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Μήνυμα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας 
 

Για την 92η Ημέρα Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας 
και την 20η Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών του ΟΗΕ 

 
 τις 5 Ιούλιου 2014 

 
"Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη για όλους." 

 
Φέτος, η Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών, η οποία θα εορταστεί στις 5 Ιουλίου, θα έχει ως 
θέμα « Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη για όλους.»  
Αυτό το θέμα για την κοινότητα, είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες του συνεταιριστικού 
κινήματος και πράγματι, η ανάγκη να διασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες βιωσιμότητας 
για την διαβίωση των κοινοτήτων στηρίζετε από τις ενέργειες και το όραμα όλων των 
συνεταιρισμών. 
 
Γενικά η βιωσιμότητα ως έννοια, είναι η ικανότητα για υποστήριξη, διατήρηση ή 
ανθεκτικότητα (της ανάπτυξης). Από την δεκαετία του 1980, η έννοια της βιωσιμότητας 
έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει και τις έννοιες τις περιβαλλοντικής, οικονομικής και 
κοινωνικής διάστασης. Οι συνεταιρισμοί και πάλι εδώ είναι οι πρόδρομοι της σύγχρονης 
βιωσιμότητας. Έχοντας στο επίκεντρο τους τις ανθρώπινες ανάγκες, ανταποκρίνονται 
στις σημερινές κρίσεις βιωσιμότητας και παρέχουν μια ξεχωριστή μορφή «Κοινών 
Αξιών». 
 
Ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για μια Συνεταιριστική Δεκαετία είναι η 
προώθηση των «συνεταιρισμών ως οικοδόμοι της βιωσιμότητας »1 Ο συνεταιριστικός 
τομέας πρέπει να εξηγήσει και δείξει στον κόσμο ότι η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της 
πραγματικής φύσης του, και ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν συμβάλλει θετικά 
για την βιωσιμότητα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Συμμαχία ανέθεσε την συγκέντρωση πληροφοριών για 
συνεταιρισμούς διαφόρων κλάδων και περιοχών από όλο τον κόσμο για να αναδείξει 
πόσο στενά συνδέονται αυτοί με την βιωσιμότητα. Αυτή η έρευνα ξεκίνησε στο 
παγκόσμιο συνέδριο μας στο Κέιπ Τάουν τον Νοέμβριο του 2013, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι οι συνεταιρισμοί ενσωματώνουν την βιωσιμότητα στο μοντέλο 
λειτουργίας τους και στις αξίες τους, και ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν και πρέπει να το 
αναγνωρίσουν. Πράγματι, σε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2001, ο 
ΟΗΕ κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν «την δημιουργία και 
την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα που αποσκοπούν να 
δώσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση στη δημιουργία και 
την ανάπτυξη των συνεταιρισμών ».2 
 
Τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα, θέτουν φιλόδοξους νέους στόχους για την περίοδο μετά το 
2015 υπό τον τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χιλιετίας. Το συνεταιριστικό κίνημα στηρίζει 
ως μέλη του ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και με το όραμά του για 
την βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, μπορεί να είναι ο βασικός εταίρος για αυτή. 
 
Θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο να 
χρησιμοποιήσουν την 5η Ιουλίου ως ορόσημο για να αναδείξουν πώς οι συνεταιρισμοί ως 
μοντέλο επιχείρησης είναι σε καλύτερη θέση να αναπτύξουν και να χτίσουν την 
βιωσιμότητα στο 21ο αιώνα. 
 
 

 

                                         
                    1 Blueprint ( Σχέδιο Δράσης) για την Συνεταιριστική Δεκαετία. Σελ. 15. 

2 Ψήφισμα 56/114 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 
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