
και έτσι ήμαστε αισιόδοξοι ότι
το παγκόσμιο κίνημα θα έχει
σύντομα ένα πολύ χρήσιμο
τρόπο για να βελτιώσει σημαντικά το προφίλ του μέσα στα
επόμενα χρόνια.

Iain Macdonald
Γενικός Διευθυντής
της ICA

Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε τον κύριο στόχο μας να δείξουμε πώς οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν είναι
ίδιες αλλά καλύτερες από τους
ανταγωνιστές τους, τις επιχειρήσεις ιδιοκτησίας του επενδυτή, όσον αφορά την ορθή
επιχειρηματική πρακτική και
εμπορική επιτυχία. Παρά τις
καλύτερες προσπάθειες των
μέσων ενημέρωσης να εκτρέψουν την προσοχή από τις
ενέργειες των φιλάργυρων
τραπεζιτών και τα ελαττώματα
του ισχύοντος συστήματος,
εμείς θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να επιμένουμε για
την παγκόσμια προώθηση των
αξιών και των αρχών μας.

Συνεταιρισμοί: η προτεραιότητα της Κοινής Αγοράς Λατινικής Αμερικής

Σ

ε μια ισχυρή δήλωση για
το MERCOSUR (SouthERN "Κοινή Αγορά" της Αμερικής), ο νέος Πρόεδρος του
Κοινοβουλίου της Ουρουγουάης, κ. Juan José Dominguez,
ανακοινώσε ότι η κοινωνική
οικονομία, με ιδ ιαίτ ερη
έμφαση στο ρόλο των συνεταιρισμών, θα πρέπει να είναι
πολιτική προτεραιότητα.
Στην ομιλία του, στις 18 Αυγούστου, για να αναλάβει την
προεδρία του κοινοβουλίου
της MERCOSUR, ο Dominguez

ανέφερε ότι το κύριο έργο του
είναι η εποπτεία της έγκρισης
του Συνεταιριστικού Καταστατικού από την MERCOSUR,
προτρέποντας το Συμβούλιου
της Κοινής Αγοράς να το εγκρίνει, έτσι ώστε τα εθνικά
κοινοβούλια να μπορούν να
προβούν στην ενσωμάτωση
του.
Ο Dominguez εξέφρασε επίσης
την ισχυρή υποστήριξή του
στην έναρξη μιας διϋπηρεσιακής διαδικασίας που θα καταλήξει σε διάσκεψη για να εξε-

τάσει την ενσωμάτωση της
Σύστασης 193 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)
για την προώθηση των συνεταιρισμών.
Η συνεδρίαση των ειδικών
των Συνεταιρισμών της MERCOSUR (RECM) στην οποία
συμμετείχε η ICA Αμερικής,
συγκλήθηκε επίσης, για την
περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την ένταξη των συνεταιρισμών στις διαδικασίες της
Mercosur.

Ο Juan José Dominiguez
προεδρεύει στην Συνέλευση της MERCOSUR
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Διεθνής Ημέρα
Συνεταιρισμών
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‘Καθοδηγώντας την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μέσω των
συνεταιρισμών’ - Ηνωμένα Έθνη Διεθνή Ημέρα των Συνεταιρισμών 2009

Ο

ι συνεταιρισμοί σε όλο
τον κόσμο μέλη της ICA
συμμετείχαν στον εορτασμό
της 87ης Διεθνούς Ημέρας των
Συνεταιρισμών και των Ηνωμένων Εθνών την 15η Διεθνή
Ημέρα των Συνεταιρισμών,
στις 4 Ιουλίου 2009.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
δήλωσε,
‘Οι συνεταιρισμοί μπορούν να
βοηθήσουν
τραβώντας τον
κόσμο από την
ύφεση’

Εικόνα βασισμένη σε
έργο τέχνης από το
©i S t o c k p h o t o .c o m/
Florea Marius Catalin

Το θέμα, Καθοδηγώντας την
Παγκόσμια Ανάκαμψη μέσω
των συνεταιρισμών, επικεντρώθηκε στην ανάκαμψη και
όχι στην κρίση. Τόνισε τον
ρόλο των συνεταιρισμών στην
προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης, καθώς και των
ηθικών αξιών - αξιών που αμφισβητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής
και επισιτιστικής κρίσης, και
υπογράμμισε τον τρόπο με τον
οποίο οι συνεταιρισμοί συνεισφέρουν στη συνολική οικονομική ανάκαμψη.
Η ημέρα ήταν μια ευκαιρία για
τις συνεταιριστικές οργανώσεις
να τονίσουν περισσότερο από
ποτέ, ότι στο πλαίσιο της διεθνούς κρίσης, οι συνεταιρισμοί
πρέπει να θεωρηθούν ως μια
έγκυρη εναλλακτική λύση για
την οικονομία της αγοράς- οι
συνεταιρισμοί δεν επιβιώνουν
μόνο στην κρίση, αλλά οδηγούν στην ανάκαμψη.
Τα μέλη της ICA διάδωσαν το
μήνυμα της στις εθνικές τους
γλώσσα στα μέλη και σε αυτούς που χαράζουν πολιτική.
Το μήνυμα της ICA ήταν διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά,
ισπανικά, βασκικά, καταλανικά,
ιταλικά, ιαπωνικά, πορτογαλικά
και πολλές άλλες γλώσσες,
ωστόσο, το μήνυμα της ICA
έχει διαδοθεί ευρύτερα —
ζητήθηκε από συνεταιρισμούς
που δεν είναι μέλη της, από
κυβερνητικές αρχές που χειρίζονται τα συνεταιριστικά θέματα, από γραφεία ενημέρωσης
των Ηνωμένων Εθνών και από
άλλες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την συνεταιριστική ανάπτυξη. Είναι ένας μοναδικός τρόπος για την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού και
να διευρυνθεί η ευαισθητοποίηση
για το συνεταιριστικό

κίνημα.
Στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες,
κατά την συνάντηση περισσότερων από διακόσιους ηγέτες
συνεταιρισμών, για να γιορτάσουν την Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών (IDC) και την τέταρτη επέτειο της εφημερίδας,
Cooperar (Συνεργασία), το
θέμα ήταν η συνεταιριστική
ανάπτυξη. Στους συγκεντρωμένους ειπώθηκε ότι αναμένεται κύμα αύξησης του αριθμού
των συνεταιρισμών στην Αργεντινή με μεταβολή του κύκλου εργασιών από εννέα τοις
εκατό σε περίπου 20 τοις εκατό του ΑΕΠ, για τα επόμενα
χρόνια.
Ο Αργεντίνικος Συνεταιρισμός
Provision of Commynity
Broadcasting
Servic es
(COLSECOR) ζήτησε από τα
μέλη του να μοιραστούν το
όραμα και τις αξίες που δίνουν
την δυνατότητα να μετατραπούν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε εντελώς διαφορετικές επιχειρήσεις, δίνοντας ένα
καθαρό μήνυμα ότι το συνεταιριστικό μοντέλο είναι η
καλύτερη εναλλακτική λύση
για τη μελλοντική εμπορική
δραστηριότητα.
Ο Carlos Garetto, Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Γεωργικών
Συνεταιρισμών της Αργεντινής
(CONINAGRO) είπε στα μέλη,
‘Μπροστά στο πρόσωπο της
κρίσης που βρίσκεται η Αργεντινή, οι αξίες των συνεταιρισμών
ανάλαβαν
έναν
ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, παρέχοντας την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ειλικρινή δέσμευση όλων των
μελών.’
Στη Βραζιλία, το μέλος της
ICA, η Οργάνωση των Συνεταιρισμών της Βραζιλίας γιόρτασε την ημέρα σε όλη τη
χώρα με σεμινάρια, εκδηλώσεις και διαγγέλματα. Ένα από
τα μέλη της, η Organização
das cooperativas do Estado de
Santa Catarina δημοσιοποίησε
την δήλωση της στο YouTube

( www.youtube.com/watch?V
=OuwlgJFp11U ) παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με το
παγκόσμιο κίνημα και τους
συνεταιρισμούς του δικού της
κράτους.
Οι Καναδικές συνεταιριστικές
οργανώσεις και μέλη της ICA,
η Canadian Co-operative Association (CCA), και η Conseil
de la Coopération et de la Mutualité (CCM) που προσχώρησαν στην Κεντρική Πιστωτική
Ένωση του Καναδά, η British
Columbia Institute for Cooperative Studies και άλλοι
επικεντρώθηκαν με ανακοινώσεις τους στα πλεονεκτήματα
των συνεταιρισμών και των
πιστωτικών ενώσεων στους
αβέβαιους οικονομικούς καιρούς.
Ο Carlos Palacino της Saludcoop της Κολομβίας, έκανε
αναφορά στην συνεταιριστική
ανθεκτικότητα στην Κολομβία
σε μία εθνική εκδήλωση που
διοργανώθηκε για την Διεθνή
Ημέρα Συνεταιρισμών ( IDC)
από τα μέλη της ICA την CONFECOOP και της ASCOOP. Είπε
ότι οι συνεταιρισμοί είχαν καλύτερες επιδόσεις στα εθνικά
ποσοστά αύξησης κατά τα
τελευταία έξι χρόνια και σημείωσαν αύξηση των μελών τους
κατά 7% ετησίως.
Από την άλλη πλευρά του πλανήτη στην Ουγκάντα, ο υπουργός Τουρισμού, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, ο Υποστράτηγος
Kahinda Otafiire, παρότρυνε
τους Ουγκανέζους να χρησιμοποιούν τους συνεταιρισμούς
για την ανάκαμψη της οικονομίας: ‘Οι συνεταιρισμοί έχουν
δείξει ικανότητα να παρέχουν
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες
για την υγεία, τη στέγαση και
την υπηρεσίες χρηματοδότησης. Έχουν προωθήσει επίσης
την εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον
και τα δικαιώματα των
εργαζομένων’, είπε.
Άλλοι Αφρικανοί πολιτικοί ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία
των συνεταιρισμών στην επί-
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Καθοδηγώντας την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μέσω των
συνεταιρισμών’ ( συνέχεια )
τευξη των αναπτυξιακών στόχων των χωρών τους. Στη
Νότια Αφρική, ο Πρωθυπουργός του Ntuli και KwaZuluNatal, Δρ. Zweli Mkhize, ο
οποίος εγκαινίασε τον εορτασμό της Διεθνής Ημέρας Συνεταιρισμών (IDC) 2009 στο
Pietermaritzburg City Hall,
εξέφρασε την πίστη του ότι
στον συνεταιριστικό τομέα
αντικατοπτρίζεται το πνεύμα
του Ubuntu, ‘διότι ενθαρρύνει
τους ανθρώπους να μοιράζονται τις ιδέες, τις ικανότητες
και τους πόρους τους, κατά
την επιδίωξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων’. Είπε επίσης
ότι η κυβέρνηση της Νότιας
Αφρικής θεωρεί το συνεταιριστικό κίνημα πολύ σημαντικό
για την οικονομική ανάκαμψη.
Μιλώντας στη γιορτή της IDC
που πραγματοποιήθηκε στο
Nangwanda Grounds της
Mtwara, στα σύνορα της Μοζαμβίκης, τις 28 Ιούνιου με 4
Ιούλιου, ο πρόεδρος της Τανζανίας, Jakaya Mrisho Kikete,
είπε ότι ελπίζει οι συνεταιρισμοί
θα βοηθήσουν να περιοριστούν
οι επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Το Υπουργείο Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών
συνεργάζεται με το συνεταιριστικό κίνημα και σε ένα δεκαπενθήμερο εορτασμών σηματοδότησαν την IDC εγκαινιάζοντας συνεταιριστικά καταστήματα, εργαστήρια καθώς και
άλλες εκδηλώσεις. Ένα συνεταιριστικό περιοδικό ξεκίνησε
επίσης. Ο στόχος ήταν η αύξηση της συνεταιριστικής προβολής και η ευαισθητοποίηση του
ευρύτερου κοινού σχετικά με
τις αρχές, τις αξίες και τη
σπουδαιότητα του συνεταιριστικού τομέα.
Το θέμα της IDC 2009 ήταν
επίσης, μια ευκαιρία για τους
συνεταιρισμούς να υπογραμμίσουν πόσο προάγουν την επιχειρηματική ηθική.
Ο Ray Cassar, Διευθύνων Σύμβουλος της Koperattivi της
Μάλτας είπε, ‘Σε ένα συνεταιρισμό, ένα μέλος είναι ασφαλές,

είχε επιβραδυνθεί: ‘οι συνεταιρισμοί μικροί και μεσαίοι, θα
είναι πιο σημαντικοί για την
οικονομία της χώρας στο μέλλον, εν μέσω της αυξανόμενης
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας ‘, είπε.

Ο Ray Cassar, Διευθύνων Σύμβουλος της Koperattivi Malta

Πανεπιστήμια επίσης σηματοδότησαν την Ημέρα με διαλέξεις για τους συνεταιρισμούς,
όπως συνέβη στο Συνεταιριστικό Κολέγιο (College of Cooperation) Τραπεζικής και Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της
Κεράλα στην Ινδία.

γνωρίζοντας ότι αυτός ή αυτή
συμμετέχει σε ένα τύπο επιχείρησης, ένας για όλους και όλοι
για έναν. Το αποτέλεσμα είναι
ότι η διασφάλιση των θέσεων
εργασίας αποτελεί προτεραιότητα, ακόμα και όταν αυτό
σημαίνει ότι υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου κέρδη (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)’. Οι
συνεταιρισμοί έχουν επιζήσει
από την κρίση, σε αντίθεση με
πολλές άλλες επιχειρήσεις σε
βασικούς κλάδους, διαπίστωσε
ο Cassar.

Άλλες οργανώσεις συγχρονίζουν τους ειδικούς συνεταιριστικούς εορτασμούς επετείων
έτσι που να συμπέσουν με την
Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών. Στη Βενεζουέλα, η IDC
εορτάστηκε νωρίς, στις 26
Ιουνίου, σε αναγνώριση της
αντίστοιχης ημερομηνίας του
1975, όταν η Εθνική Συνεταιριστική Οργάνωση της Βενεζουέλας είχε συσταθεί για τη λειτουργία των περιφερειακών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας,
Susilo Bambang Yudhoyono και
ο Περιφερειακός Διευθυντής της
ICA Ασίας-Ειρηνικού,Shil-Kwan
Ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, ο
Susilo Bambang Yudhoyono,
σε μια ομιλία του για τον εορτασμό της Συνεταιριστικής
Ημέρας στην Ινδονησία, υπογράμμισε τη σημασία των συνεταιρισμών στην τρέχουσα
κρίση. Προειδοποίησε ότι αν η
εθνική οικονομία δεν είχε επιτρέψει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, οι προσπάθειες
για τη μείωση της φτώχειας,
της ανεργίας και τη βελτίωση
της ευημερίας των πολιτών θα

Διεθνής Ημέρα
Συνεταιρισμών
2009

Το νέο Συμβούλιο Συνεταιρισμών της Κορέας ξεκίνησε την
λειτουργία του στις 3 Ιουλίου
στα κεντρικά γραφεία της
NACF, την κατάλληλη στιγμή
για τους εορτασμούς της IDC.
Το Συμβούλιο αποτελείται από
έξι μέλη της ICA: Την Εθνική
Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (NACF), την Εθνική
Ομοσπονδία Δασικών Συνεταιρισμών, την Κορεατική Ομοσπονδία των Συνεταιρισμών

Η έναρξη του Συμβουλίου των Συνεταιρισμών Κορέας
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‘Καθοδηγώντας την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μέσω των
συνεταιρισμών’ ( συνέχεια )
Κοινοτικών Πιστώσεων, την
Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Αλιείας, την Εθνική Ομοσπονδία Πιστωτικών Ενώσεων
της Κορέας, και την iCOOP
Αλληλεγγύης των καταναλωτικών συνεταιρισμών.

Αφίσα του Γιαπωνέζικου Συνεταιριστικού
Κινήματος για την Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών 2009

Στην εναρκτήρια ομιλία ο Πρόεδρος της Won-Byung Choi,
Πρόεδρος της NACF και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
της ICA είπε, ‘Οι συνεταιριστές
και οι εργαζόμενοι των συνεταιρισμών θα πρέπει να θυμούνται τη σημασία των συνεταιριστικών αξιών και αρχών, και
τους ρόλους τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα
βοηθήσουν στην προσπάθεια
για οικονομική ανάκαμψη της
κρίσης’.
Τα ίδια θέματα συζητήθηκαν
σε μια διάλεξη με τίτλο, Η αναβίωση της Κοινότητας στην
εποχή της οικονομικής κρίσης
και ο νέος ρόλος των συνεταιρισμών, που δόθηκε από τον
Δρ. Naohiko Jinno, Καθηγητή

του Πανεπιστημίου Kansei
Gakuin, στους εορτασμούς της
IDC στο Τόκιο. Η Ιαπωνική
Επιτροπή των Συνεταιρισμών
φιλοξένησε τις εκδηλώσεις στις
7 Ιουλίου.

σε ενώσεις πιστώσεων και καταθέσεων, θα αυξηθούν ως
Ακτινίδια [sic] και θα μετακινηθούν σε αξιόπιστους τοπικούς
συνεταιρισμούς και χρηματοπιστωτικούς οργαν ισμούς
αμοιβαίων’, είπε ο Macdougall.

Η υποδειγματική επίδοση των
συνεταιριστικών τραπεζών
διαπιστώθηκε εκ νέου από τα
Μέσα Ενημέρωσης του Τύπου
που εκδόθηκαν για την IDC,
από τον Συνεταιριστικό Σύνδεσμο της Νέας Ζηλανδίας.

Παρά το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί είχαν μερικές φορές ένα
χαμηλό προφίλ, συνέβαλαν
σημαντικά στην οικονομική
ανάκαμψη.

Ο πρόεδρος του Συνεταιριστικού Συνδέσμου της Νέας Ζηλανδίας ο Peter Macdougall,
είπε, ‘Στην παρούσα οικονομική κρίση οι συνεταιρισμοί και
οι τράπεζες αμοιβαιότητας
έχουν δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα και ανθεκτικότητα
από τις τράπεζες που ανήκουν
σε επενδυτές’.
‘Στην Νέα Ζηλανδία ιδρύματα,
όπως η Κοινωνία Δημόσιων
Υπηρεσιών
-Επενδύσεων
(PSIS), και οι Τράπεζες SBS και
TSB, καθώς και η συμμετοχή

‘Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις
που ανήκουν στους επενδυτές
που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, συχνά με την
βίαιη μείωση του εργατικού
κόστους μέσω της εξωτερικής
ανάθεσης, οι συνεταιρισμοί
περιορίζουν την επιστροφή του
κεφαλαίου, δημιουργούν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και
διατηρούν τα κέρδη σε τοπικό
επίπεδο’, κατέληξε.
Δείτε στην ICA και άλλα μηνύματα για την Διεθνή Ημέρα
στην ιστοσελίδα της:
www.ica.coop/activities/
idc/2009

Ρωσικοί συνεταιρισμοί επεκτείνουν τις λιανικές πωλήσεις παρά την κρίση

Η

(Centrosoyuz) σχεδιάζει το
άνοιγμα καταστημάτων χαμηλών τιμών σε όλες τις μεγάλες
περιφέρειες της Ρωσίας. Μπορεί
να ειπωθεί χωρίς υπερβολή ότι
το νέο εγχείρημα της Centrosoyuz είναι ριζοσπαστικό για τα
ρωσικά πλαίσια. Οι νέες αλυσίδες λιανικού εμπορίου ξεκίνησαν στη μέση της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης και παρέχουν αγορές στους ρώσους
παραγωγούς και συνεταιρισμούς, και συμβάλουν στην
άμβλυνση των επιπτώσεων της
κρίσης, προωθώντας ακόμη και
μιά ταχεία ανάκαμψη.

Η Κεντρική Ένωση της Ρωσίας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής
της Κεντρικής Ένωσης, της
Ρωσίας, Evgeny Kuznetsov,
αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα
παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας στην πράξη. Αντιπροσωπεύει ένα σύστημα αλληλεγγύης, το οποίο δημιουργήθηκε με
βάση τους καταναλωτικούς
συνεταιρισμούς που βοηθάνε
στην εμπορία των προϊόντων

ζήτηση των καταναλωτών
σε περισσότερα από δύο
δωδεκάδες νέα συνεταιριστικά
καταστήματα ήταν καλή, παρά
την οικονομική κρίση. Οι τιμές
είναι ελκυστικές, συχνά πολύ
χαμηλότερες από αυτές των
άλλων αλυσίδων καταστημάτων
χαμηλών τιμών, με έμφαση στα
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα που καλλιεργούνται σε
αγροτικές περιοχές.

των αγροτών, ενώνει την αγορά, την μεταποίηση και την
αλυσίδα εμπορίας.
Η πρωτοβουλία θεωρείται επίσης ότι συμβάλλει στη συνολική
ανάπτυξη που προτείνεται από
τον Πρόεδρο της Ρωσίας όσον
αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες
καθιστώντας τες πιο προσιτές,
στηρίζοντας δραστηριότητες
παραγωγής εισοδήματος, και
βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας.
Εκτός από τα νέα σημεία πωλήσεων, η Κεντρική Ένωση έχει
ξεκινήσει Εκθέσεις Σαββατοκύριακου. Οι εν λόγω εκθέσεις
(φωτογραφία αριστερά) πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα σε
τέσσερις περιοχές και παρέχουν
στους αγοραστές τρόφιμα σε
λογικές τιμές, προϊόντα υψηλής
ποιότητας, τα οποία παρέχονται
από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς. Το μέλλον αυτής της
αγοράς προβλέπεται να είναι
εξίσου λαμπρό.

ICA-Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία: «Διασύνδεει, εκπροσωπεί και υπηρετεί τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο»

ICA Ανασκόπηση
Ανασκόπηση67 67
ICA

Σελ .7

Επείγουσα έκκληση άσκησης ομαδικών πιέσεων για την υποστήριξη ενός
Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών (IYC) από τα Ηνωμένα Έθνη

Η

ICA ζητά από τα μέλη
της να ασκήσουν πιέσεις
στις κυβερνήσεις τους για να
στηρίξουν την εισήγηση των
Ηνωμένων Εθνών για ένα Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών
(IYC). Οι συζητήσεις για το
IYC ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου, στην 64η Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη
(ΗΠΑ).

και μέσων που θα αυξήσουν
την ενημέρωση του κοινού για
την συνολική κοινωνικοοικονομική επίδραση των συνεταιρισμών, καθώς και πόσο
σκόπιμη και εφικτή είναι η
ανακήρυξη ενός Διεθνούς
Έτους των Συνεταιρισμών,’
υιοθετήθηκε και συζητήθηκε
για πρώτη φορά μετά την
έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 2007.

υποστηριχτεί η πρόταση για
ένα IYC-πρώτον, ένα IYC θα
αυξήσει την ενημέρωση για
τους συνεταιρισμούς και το
πώς ωφελούνται τα μέλη και
συμβάλλουν στους διεθνείς
συμφωνημένους αναπτυξιακούς
στόχους, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας οι οποίοι περιλαμβάνουν την εξάλειψη της φτώχειας.

Μετά από μια σύντομη περίοδο συζήτησης για την έκθεση
του Γενικού Γραμματέα για το
2009 σχετικά με τους συνεταιρισμούς, οι αντιπρόσωποι θα
αρχίσουν διαπραγματεύσεις
για να συμφωνήσουν σε ένα
προσχέδιο ψηφίσματος που θα
παρουσιαστεί για τελική
έγκριση στην Ολομέλεια, κατά
το κλείσιμο των συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα στα τέλη
Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Γενικά, οι προτάσεις για τους
συνεταιρισμούς υιοθετούνται
με ομοφωνία, με βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε στις
άτυπες διαβουλεύσεις. Επομένως, είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να στηρίξουν ενεργά
την εισήγηση ενός Διεθνούς
Έτους των Συνεταιρισμών,
όταν το ψήφισμα συζητηθεί
αυτό το έτος.

Ένα IYC θα ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να οργανωθούν
μέσα σε συνεταιρισμούς, ως
μέτρο αυτοβοήθειας για την
αντιμετώπιση των οικονομικών
αναγκών και ως μέσο χειραφέτησης.

Τα μέλη της ICA καλούνται να
βεβαιωθούν ότι οι κυβερνήσεις τους έχουν λάβει γνώση
των συζητήσεων, να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τα
συνεταιριστικά κινήματα των
χωρών τους και να εξασφαλίσουν στους εκπροσώπους
τους πλήρης οδηγίες για το
πώς θα υποστηρίξουν την
πρωτοβουλία IYC.
Τον Ιούλιο του 2009, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανεπιβεβαίωσε τον σημαντικό
ρόλο των συνεταιρισμών στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στη διετή
έκθεσή του, ‘Οι συνεταιρισμοί
και η κοινωνική ανάπτυξη’.
Υπό το φως της παγκόσμιας
επισιτιστικής και οικονομικής
κρίσης, η έκθεση εισηγείται ότι
είναι η κατάλληλη στιγμή για
την ανακήρυξη ενός Διεθνούς
Έτους των Συνεταιρισμών, και
να επισημάνει το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν.
Ένα ψήφισμα, ‘... προς εξέταση αποτελεσματικών τρόπων

Η ICA έχει συμμετοχή στη
διαμόρφωση της πρωτοβουλίας της πρότασης του IYC από
την έναρξή της. Το 2007, η
ICA και η Επιτροπή Προβολής
και Προώθησης των συνεταιρισμών (COPAC) προσέτρεξε
στην συμβουλή ενός κράτους
μέλους των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με την υποστήριξη
μιας πρότασης για ένα Διεθνές
Έτος των Συνεταιρισμών. Το
Συμβούλιο της ICA μετά από
εξέταση έδωσε την πλήρη
υποστήριξη της στην πρόταση.
Η ICA έχει επίσης εργαστεί
ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, των αποτελεσμάτων
σχετικού ερωτηματολόγιου
προς τα μέλη της σχετικά με
την σκοπιμότητα και την δυνατότητα ενός διεθνούς έτους
και της συνεργασίας με της
κυβερνήσεις τους, ώστε να
εξασφαλιστεί μια κυβερνητική
απάντηση.
Όπως αναφέρεται στο Digest
66, η ICA κλήθηκε να συμμετάσχει σε μια συνάντηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του
ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε το
IYC.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να

Ένα IYC θα ωθούσε τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν
πολιτικές, νομοθεσίες και κανονισμούς που να ευνοούν τη
δημιουργία και ανάπτυξη των
συνεταιρισμών.
Τέλος, το Έτος θα προωθήσει
την ενημέρωση για το παγκόσμιο συνεταιριστικό δίκτυο και
τις προσπάθειές του στην κοινοτική οικοδόμηση, την δημοκρατία και την προώθηση της
ειρήνης.
Το πρώτο διαθέσιμο έτος για το
IYC είναι το 2011. Ωστόσο το
2012 έχει επίσης προταθεί για
να δοθεί περισσότερος χρόνος
για τον προγραμματισμό των
δραστηριοτήτων. Ο χρόνος
τελικά θα οριστεί από τους
εκπροσώπους των κυβερνήσεων κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για ένα Διεθνές
Έτος των Συνεταιρισμών, τον
Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

UN news

Ασκήστε πίεση στην
κυβέρνησή σας!
Η ICA έχει γράψει σε
όλα τα μέλη της ζητώντας άμεσες δράσεις
υποστήριξης της πρότασης για ένα Διεθνές
Έτος των Συνεταιρισμών.
Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αναπληρώτρια Γενικού
Διευθυντή της ICA,
Maria Elena Chavez
Hertig:
chavez@ica.coop

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών του
2009 με τίτλο, Συνεταιρισμοί
και Κοινων ική Ανάπτ υξη
(έγγραφο αναφοράς: A/64/132
της 13ης Ιουλίου 2009), είναι
διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά,
ρωσικά, αραβικά και κινέζικα.
Δείτ ε: www.copac.coop/
p u b l i c a t i o n s /
unpublications.html ).
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Η Γενική Συνέλευση της ICA
και οι σχετικές
συνεδριάσεις θα
διεξαχθούν στις
16-20 Νοεμβρίου
του 2009 στην
Γενεύη της
Ελβετίας.
Δείτε:
www.ica.coop/
calendar/ga2009/

Ο Jeremy Rifkin —
Βασικός ομιλητής στην
Γ.Σ. της ICA
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Γενική Συνέλευση της ICA του 2009
‘Παγκόσμια κρίση—Συνεταιριστική Ευκαιρία’

Ο

ι άνευ προηγουμένου
προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η κρίση
εμπιστοσύνης, καθώς
και η
απειλή της αλλαγής του κλίματος, έχουν δημιουργήσει αυξημένες ευκαιρίες για τους συνεταιρισμούς για να αποδείξουν
την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να απελευθερώσουν
θετικά οικονομικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους και
τις κοινότητες. Με την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξή τους,
οι συνεταιρισμοί έχουν αποδείξει ότι είναι η καλύτερη μορφή
επιχειρήσεων που συνδυάζουν
την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και τον
κοινωνικό σκοπό.
Οι συνεδρίες της Γενικής Συνέλευσης της ICA στις 19-20
Νοεμβρίου στη Γενεύη της
Ελβετίας, θα επικεντρωθούν
στον σημαντικό ρόλο των συνεταιρισμών στο νέο οικονομικό περιβάλλον. H ICA υποστηρίζει ότι η ανθεκτικότητα των
συνεταιρισμών υπάρχει επειδή
λειτουργούν σύμφωνα με τις
συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
Η Γενική Συνέλευση θα επιχειρηματολογήσει γι’ αυτό αναφερόμενη στην ‘συνεταιριστική
ευκαιρία’ από τρεις διαφορετικές σκοπιές.

1. Προς μια Βιώσιμη Ενεργειακή Οικονομία Πώς μπορούν οι συνεταιρισμοί να αναλάβουν τους ενεργειακούς πόρους; Ο καθηγητής Jeremy
Rifkin, Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών Τάσεων, διακεκριμένος οικονομολόγος και
σύμβουλος ηγετών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, θα δώσει
τον βασικό τόνο με την ομιλία
του στις 19 Νοεμβρίου, εξετάζοντας τις νέες εξελίξεις στους
ενεργειακούς πόρους και τις

συνεργασίες για την βιώσιμη
ανάπτυξη - την ‘τρίτη βιομηχανική επανάσταση’. Θα μοιραστεί τις ιδέες του σχετικά με
τον κεντρικό ρόλο των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση
της παγκόσμιας οικονομικής
κατάρρευσης, την ενεργειακή
ασφάλεια και την αλλαγή του
κλίματος, και θα καλέσει το
κίνημα να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής τάξης που βασίζεται στο
αμοιβαίο όφελος, το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και μια πιο
ηθική προσέγγιση της ανάπτυξης. Μπορείτε να δείτε ένα
βίντεο κλιπ του CNN όπου ο
Rifkin εισάγει την έννοια της
‘τρίτης
βιομηχανικής
επανάστασης’ στο:
www.youtube.com/watch?
v=vitxJrFb3Mw

2. Η συνεταιριστική ανθεκτικότητα στην παγκόσμια
κρίση — Γιατί το συνεταιριστικό μοντέλο επέτρεψε την επιβίωση και την ανάπτυξη των
συνεταιρισμών, ακόμη και σε
αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης; Μια ενημέρωση
για την συνεταιριστική ανθεκτικότητα θα δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την εξέταση
του μελλοντικού συνεταιριστικού μοντέλου και τις πολιτικές
προκλήσεις που βρίσκονται
μπροστά μας όσον αφορά τη
νομοθεσία, τα καταστατικά και
τα λογιστικά πρότυπα.

3. Η αλλαγή του κλίματος
και η Συνεταιριστική Απάντηση - Ποια δράση έχει ληφθεί μετά την Γενική Συνέλευση
της ICA του 2007 για την αλλαγή του κλίματος; Τα μέλη της

ICA είναι ενεργά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την
αντιμετώπιση των απειλών του
κλίματος σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες.

Η Συνέλευση θα ασχοληθεί
επίσης με θεσμικά θέματα. Τα
μέλη θα εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ICA, που
περιλαμβάνει τον Προέδρο της
ICA και τους τρεις αντιπροέδρους. Τα μέλη θα εξετάσουν
τους κανόνες της ICA και την
τροποποίηση του νομικού πλαισίου, θα κληθούν να εγκρίνουν
το καταστατικό της ICA Αμερικής, και θα υπάρξει και μια
σειρά ψηφισμάτων για την
έγκρισή τους από την Συνέλευση.
Θα τους παρασχεθεί επίσης μια
σειρά εκθέσεων για της δραστηριότητες της ICA, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης
σχετικά με την επιτυχή αναγνώριση της συνεταιριστικής
διαφοράς στα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Τα μέλη θα ενημερωθούν για τη συνέχιση των προσπαθειών για την εφαρμογή
της αναδιοργάνωσης της ICA
με μια αναφορά με τίτλο
‘sectoralisation’ (τομεοποίηση).
Αυτή η Γενική Συνέλευση θα
είναι αφιερωμένη στη μνήμη
του Προέδρου της ICA, Ivano
Barberini, θα του απονεμηθεί
μετά θάνατον το Βραβείο
Rochdale Pionners (βλέπε επόμενη σελίδα).
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά για τις εκδηλώσεις της
Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των on-line εγγραφών,
των συναντήσεων και των
κρατήσεων σε ξενοδοχεία:
w w w . ica. coop/calen dar /
ga2009/ .
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Με το βραβείο Rochdale Pioneers 2009 θα τιμηθεί ο Ivano Barberini
στικές δραστηριότητες που
έχουν ωφελήσει σημαντικά τα
μέλη τους.

όλα αυτά μαζί, που δίνουν ένα
νόημα σε μια ζωή που αξίζει να
ζήσεις’.

Κατά τη Συνέλευση, το βραβείο Rochdale Pioneer του
2009 θα απονεμηθεί μετά θάνατον στον Ivano Barberini για
τη δια βίου συνεισφορά και
κληρονομιά του προς το παγκόσμιο συνεταιριστικό κίνημα. Διαβάστε περισσότερα:
www.ica.coop/calendar/
g a 2 00 9/ g a 20 09 - ro c h da l e award.pdf

Το Βιβλίο του Barberini θα
είναι διαθέσιμο στην Συνέλευσης των αντιπροσώπων. Είναι
αφιερωμένο, ‘Προς τα φτωχά
παιδιά του κόσμου: Είθε να
βρουν απαντήσεις για ένα
μέλλον σύμφωνο με τις ανάγκες τους .

Γενική
Συνέλευση
ICA 2009

Λίγο πριν το θάνατό του, ο
Ivano Barberini ολοκλήρωσε
ένα βιβλίο για τους συνεταιρισμούς.

Τ

ο 2000, το Συμβούλιο της
ICA καθιέρωσε την απονομή του Βραβείου Rochdale
Pioneers, που δίνεται σε αναγνώριση προσώπου ή σε ειδικές περιπτώσεις, σε συνεταιριστική οργάνωση, που έχουν
συνεισφέρει με καινοτόμες και
οικονομικά βιώσιμες συνεταιρι-

Στις τελευταίες φράσεις του
βιβλίου του, ο Ivano έγραψε:
‘Η αφοσίωση, το πνεύμα αυτοθυσίας και έλλειψη ιδιοτελούς
συμφέροντος έχουν ανταμειφθεί με ανεκτίμητους θησαυρούς
– αυτοεκτίμηση, ελευθερία στις
πράξεις, το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς…. Και είναι

Οι πρωτοπόροι του Rochdale

Η στρατηγική της ICA στην Ισότητα των Φύλων 10 χρόνια μετά ...

Ο

ι γυναίκες είναι οι οικονομικοί μηχανοδηγοί του
μέλλοντος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Goldman
Sachs. Οι μελέτες επιβεβαιώνουν τον ζωτικό ρόλο των
γυναικών στην αγορά. Είναι η
μεγαλύτερη εμπορική ευκαιρία
της εποχής μας και μερικοί
ακόμη λένε ότι οι γυναίκες
μπορούν να σώσουν τον κόσμο από την ύφεση. Άλλες
μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αποκτούν αυξημένες ευκαιρίες στην επιρροή της λήψης
αποφάσεων, είναι πιθανό να
αλλάξουν και τις τάσεις των
δαπανών για τα πράγματα που
συνδέονται με την ανθρώπινη
ευημερία, την εκπαίδευση, την
υγειονομική περίθαλψη, κλπ τις δαπάνες που πραγματικά
έχουν ανάγκη οι άνθρωποι.
Η στρατηγική της ICA για την
Ισότητα των Φύλων που υιοθετήθηκε το 2000 κατέληξε σε
παρόμοια συμπεράσματα, οι
συνεταιρισμοί πρέπει να αγκα-

λιάσουν την ισότητα των φύλων όχι μόνο επειδή είναι το
σωστό, αλλά γιατί είναι και
οικονομικά ορθό. Δέκα χρόνια
αργότερα, η ICA και η Επιτροπή Ισότητας θέλουν να γνωρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και ποιες προκλήσεις
παραμένουν για την επίτευξη
της ισότητας των φύλων στους
συνεταιρισμούς.
Μια επισκόπηση εστάλη σε όλα
τα μέλη της ICA, τον Αύγουστο, ζητώντας τους να παρέχουν ενημερωτικά στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά με την
πρόοδο της ισότητας των φύλων. Οι πληροφορίες θα παρουσιαστούν στην Διάσκεψη
Ισότητας των Φύλων της ICA,
Παγκόσμια κρίση: Ευκαιρία
των Φύλων; που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου του
2009 σε συνδυασμό με το
Γενική Συνέλευση της ICA στη
Γενεύη της Ελβετίας.

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι
της Οργάνωσης Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΟΕ-ILO),
καθώς και η Αντιπρόεδρος της
ICA για την Ευρώπη, Dame
Pauline Green. Ορθές πρακτικές και ενημερώσεις σχετικά
με την πρόοδο θα παρουσιαστούν από μέλη της ICA. Περισσότερες πληροφορίες θα
είναι σύντομα διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα της ICA GEC
www.ica.coop/gender
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Η στρατηγική της ICA για την
Ισότητα 2000 είναι διαθέσιμη
από την ιστοσελίδα της ICA
στο www.ica.coop/coop/2000gender-strategy.pdf .
Την έρευνα για την ισότητα
των φύλων μπορείτε να την
κατεβάσετε από το ICA, στην
ιστοσελίδα για την ισότητα των
φύλων www.ica.coop/gender

Στους κυρίους ομιλητές θα
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Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη

Η

Διεθνής Συνεταιριστική
Ένωση Τραπεζών (ICBA)
θα συζητήσει για τις λύσεις
στην "πράσινη ανάπτυξη" για
την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και
την κάλυψη των αναγκών σε
ενέργεια σε ετήσιο σεμινάριο
της. Η συζήτηση για την Συνεισφορά των συνεταιριστικών
τραπεζών για την πράσινη ανάπτυξη θα διεξαχθεί στις 18
Νοεμβρίου 2009, ακριβώς πριν
από τη Γενική Συνέλευση στη
Γενεύη.
Αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης είναι μια λύση για την αλλαγή του κλίματος και μια ευκαιρία για τις μακροπρόθεσμες
επενδύσεις και την οικοδόμηση
σχέσεων μεταξύ των επενδυτών και των μικρών και μεσαί-

ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Οι συνεταιριστικές τράπεζες
έχουν ειδικές γνώσεις στον
τομέα αυτό. Μπορούν να συμβάλουν με την υιοθέτηση μιας
περιβαλλοντικής πολιτικής πιστώσεων, τη χρηματοδότηση
καινοτόμων και αποτελεσματικών περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, την ίδρυση ή τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεών τους μέσω της καλύτερης διαχείρισης των φυσικών πόρων (φυσικό αέριο και
ηλεκτρική ενέργεια), μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις τους

στο περιβάλλον.
Ένα Σεμινάριο της ICBA θα
είναι μια ευκαιρία για τους αντιπροσώπους να αξιολογήσουν
καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσονται από συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και να
εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές για να
συμβάλλουν στην "πράσινη
ανάπτυξη".
Το σεμινάριο της ICBA είναι
ανοικτό σε όλους τους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης της ICA.
Για περισσότερες πληροφορίες,
www.ic ba.c oop/activities /
seminaire-aibc-2009.html

Ο CICOPA επαναδεσμεύεται στους στόχους βιωσιμότητας

Ο

CICOPA, ο Διεθνής Οργανισμός
Βιομηχανικών,
βιοτεχνικών και Υπηρεσιών
Παραγωγικών Συνεταιρισμών,
θα πραγματοποιήσει την Γενική
Συνέλευση, και ειδικευμένα
σεμινάρια και συναντήσεις στελεχών στις 17-18 Νοεμβρίου
του 2009 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της ICA.
To σεμινάριο του CICOPA στις
18 Νοεμβρίου, θα επικεντρωθεί
στον τρόπο πως οι βιομηχανικοί, οι παροχής υπηρεσιών, οι
κοινωνικοί και βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν σε ένα
βιώσιμο περιβάλλον.

Θα παρουσιαστούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για
την εξοικονόμηση ενέργειας, τη
μείωση των αποβλήτων και
άλλων δραστηριοτήτων που
συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον.
Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία
να αναλυθούν οι δράσεις και η
συνεισφορά των συνεταιρισμών της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών για να ανταλλάξουν
ιδέες και να ανανεώσουν την
δέσμευση τους στους στόχους
της βιωσιμότητας.
Ο CICOPA, ενόψει των μεγάλων αυτών δεσμεύσεων, δήλω-

σε ότι είναι καιρός οι συνεταιρισμοί να αποτιμήσουν που
βρίσκονται και πώς μπορούν να
συμβάλουν σε ένα βιώσιμο
μέλλον.
Όσοι αντιπρόσωποι στην Γενική
Συνέλευση της ICA ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα
πρέπει να εγγραφούν για το
σεμινάριο επικοινωνώντας με
τον Olivier Biron στην Γραμματεία του CICOPA:
cicopa@cicopa.coop
Περισσότερες πληροφορίες:
www.cicopa.coop

Τα παγκόσμια Βραβεία της DotCoop που θα δωθούν στην Γ.Σ. της ICA
Με σχεδόν σαράντα συμμετοχές για την συνεταιριστική
αριστεία στα πρώτα παγκόσμια
Βραβεία dotCoop, η διεθνής
κριτική επιτροπή αντιμετωπίζει
δυσκολία στην επιλογή των
τριών κορυφαίων νικητών των
βραβείων. Το νέο αυτό βραβείο εστιάζεται στον εντοπισμό
των συνεταιρισμών σε όλο τον
κόσμο που χρησιμοποιούν τις
συνεταιριστικές αξίες και αρχές
για να δημιουργήσουν επιτυχημένες οργανώσεις.

Συναρπαστικές συμμετοχές
προέρχονται από κάθε ήπειρο
(εκτός από την Ανταρκτική!)
και από όλους σχεδόν τους
συνεταιριστικούς τομείς. Οι
συνεταιρισμοί παρείχαν μια
ποικιλία υλικού, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φυλλαδίων, ώστε να καταδείξουν
πώς εκπαιδεύουν συνεχώς τα
μέλη και την κοινότητα στο
δεοντολογικό πλαίσιο που
καθοδηγεί τις συνεταιριστικές
οργανώσεις. Λόγω του πάρα

πολύ υψηλού επιπέδου συμμετοχών, οι κριτές επέλεξαν επίσης να αναγνωρίσουν επιπλέον
νεοεισερχόμενους με Επίτιμες
Μνείες και ειδικές αναγνωρίσεις που θα ανακοινωθούν την
ίδια στιγμή με τους τρεις νικητές στην Γενική Συνέλευση
της ICA στην Γενεύη.
Βλέπε www.globalawards.coop
για περισσότερες πληροφορίες.
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Οι Ευρωπαϊκοί Συνεταιρισμοί ενεργούν (ACT!) για την αλλαγή του κλίματος

Η

συνεταιριστική αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής ACT!, ξεκίνησε από τους
Συνεταιρισμούς Ευρώπης στην
Γενική Συνέλευση στη Σόφια
της Βουλγαρίας, τον Ιούνιο –
καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη
να λάβουν μέτρα για την μείωση του κινδύνου της αλλαγής
του κλίματος.
Η ACT! είναι μια αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση των Συνεταιρισμών Ευρώπης, με στόχο το συντονισμό και την
προώθηση των δραστηριοτήτων για την αλλαγή του κλίματος από τους συνεταιρισμούς
στην Ευρώπη. Η παγκόσμια
διάσκεψη για την αλλαγή του
κλίματος στην Κοπεγχάγη το
Δεκέμβριο του 2009 είναι κρίσιμη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
έχει σημαντική φωνή σε αυτή
την διάσκεψη κορυφής. Η ACT!
ενθαρρύνει μια καμπάνια των
συνεταιρισμών στην ΕΕ για να
θέσει στόχους ισχυρής μείωσης
των εκπομπών άνθρακα και να
εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής συμ-

φωνίας της Κοπεγχάγης.
Μια νέα ιστοσε λίδ α η
www.actonclimate.coop , με μια
on-line ψηφοφορία που είναι
ενεργή από τις 21 Σεπτεμβρίου,
συμπίπτει με την εβδομάδα
δραστηριοτήτων για την αλλαγή του κλίματος που διοργανώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για
τη συνάντηση του G20. Η ψηφοφορία δίνει τη δυνατότητα
στους συνεταιρισμούς να δηλώσουν την υποστήριξή τους για
μια δίκαιη, φιλόδοξη και δεσμευτική (FAB) συμφωνία στην
Κοπεγχάγη.
Η ψηφοφορία θα σταλεί στα
Ηνωμένα Έθνη, ως μέρος της
παγκό σμι ας ψηφοφο ρίας
‘Επικύρωση της Συμφωνίας του
2009’, στους αρχηγούς των
κυβερνήσεων, τα μέλη
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
τα μέλη της ICA. Οι συνεταιριστές στην Ευρώπη θα πρέπει να
υπογράψουν σύντομα για να
ασκηθεί επιρροή σε σημαντικές
συνεδριάσεις της ΕΕ που λαμβάνουν χώρα στο τέλος του
Οκτώβρη για να καθοριστεί η

στάση της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.
Ενώ οι περισσότερες από τις
δημόσιες συζητήσεις έχουν
στόχο την μείωση των εκπομπών άνθρακα ως το 2020 και
το 2050, η ACT! παρακινεί τους
πάντες να αρχίσουν να μειώνουν τις εκπομπές τους το συντομότερο δυνατόν. Η ιστοσελίδα της ACT! αναδεικνύει την
εκστρατεία
10:10,
www.1010.coop, η οποία ζητά
από τις οργανώσεις και τα μεμονωμένα άτομα να μειώσουν
τις εκπομπές κατά δέκα τοις
εκατό το 2010, ως ένα βήμα
προς την κατεύθυνση της περιστολής των εκπομπών που είναι
αναγκαίες.
Η ACT! αποτελεί συνέχεια του
ψηφίσματος της ICA, ‘Αλλαγή
του κλίματος: Η Συνεταιριστική
μας Δέσμευση’ που εκδόθηκε
το 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον υπεύθυνο για την ACT! Bob
Burlton:
bobburlton.climatethreat@coopseurope
.coop

Κλιματική
Αλλαγή

‘Ελπίζουμε ότι
θα ενθαρρυνθείτε
να δείτε την δουλειά που γίνεται
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνεταιριστική φωνή
για την κλιματική απειλή θα ακουστεί στα σωστά μέρη, και
θα είναι
αποτελεσματική’

Τα μέλη ICA Αμερικής υπογράφουν το “Συνεταιριστικό Πράσινο Σύμφωνο”

Τ

ο Pacto Verde Cooperativo
(Συνεταιριστικό Πράσινο
Σύμφωνο): Μια δέσμευση για
τον πλανήτη Γη έχει υπογράφει
από τα μέλη της ICA Αμερικής
κατά τη διάρκεια της 1ης Συνεταιριστικής Συνόδου Κορυφής
της Αμερικής στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009 στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού.

Με την παρουσία περισσότερων από 1.200 συνεταιριστών
από τη Βόρεια, την Κεντρική
και την Νότια Αμερική, τα μέλη
της ICA στην περιοχή, αναγνώρισαν ότι η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, που αντικατοπτρίζεται σε φαινόμενα όπως η
υπερθέρμανση του πλανήτη, η
εξάντληση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της
αποψίλωσης των δασών, της
ρύπανσης του νερού και του
αέρα, της καταστροφής της
βιολογικής ποικιλότητας και της
ερημοποίησης αναδεικνύει την
ανάγκη στην ICA Αμερικής να
αναλάβει δράση. Υπενθυμίζοντας στα μέλη της ICA το ψή-

φισμα της Γενικής Συνέλευσης
του 2007 για την Κλιματική
Αλλαγή, τα μέλη της ICA Αμερικής συγκεκριμένα δεσμεύτηκαν
να:
1. Αναλάβουν δράσεις τόσο
στο πλαίσιο των οργανώσεων
και του κινήματος τους, όσο
και εκτός κινήματος για την
προστασία του περιβάλλοντος
πέρα από αυτό που αναμένεται
από τις υποχρεώσεις προς τον
νόμο, επιδεικνύοντας την πρωτοπορία τους ως ένα γνώρισμα
της αυθεντικής συνεταιριστικής
τους ευθύνης.
2. Συμπεριλάβουν την οικολογική μέριμνα για το περιβάλλον
στην καθημερινή δραστηριότητα των εργασιών και ως προς
το μέρος των ανταγωνιστικών
επιχειρηματικών στρατηγικών
τους.
3. Παράσχουν θεσμική υποστήριξη, εντός των ορίων της ICA
Αμερικής, στις οργανώσεις μέλη για την αντιμετώπιση των

περιβαλλοντικών ζητημάτων.
4. Διαδώσουν πληροφορίες σε
εκδηλώσεις που σχετίζονται με
τη διατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
5. Θεσπίσουν το ακόλουθο
διακριτικό σύμβολο (εικονίζεται
δεξιά), που αναπτύχθηκε από
την Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών της Κολομβίας CONFECOOP) κατά την έγκριση του
Πράσινου Συμφώνου το 2008,
το οποίο θα χρησιμοποιείται
από τους συνεταιρισμούς για
να δίνουν έμφαση σε δράσεις
συμμόρφωσης προς το Πράσινο Σύμφωνο.
Η ICA Αμερικής θα πρέπει να
θέσει από κοινού μια στρατηγική προς έγκριση από το Συμβούλιο της ICA Αμερικής τον
Δεκέμβριο σχετικά με το πώς
θα εξασφαλίσει αποτελεσματικές δράσεις.

Λογότυπο που θα
χρησιμοποιείται από
τους συνεταιρισμούς
της Αμερικάνικης
Περιφέρειας σε δράσεις που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή του “ Συνεταιριστικού Πράσινου
Συμφώνου: Μια δέσμευση για τον πλανήτη Γη ”

Περισσότερες πληροφορίες:
info@aciamericas.coop
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Νέα Μελών

Το Ιράν, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη φυτεύουν σπόρους συνεργασίας

Τ

ο Κεντρικό Επιμελητήριο
Συνεταιρισμών του Ιράν
(ICCC) έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με την
Συνεταιριστική Ένωση του
Βιετνάμ, καθώς επίσης και με
τη Συνεταιριστική Ομοσπονδία
της Ταϊλάνδης, για την ενίσχυση της συνεργασίας στον οικονομικό και παραγωγικό τομέα
μεταξύ των περιφερειών.

Αναφερόμενος στην συμφωνία
Ιράν-Ταϊλάνδης, ο Hossein
Rahmaninia, Γενικός Γραμματέας του ICCC είπε: ‘Η σύμβαση αποτελείται από 12 άρθρα,
όπως η διοργάνωση συνεταιριστικών εκθέσεων στις δύο
χώρες, η ενθάρρυνση επενδύσεων σε συνεταιρισμούς του
Ιράν και της Ταϊλάνδης, και η
υποστήριξη της αύξησης του
ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ

των συνεταιρισμών των δύο
περιοχών.’ Η από κοινού εκπαίδευση και η
ανταλλαγή
ερευνών είναι κάποιες άλλες
επιδιώξεις. Η MOU δείχνει τα
πλεονεκτήματα της ένταξης
στην ICA – φέρνει τους συνεταιρισμούς κοντά, και αναπτύσσουν στη συνέχεια ευκαιρίες για εμπορικές και άλλες
συνεργασίες.

Η Legacoop καθοδηγεί στο περιβάλλον

Η

Legacoop της Ιταλίας,
έχει ξεκινήσει ένα εθνικό
σχέδιο για το περιβάλλον και
την δράση που ονομάζεται
‘CooperAmbiente’. Τώρα διοργανώνει τις συμμετοχές στην
Ecomondo-Keyenergy, μια
εμπορική έκθεση για την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες, που θα πραγματοποιηθεί τις 28-30 Οκτωβρίου
στο Ρίμινι της Ιταλίας.

Η Έκθεση είναι μια ευκαιρία να
ακούσουμε από διεθνείς ομιλητές, όπως την Αυστηρή
Έκθεση για την αλλαγή του
κλίματος του συγγραφέας Sir
Nicholas Stern, οικονομολόγου
από τις ΗΠΑ και το κάτοχο του
βραβείου Νόμπελ για το 2007,
Erik Maskin. Πολιτικοί εκπρόσωποι θα μιλήσουν, μεταξύ
άλλων ο Ιταλός Υπουργός
Περιβάλλον και ο Πρόεδρος

της Ιταλικής
Ομοσπονδίας.

Βιομηχανικής

Επικοινωνία: Stefania Marcone, επικεφαλής του γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών, και
Vanni Rinaldi, Συντονιστής της
CooperAmbiente:
s.marcone@legacoop.coop ,
v.rinaldi@legacoop.coop

Ο εικονικός ‘Τόπος Διασημοτήτων’ της CCA
www.co opsc anada.co o p/
public_html/hof/

Η

πρωτοπόρος πιστωτική
ένωση, Alphonse Desjardins, έχει χαρακτηριστεί ως ο
σημαντικότερος καναδικός
συνεταιριστής της ιστορίας και
εισήχθηκε στην ιστοσελίδα του
εικονικού τόπου διασημοτήτων
της Καναδικής Συνεταιριστικής
Ένωσης (CCA):

Η ιστοσελίδα αναγνωρίζει τα
επιτεύγματα των διακεκριμένων Καναδών συνεταιριστών.
Νωρίτερα φέτος, κηρύχτηκαν
υποψηφιότητες για τους πρωτοπόρους για τους οποίους
πιστεύεται ότι έχουν σημαντική και διαρκή συνεισφορά
στην ανάπτυξη των καναδικών
συνεταιρισμών. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός των εορτα-

σμών της εκατονταετηρίδας
του CCA ήταν η κυκλοφορία
ενός βιβλίου με τίτλο, Ένας
αιώνας συνεργατισμού, από
τον εξέχοντα συνεταιριστή
ιστορικό και αποδέκτη του
Βραβείου Rochdale Pioneer,
καθ. Ian MacPherson.
Το βιβλίο μπορεί να παραγγελθεί από την ιστοσελίδα του
CCA: www.coopscanada.coop

Η επισιτιστική κρίση στην κορυφή του ενδιαφέροντος της ACDI/VOCA

Η

ACDI/VOCA των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακοινώσει την ασφάλεια των τροφίμων ως την νεότερη περιοχή
του εινδιαφέροντός της. Ο Carl
Leonard, Πρόεδρος της ADCI/
VOCA, και πρόεδρος της Συμμαχίας 14 Μη κυβερνητικών Οργα-

νώσεων για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, είπε ότι η
επισιτιστική κρίση απεικονίζει
ξεκάθαρα πόσο ευάλωτοι είναι
οι φτωχοί άνθρωποι:
‘Δεδομένου ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των φτωχών του
κόσμου βασίζεται στην γεωργία
για την επιβίωση της, μια πλατιά
ανάπτυξη βασισμένη στην γεωργία είναι ο μόνος βιώσιμος
δρόμος για την επισιτιστική

ασφάλεια’, είπε. Με έδρα την
Washington DC, η ACDI/VOCA,
προωθεί οικονομικές ευκαιρίες
για τους συνεταιρισμούς και τις
κοινότητες με την εφαρμογή
ορθών επιχειρηματικών πρακτικών. Έχει περίπου 70 έργα σε
40 χώρες και έσοδα 110 εκατ.
δολαρίων ΗΠΑ. Επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της για ενημέρωση: www.acdivoca.org
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Η

Άνθρωποι
Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων
της COOPERAR. Για πληροφορίες σχετικά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της COOPERAR δείτε:
www.sitiocooperativo.com.ar/
notas.asp?idNota=3155

εξέλεξε νέο Πρόεδρο τον
Edgardo Form (εικονίζεται
δεξιά), στις 17 Ιουλίου, ο οποίος ανέλαβε από τον Juan
Carlos Fissore. Ο Fissore είναι
μέλος του Συμβουλίου της ICA
Αμερικής, και θα ηγείται της

Η UNIMED Βραζιλίας καλωσορίζει τον Aquino

Η

UNIMED do Brasil έχει
ένα νέο πρόεδρο. Ο Δρ
Eudes de Freitas Aquino
(εικονίζεται δεξιά) εκλέχθηκε
για θητεία από το 2009 μέχρι
το 2013. Αντικαθιστά τον
Celso Barros ο οποίος θα είναι
τώρα επικεφαλής του UNI-

MED-Ρίο. Η UNIMED έχει 377
συνεταιρισμούς υγείας και
παρέχει ιατρική περίθαλψη σε
πάνω από 15,4 εκατομμύρια
άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.unimed.com.br

Η NCUI Ινδίας εκλέγει την Manchanda

Η

Anita
Manchanda
(εικονίζεται δεξιά), ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος
της Εθνικής Συνεταιριστικής
Ένωσης
της Ινδίας (NCUI)
τον Αύγουστο, μετά τη συντα-

ξιοδότηση του Bhagwati
Prasad στις 31 Ιουλίου. Ο
Prasad εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της
ICA ως συμπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων πόρων

της ICA. H NCUI είναι η κορυφαία οργάνωση του Ινδικού
Συνεταιριστικού Κινήματος
συγκεντρώνοντας πάνω από
200 εκατομμύρια συνεταιριστές από πολλές εθνικές ομοσπονδίες.

Ο Nagato εντάσσεται στην JWCU

O

Y u z o
N a g a t o
(εικονίζεται δεξιά) είναι ο
νέος πρόεδρος της Ένωσης
Συνεταιρισμών Εργαζομένων
Ιαπωνίας (JWCU). Ο Nagato
εξελέγη κατά την 30ή Γενική
Συνέλευση του JWCU, αντικαθιστώντας τον Naomichi Furutani.

‘Αν και οι μεγάλες επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν τη χρεοκοπία
και τα ελλείμματα, οι συνεταιρισμοί των συναφών εργασιών
έχουν καταστεί οι καθολικοί
παίκτες στην κοινωνία μας ως
δημιουργοί θέσεων εργασίας
που θα συμβάλλουν πραγματι-

κά στις κοινότητες και τις ανθρώπινες ζωές’, είπε ο Nagato.
Διαβάστε περισσότερα:
http://english.roukyou.gr.jp/
index.html

Η πρωταθλήτρια Καταναλωτικών εντάσσεται στους Συνεταιρισμούς ΗΒ

Ο

ι Συνεταιρισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν τον νέο Γενικό Διευθυντή τους, τον Ed Mayo
(εικονίζεται δεξιά) που θα αναλάβει μετά τη αποχώρηση της
Dame Pauline Green, Αντιπροέδρου της ICA για την Ευρώπη και συμπροέδρου των

Συνεταιρισμών Ευρώπης.
Ως Γενικός Διευθυντής της
Καταναλωτικής Focus, ο Mayo
βοήθησε στην ίδρυση του
Fairtrade Mark.
‘Στο τρέχον οικονομικό κλίμα,
βλέπω περισσότερο ενδιαφέ-

ρον από ποτέ στα αμοιβαία και
συνεταιριστικά μοντέλα ιδιοκτησίας. . .
Νιώθω προνομιούχος που αναλαμβάνω τα ηνία των Συνεταιρισμών ΗΒ σε μια τέτοια σημαντική στιγμή’ , είπε ο Mayo.

Νέος εκπρόσωπος της ICA στο Συμβούλιο της dotcoop

Ο

Teo
Say
Hong
(εικονίζεται δεξιά), Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
της ICA, Πρόεδρος της Εθνικής
Συνεταιριστικής Ομοσπονδίας
Νεολαίας Σιγκαπούρης, της
Επιτροπής και Συντονιστής του

Δικτύου Νεολαίας της ICA,
είναι ο νέος εκπρόσωπος της
ICA στο Συμβούλιο Διαχειριστών του dotcoop. Εντάχθηκε
στο διοικητικό συμβούλιο από
τον νεοεκλεγέντα Erbin Crowell του Συνεταιριστικού Τα-

μείου της Νέας Αγγλίας των
ΗΠΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου της NCBA, και τον
Alan Miller
Διευθυντή του
Τεχνικού Γραφείου της Συνεταιριστικής Εταιρείας Midcounties του Ηνωμένου Βασιλείου.

ICA-Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία: «Διασύνδεει, εκπροσωπεί και υπηρετεί τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο»
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Marie-Claude Baan-Sonzini

Μ

ε μεγάλη θλίψη η ICA,
ανακοινώνει τον θάνατο
της αγαπητής φίλης και άξιας
συναδέλφου, Marie-Claude
Baan-Sonzini (εικονίζεται αριστερά), η οποία πέθανε ειρηνικά τις 30 Ιουνίου, μετά από
γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Η Marie-Claude υπήρξε από
τα παλαιότερα στελέχη της
ICA και ένας από τους πυλώνες του γραφείου της Γενεύης. Με πάνω από 25 χρόνια
αφοσιωμένης υπηρεσίας, η
Marie-Claude εργάστηκε σε
πολλά τμήματα της ICA, συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας Υλικών Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης (CEMAS),
της ανάπτυξης και των υπηρεσιών ένταξης μελών, την επιμέλεια και την διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Η Marie-Claude υπήρξε ένα
ανεκτίμητο μέλος της ομάδας
της ICA και θα είναι αισθητά
μεγάλη η έλλειψη της. Συνάδελφοι και φίλοι επέστησαν
την προσοχή στην σκληρή
δουλειά και αφοσίωσή της,
στο συναδελφικό της πνεύμα,
στην ευγένεια, στην υπομονή
και την ειλικρίνεια της. Αυτό
το μικρό δείγμα από την πληθώρα εκδηλώσεων φόρων
τιμής από όλο τον κόσμο,
αποτελεί μια απόδειξη για την
μεγάλη εκτίμηση της οποίας
έχαιρε η Marie-Claude:

‘Η Marie-Claude ήταν ένας
βράχος της υποστήριξης και
της αθόρυβης σκληρής δουλειάς. Ξέρω ότι θα είναι οδυνηρή η αίσθηση της έλλειψής
της.’
‘Ήταν πάντοτε πολύ ευγενική
και εκτιμούσαμε τις δραστηριότητές και τον θετικό της
χαρακτήρα πάρα πολύ.’
‘Η απεβίωση της Marie-Claude
είναι μια απώλεια για τον συνεταιριστικό κόσμο.’

‘ Ή τ α ν έ ν α ς θ α υ μά σ ι ο ς
άνθρωπος από κάθε άποψη,
ένα κομμάτι της ιστορίας της
ICA τελειώνει με τον θάνατό
της.’

Η ICA επιθυμεί να εκφράσει
τα ειλικρινά της συλλυπητήρια
στις οικογένειες Baan και
Sonzini –και ιδιαίτερα στο
σύζυγό της και τα δύο τους
παιδιά.

Διευθυντής του Συνδέσμου της
Ασιατικής Συνομοσπονδίας της
Credit Unions (ACCU) από το
1971 μέχρι το 1983.

χρήση της περιφερειακής συνεργασίας καλλιεργώντας οικονομικά και ανθρωπιστικά την
προώθηση των
πιστωτικών
συνεταιρισμών

Augustine Kang

Μ

ε βαθιά λύπη, η ICA
ανακοινώνει τον θάνατο
του Κορεάτη πρωτοπόρου της
πιστωτικής ένωσης, του
Augustine Kang (εικονίζεται
αριστερά), ο οποίος πέθανε
ειρηνικά, σε ηλικία 85 ετών,
από επιπλοκές εγκεφαλικού
επεισοδίου στις 22 Αυγούστου.
Ο Kang άρχισε την προώθηση
των πιστωτικών συνεταιρισμών στην Ασία, όταν εντάχθηκε στο διεθνές τμήμα του
Εθνικού Συνδέσμου Πιστωτικών Ενώσεων (CUNA). Ήταν
υπεύθυνος για την περιφέρεια
της Ασίας στο Παγκόσμιου
Συμβουλίου Πιστωτικών Ενώσεων (WOCCU) το 1970 και
είχε αποσπαστεί ως Γενικός

Ενέπνευσε πολλούς ηγέτες να
αναλάβουν την δύσκολη διοργάνωση των πιστωτικών ενώσεων και των εθνικών ομοσπονδιών που εξυπηρετούν
σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους στην Ασία. Ο Kang έλαβε
το βραβείο της ACCU ως αναγνώριση το 1985 - ήταν ο
πρώτος αποδέκτης της εκλεκτής αυτής τιμής.
Το 1981 έλαβε το Βραβείο
Ramon Magsaysay για την
διεθνή συνεννόηση, την δημοκρατική πρακτική του και τη

Ο Kang γεννήθηκε το 1923 και
σπούδασε στο Chinnampo,
καταλήγοντας στη Βόρεια
Κορέα. Διέφυγε στον Νότο το
1951 κατά τη διάρκεια του
πολέμου της Κορέας. Η βαθιά
του δέσμευση στις χριστιανικές αξίες στην καθημερινή
τους ζωή ήταν στο επίκεντρο
των συνεχών προσπαθειών
του για να δημιουργήσει τις
πιστωτικές ενώσεις ως αποτελεσματικούς συνεταιρισμούς
για μια καλύτερη ζωή.

Abdul Rahim Abu Bakar

Η

Εθνική Συνεταιριστική
Οργάνωση της Μαλαισίας (ANGKASA), με θλίψη ανακοίνωσε τον αιφνίδιο θανάτο
του Dato' Hj Abdul Rahim Abu
Bakaron (εικονίζεται αριστερά) στις 24 Σεπτεμβρίου,
μετά από μόλις εννέα μήνες
θητεία ως προέδρος του οργανισμού. Παρά τη σύντομη
θητεία του, ο Abdul Rahim
έφερε την τεράστια εμπειρία

του από τη συνεταιριστική
κίνηση προς την ANGKASA.

ποίησε
είπε.

τεράστια

επιτυχία”,

Ο Υπουργός Γεωργίας και
Αγροτικής βιομηχανίας της
Μαλαισίας, Datuk Noh Omar,
επιδοκίμασε τις υπηρεσίες του
Abdul Rahim προς τη χώρα
του: “Θαύμαζα πάντα τις υψηλές αξίες και τους αγώνες του.
Παρ ότι προερχόταν από μια
φτωχή οικογένεια, πραγματο-

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
της ANGKASA, Δρ Mohd Ali
Baharum, (ICA-AP μόνιμη
επιτροπή των μελών) θα εκτελεί τα χρέη του Προέδρου
μέχρι την επόμενη Ετήσια
Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο.
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Καλωσορίζοντας νέα μέλη στην οικογένεια της ICA

Η

ICA χαιρετίζει τα νεότερα
μέλη και συνεργαζόμενα
μέλη.

Μέλη
Το Συνεταιριστικό Συμβούλιο της Γκάνα (GCC) είναι ο
κορυφαίος φορέας για το συνεταιριστικό κίνημα στην Γκάνα, προωθεί την συνεταιριστική ανάπτυξη, παρέχει επίσης
υπηρεσίες και σε μη συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αντιπροσωπεύει 14 ενώσεις και περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια
μέλη.
Η Cooperativa Crl Francisco Bolognesi Ltda. (CAC
FB) του Περού είναι ένας αποταμιευτικός και πιστωτικός
συνεταιρισμός. Εποπτεύεται
από την Εθνική Ομοσπονδία
Πιστωτικών και Αποταμιευτικών
Συνεταιρισμών
(FENACREP). Ιδρύθηκε το
1970 και παρέχει σε περισσότερα από 14.000 μέλη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η
CAC FB έχει καταθέσεις περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια
(1,4 εκατομμύρια CHF):
www.cacbolognesi.com.pe
Η Δημοκρατική Ένωση
Καταναλωτικών Κοινωνιών
(Soyuz
Tadjikmatlubot)
του Τατζικιστάν ενώνει και
συντονίζει τις δραστηριότητες
των περιφερειακών κοινωνιών
των καταναλωτών και των
Ενώσεων τους. Επίσης προωθεί το συνεταιριστικό κίνημα
σε εθνικό επίπεδο. Το 2007
είχε 30 κοινωνίες ως μέλη και
εκπροσωπεί περίπου 20.000
άτομα.

των μελών της μέσω των υψηλής ποιότητας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεταιρισμός
στο Μεξικό, με πάνω από
250.000 μέλη:
w ww .c a ja mo r elia. co m. mx
Η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Στέγασης (NABCo)
είναι η συνεταιριστική αναπτυξιακή ομοσπονδία Οικιακής
Στέγης για το κίνημα της Ιρλανδίας. Μέλη της είναι τοπικοί
συνεταιρισμοί στέγασης και
περιφερειακά σωματεία στέγασης. Περισσότερες πληροφορίες: www.nabco.ie
Η Cooperativa Policial de
Ahorro y Crédito (COPAC)
της Ουρουγουάης είναι ένας
αποταμιευτικός και πιστωτικός
συνεταιρισμός που παρέχει
δάνεια και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που εργάζονται σε υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας, όπως η
αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιπροσωπεύει περίπου
24.000 μέλη:
www.copac.com.uy
Η Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιρισμών
Αλιείας
Ltd
(FISHCOPFED) της Ινδίας
αναπτύσσει συνεταιρισμούς
αλιείας, εξασφαλίζει την οικοδόμηση ικανοτήτων και την
υποστήριξη της εμπορίας προς
το εξωτερικό. Η FISHCOPFED
αντιπροσ ωπ εύει π ερίπου
100.000 ινδούς ψαράδες. Δείτε
για περισσότερες πληροφορίες:
www.fishcopfed.org

Η Caja Morelia Valladolid
του Μεξικού προωθεί την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη

Ο Εθνικός Σύνδεσμος των
Γεωργικών Συνεταιρισμών
Μογγολίας (NAMAC), πρώην
Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών
Συνεταιρισμών, εκπροσωπεί τα
συμφέροντα των γεωργικών

Η

Η

Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Συλλόγων
Ιδιοκτητών Δασών Ιαπωνίας,
έχει ένα νέο Πρόεδρο, τον
Shigenori Miyazakion, που
εξελέγη στις 23 Ιουνίου του
2009

νέα διεύθυνση του Ιρανικού Κεντρικού Επιμελητηρίου Συνεταιρισμών (ICCC)
είναι: No. 13, Corner of Vezvaei
St, Malek St, Dr. Shariati St,
Tehran, IRAN Τηλ: +982188475013 (14) Διεθνών Υποθέσεων: +98-2188475023

συνεταιρισμών στην κυβέρνηση και βοηθά να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι της υπαίθρου ασφαλείς πηγές τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών. Η NAMAC εκπροσωπεί
80.000 μέλη και 360 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς.
Βλέπε:
www.namac.nm

Νέα
Μέλη

Συνεργαζόμενα μέλη
Το Ίδρυμα Plunkett (ΗΒ)
που συντάχθηκε με την ICA
υποστηρίζει συνεταιρισμούς
και κοινωνικές επιχειρήσεις σε
αγροτικές κοινότητες σε όλο
τον κόσμο, βοηθώντας τους
να εφαρμόσουν πρακτικές
λύσεις στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν. Επίσης με
ομάδες πίεσης προωθεί ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για την
ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών. Το Ίδρυμα
Plunkett είναι μέλος της τομεακής οργάνωσης της ICA, Διεθνής Οργανισμός Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ICAO). Περισσότερες πληροφορίες στη
διεύθυνση:www.plunkett.co.uk

Στατιστικά στοιχεία
για τα μέλη της ICA:
230 οργανώσεις μέλη
(205 μέλη και 25 συνδεδεμένα μέλη) από 89
χώρες.

Η Κεντρική Ένωση Συνεταιρισμών Στέγασης της
Αιγύπτου
υποστηρίζει τα
μέλη της με τη διαχείριση, τις
νομικές συμβουλές, την υπεράσπιση στις συμβάσεις στέγασης. Η Ένωση εκπροσωπεί
2.370 συλλόγους με 2,5 εκατομμύρια μέλη. Θα γίνει πλήρες μέλος σε τρία έως πέντε
χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
www.housingunion.net

Η

Koperattivi Malta είναι το
νέο όνομα του Οργανισμού Apex των Συνεταιρισμών
της Μάλτας, βρίσκεται στη
διεύθυνση:
18 St Francis St Balzan BZN
1421, Malta Τηλ.: 35621484835

Σύντομα Νέα
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Ημερολόγιο ICA με εκδηλώσεις για το 2009 και άλλες σχετικές δραστηριότητες
2009
22-24 Οκτωβρίου

9η Υπουργική Διάσκεψη των Συνεταιρισμών
(Κένυα) imbsen@ica.coop

27 Οκτωβρίου

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων των Συνεταιρισμών Ευρώπης, Βρυξέλλες
(Βέλγιο) office@coopseurope.coop

15-16 Νοεμβρίου

Ημερίδα του Συμβουλίου του ICA, Γενεύη (Ελβετία) www.ica.coop

16-18 Νοεμβρίου

Ημερίδα των Τομεακών Οργανώσεων & των Θεματικών Επιτροπών σε
συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση της ICA, Γενεύη (Ελβετία)
www.ica.coop/calendar/ για πλήρη περιγραφή.

19-20 Νοεμβρίου

Γενική Συνέλευση της ICA με θέμα: Η Παγκόσμια Κρίση: η συνεταιριστική ευκαιρία, Γενεύη (Ελβετία ) www.ica.coop

21 Νοεμβρίου

Συνεδρίαση του Νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της ICA, Γενεύη,
(Ελβετία)

10-11 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA Αμερικής, Cali (Κολομβία)
info@aciamericas.coop

14 Δεκεμβρίου

Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνεταιρισμών Ευρώπης, Βρυξέλλες (Βέλγιο) office@coopseurope.coop

www.ica.coop

ICA Αφρικής, Ναϊρόμπι

2010

Περισσότερες εξελίξεις:
Ημερολόγιο εκδηλώσεων
της ICA & λοιπές συνεταιριστικές δραστηριότητες.

Μάρτιος

Συνεδρίαση των αντιπροσώπων της ICA (προσωρινά)

19 Απριλίου

Γενική Συνέλευση των Συνεταιρισμών Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, Μόσχα (Ρωσία) www.coopseurope.coop

Οκτώβριος

Γενική Συνέλευση της ICA Ασίας-Ειρηνικού και Δ.Σ. της ICA , Κίνα

Δεκέμβριος

ICA Expo 2010 στην Ινδία www.icaexpo.coop

2011

Γενική Συνέλευση της ICA

Αντίγραφα της Ανασκόπησης της ICA αρχειοθετούνται συστηματικά
στο δικτυακό τόπο:
www.ica.coop
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