
Το θέµα της φετινής ∆ιεθνούς
Ηµέρας των Συνεταιρισµών
εστιάζεται µάλλον στην
ανάκαµψη παρά στην κρίση.
Τονίζεται ο ρόλος των συνεται-
ρισµών τόσο στην προώθηση
της οικονοµικής ανάπτυξης
όσο και στην προώθηση των
ηθικών αξιών - αξιών που αµ-
φισβητήθηκαν έντονα στην οι-
κονοµική και επισιτιστική
κρίση. Υπογραµµίζει ότι οι συ-
νεταιρισµοί µπορούν αποτελε-
σµατικά να συµβάλλουν στην
παγκόσµια οικονοµική ανάκαµ-
ψη µέσω των συνεταιριστικών
αξιών και αρχών που καθοδη-
γούν τις πράξεις τους. Η ∆ιε-
θνής Ηµέρα των
Συνεταιρισµών θα εορταστεί
παγκοσµίως στις 4 Ιουλίου
2009.

Το κυρίως θέµα µας εξετάζει
το πως οι συνεταιρισµοί αποδί-
δουν σε διάφορους τοµείς.
Ορισµένοι αναφέρουν καλύτε-
ρα αποτελέσµατα από την ίδια
περίοδο πέρυσι, ενώ άλλοι
νιώθουν τις επιπτώσεις της
ύφεσης στην οικονοµία.
Ωστόσο, είναι σηµαντικό να
θυµόµαστε ότι οι συνεταιρι-
σµοί έχουν ως µέτρο επιτυχί-
ας την ικανότητά τους να

εξυπηρετούν τις ανάγκες των
µελών τους, πράγµα που ση-
µαίνει ότι η επιτυχία µετράται
οικονοµικά, κοινωνικά ή/και
πολιτιστικά. Επίσης είναι ση-
µαντικό να αναγνωριστεί ότι
στην αξιολόγηση των επιδόσε-
ων των συνεταιριστικών επιχει-
ρήσεων, περιλαµβάνονται
πολλοί τρόποι µε τους οποί-
ους οι συνεταιρισµοί επι-
στρέφουν την οικονοµική αξία
και την κοινωνική ισότητα στα
µέλη και τις κοινότητες. Ενώ
τα περιθώρια κέρδους έχουν
συρρικνωθεί, οι συνεταιρισµοί
έχουν ακόµη την ικανότητα να
διατηρούν τις θέσεις εργασίας,

ή να εξακολουθούν να πα-
ρέχουν σηµαντικές υπηρεσίες
σε προσιτές τιµές – τρόποι
που µπορούν να βοηθήσουν
τις κοινότητες να αντισταθούν
στις χειρότερες πτυχές της
παγκόσµιας ύφεσης.

Οι συνεταιρισµοί δεν αποτε-
λούν εργαλεία διευθέτησης
της κρίσης, αλλά µια βιώσιµη
µορφή επιχείρησης που επι-
βιώνει στην κρίση και οδηγεί
στην ανάκαµψη.

Γυρίστε στη σελίδα 4 για πε-
ρισσότερα

Η ∆ιεθνής Ηµέρα των Συνεταιρισµών

Καθοδηγώντας την παγκόσµια ανάκαµψη µέσω των
συνεταιρισµών

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2009

Οι συνεταιρισµοί ενωµένοι για τον τερµατισµό της βίας κατά των γυναικών και
των κοριτσιών.

Η δήλωση της ICA για την ∆ιε-
θνή Ηµέρα της Γυναίκας, που
γιορτάζεται στις 8η Μαρτίου,
ήταν ένα κάλεσµα προς όλες
τις συνεταιριστικές οργα-
νώσεις και τους συνεργάτες
της στην κινητοποίηση και χρή-
ση της κοινωνικοοικονοµικής
τους δύναµης ώστε να συµ-
βάλουν στον παγκόσµιο
αγώνα για την καταπολέµηση

όλων των µορφών βίας κατά
των γυναικών και των κορι-
τσιών.

Με κοινή δήλωση που εκδόθη-
κε από τον Πρόεδρο της ICA,
Ivano Barberini, και την Πρόε-
δρο της Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων της ICA, Stefania
Marcone, σηµειώνετε ότι οι συ-
νεταιρισµοί µπορούν να

κάνουν τη διαφορά απλά µε
την εξάλειψη όλων των εµπο-
δίων που αποτρέπει ή περιο-
ρίζει την άµεση ένταξη και την
ενεργό συµµετοχή των γυναι-
κών σε όλους τους τύπους
συνεταιρισµών.

Με την προώθηση της ισότη-
τας των φύλων, οι συνεταιρι-
σµοί µπορούν να επιφέρουν
σοβαρή βελτίωση στην ζωή
των γυναικών και των κορι-
τσιών.

Γυρίστε στη σελίδα 2 για να
διαβάσετε περισσότερα σχετι-
κά µε τη δήλωση της ICA.
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Οι οικονοµικές και επισιτιστι-
κές κρίσεις εξακολουθούν να
βρίσκονται στο κέντρο του εν-
διαφέροντος για όλους.
Εστιάζουµε σε αυτό το θέµα
στην συνέχεια στις εκθέσεις
µας για το εάν όντος οι συνεται-
ρισµοί δέχτηκαν κτυπήµατα.

Στο αντίστοιχο άρθρο, αναδυ-
κνύεται ότι ως τώρα, οι συνε-
ταιρισµοί οι οποίοι έχουν
παραµείνει πιστοί στις αρχές
τους αντέχουν την καταιγίδας.
Ορισµένοι αποδεικνύουν ότι η
παγκόσµια κρίση είναι µιά
πραγµατική ευκαιρία για τους
συνεταιρισµούς. Ωστόσο,
χρειαζόµαστε περισσότερες
πληροφορίες από τα µέλη µας
για την κατάστασή τους, για
τον δικό τους τρόπο αντιµε-
τώπισης της κρίσης, τις επιτυ-
χίες καθώς και τις αποτυχίες
τους, έτσι ώστε να διδαχθούµε

από τις καινοτοµίες αλλά και
από τα λάθη µας. Η ICA σε πα-
γκόσµιο, περιφερειακό και σε
τοµεακό επίπεδο σε διάφορες
συναντήσεις και σεµινάρια δρο-
µολογεί την αντιµετώπιση της
κρίσης, όπως θα διαπιστώσετε
στην συνέχεια.

Η συνεταιριστική διορατικότη-
τα αυξάνεται, γεγονός που µας
επιτρέπει να ανακαλύψουµε
εκ’ νέου κάτι που όλοι οι συνε-
ταιριστές γνωρίζουν – το πλεο-
νέκτηµα του συνεταιριστικού
τρόπου εργασίας. Νέοι συνεται-
ρισµοί σχηµατίζονται, ενώ οι
µεγάλοι συνεταιρισµοί όπως
το Eroski, που αναφέρεται σε
αυτή την έκδοση, κινούνται
προς την κατεύθυνση της "συ-
νεταιριστικοποίησης" τωνθυγα-
τρικών τους εταιρειών για
ιδεολογικούς λόγους αλλά και
για να βρεθούν στην κορυφή

της ανταγωνιστικότητας. Οι
συνεταιρισµοί βρίσκονται µε-
ταξύ των νικητών στην ανα-
γνωρισιµότητα των εµπορικών
σηµάτων τους (UNIMED), των
ανώτερων υπηρεσιών
(Desjardins) ή απλά επειδή εί-
ναι καλοί εργοδότες (η
Raiffiesen στην Ελβετία και το
REI στις ΗΠΑ περιλαµβάνο-
νται στην λίστα των 500 καλύ-
τερων εργοδοτών του Fortune
για έντεκα συναπτά έτη). Ανα-
φέρονται επίσης στην διεθνή
ατζέντα και την επιδίωξη συ-
νεργασιών για την αντιµετώπι-
ση της κρίσης.

Έχουµε προσπαθήσει να συλ-
λέξουµε κάποιες εµπειρίες σε
αυτή την έκδοση. Ελπίζουµε
ότι θα είναι χρήσιµες. Τα
σχόλια σας είναι πάντα ευ-
πρόσδεκτα!

Αυτό τον χρόνο τα Ηνωµένα
Έθνη, για να αναδείξουν την
σηµασία της ∆ιεθνούς Ηµέρας
της Γυναίκας (IWD), επι-
κέντρωσαν την προσοχή τους
και πάλι στην παγκόσµια παν-
δηµία της βίας κατά των γυναι-
κών και των κοριτσιών, στα
πλαίσια του θέµατος "Γυναίκες
και άνδρες: Ενωµένοι για το
τέλος της βίας κατά των γυναι-
κών και των κοριτσιών".

Η βία κατά των γυναικών είναι
πράγµατι ένα παγκόσµιο φαι-
νόµενο. Σύµφωνα µε στοιχεία
της Παγκόσµιας Τράπεζας, επι-
βεβαιώνεται ότι µία στις τρεις
γυναίκες έχουν χτυπηθεί,
έχουν εξαναγκαστεί σε σεξουα-
λική συνεύρεση ή έχουν υπο-

στεί άλλες µορφές
κακοποίησης κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Η πιο κοινή µορφή βίας που
βιώνουν οι γυναίκες είναι η σω-
µατική βία που προκλήθηκε
από οικείο πρόσωπο, είναι γυ-
ναίκες ηλικίας 1 5-44 χρονών
εκτεθειµένες στο κίνδυνο βια-
σµού και ενδοοικογενειακής βί-
ας περισσότερο από τον
καρκίνο, τα τροχαία ατυχήµα-
τα, τους πολέµους ή την ελονο-
σία.

Οι αιτίες της βίας κατά των γυ-
ναικών, έχουν τις ρίζες τους σε
ρατσιστικές πρακτικές και πα-
ραδόσεις συµπεριλαµβανόµε-
νης και της αντίληψης ότι η
ενδοοικογενειακή βία είναι µια
ιδιωτική και αποδεκτή υπόθε-
ση.

Η οικονοµική διάκριση επιδει-
νώνει την διαιώνιση της υποδε-
έστερης κατάστασης των
γυναικών στην κοινωνία και
της φέρνει πιό κοντά στην
άσκηση βίας.

Πως µπορούν να αντιµετωπι-
στούν αυτές οι αιτίες και από
ποιούς;

Η ICA στη δήλωσή της για την
∆ιεθνή Ηµέρα Γυναικών IWD

το 2009 κάλεσε το συνεταιρι-
στικό κίνηµα, που αντιπροσω-
πεύει περισσότερους από 800
εκατοµµύρια γυναίκες και άν-
δρες σε παγκόσµιο επίπεδο,
να κινητοποιηθεί και να δια-
δραµατίσει έναν ισχυρότερο
ρόλο για τον τερµατισµό της
βίας κατά των γυναικών και
των κοριτσιών.

"Μπορούνε να το κάνουνε µε
την προώθηση της ισότητας
των φύλων στις δικές τους συ-
νεταιριστικές δοµές, αλλά και
µε την ανάληψη ηγετικού
ρόλου στις κοινότητές τους για
την αλλαγή της νοοτροπίας,
προωθώντας αντιπροσωπευ-
τικές πολιτικές και εξασφαλί-
ζοντας ότι θα γίνουν ενέργειες
ώστε η χρήση βίας κατά των
γυναικών και των κοριτσιών
να είναι πλέον παρελθόν."

∆ιαβάστε την κοινή δήλωση
της ICA και της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων της ICA:

www.ica.coop/gender/activitie
s/2009-int-womensday.pdf

∆ιαβάστε τη δήλωση που
εξέδωσε η ICA Αµερικής:

www.ica.coop/gender/activitie
s/2009-int-womensday.pdf

∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναίκας

Από το γραφείο του Συντάκτη

Maria-Elena Chavez
Hertig,

Αναπληρώτρια
Γενικού ∆ιευθυντή

της ICA

Τελευταία
Νέα
συνέχεια από
σελίδα 1

"Ας είναι ο στόχος
µας υψηλός,

και ας ηγηθούµε της
αλλαγής στις
κοινωνίες µας."

∆ήλωση της ICA, που
εκδόθηκε για την
∆ιεθνή Ηµέρα της

Γυναίκας"
της 8 Μαρτίου 2009
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για το πλήρες
κείµενο

Μια εποχή ευκαιρίας για τους συνεταιρισµούς

Eίναι δύσκολο να µην µιλάµε
για την επιδείνωση της οικονο-
µικής κρίσης. Ακόµα και η δική
µου χώρα η Σκωτία επηρεάζε-
ται σοβαρά από την κακοδιαχεί-
ριση των Χρηµατοπιστωτικών
της ιδρυµάτων. Στη Σκωτία,
ανατραφήκαµε ώστε να θεω-
ρούµε αυτά τα ιδρύµατα υψη-
λού κύρους, αφού νοµίζαµε ότι
εκπροσωπούσαν τα υψηλότε-
ρα πρότυπα της οικονοµικής
εντιµότητας και καλής διακυβέρ-
νησης όπως αρµόζει στις πρε-
σβυτεριανές µας αρχές.

Είναι παράξενο ότι σε µια
χώρα, η οποία είδε µερικές
από τις πρώιµες συνεταιριστι-
κές εξελίξεις, δεν βλέπαµε αυ-
τές τις έµφυτες αντιφάσεις.
Λοιπόν, τις βλέπουµε τώρα!

Ελπίζοντας ότι κάτι θετικό θα
προκύψει από όλα αυτά, εµείς
στο συνεταιριστικό κίνηµα,
έχουµε µια πραγµατική ευθύνη
να µιλήσουµε και να δηµοσιο-
ποιήσουµε τις δικές µας λύ-
σεις.

Ποτέ δεν υπήρξαµε καλοί στην
προώθηση των θέσεών µας,
αλλά είναι επιτακτική ανάγκη
να το διορθώσουµε αυτό τώρα.
Η ICA έχει γράψει, σε τρεις δια-
φορετικές περιστάσεις, προς
το G8 και το G20, καλώντας
τους να λάβουν σοβαρά
υπόψη την συνεταιριστική επι-
λογή. Έχω λάβει κάποιες καλο-
προαίρετες απαντήσεις, αλλά
µε λίγη πραγµατική ουσία. Τί-

ποτα από αυτά δεν είναι κάτι
νέο φυσικά, και η ιστορία δεί-
χνει ότι η προσπάθεια να πει-
στούν οι κυβερνήσεις να
αναγνωρίσουν τα οφέλη του
συνεργατισµού δεν είναι εύκο-
λη υπόθεση.

Ακόµη και εκείνοι που εµφανί-
ζονται πιο κοντά στη φιλοσοφία
µας φαίνεται να πιστεύουν ότι
υπάρχουν µόνο δύο τρόποι λει-
τουργίας των επιχειρήσεων -
Ελεγχόµενες από το κράτος, ή
Ιδιοκτησίας του επενδυτή. ∆εν
υπάρχει καµία αναφορά στην
συνεταιριστική επιλογή, η
οποία, όπως η έρευνα για τους
300 καλύτερους συνεταιρι-
σµούς σε όλο τον κόσµο
(Global300) έχει δείξει, ήδη
αποτελεί ένα τεράστιο τµήµα
του κόσµου της οικονοµίας.

Συγκεντρώνουµε αποδείξεις
για να δείξουµε πώς οι συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις επι-
βιώνουν στην τρέχουσα κρίση
καλύτερα από άλλες µορφές
επιχειρήσεων.

Ίσως, επιτέλους οι πολίτες θα
µας ακούσουν!

Η επόµενη συνεδρίαση του
συµβουλίου µας στην Πολω-
νία, θα είναι ένα ακόµη βήµα
προόδου στην ανάπτυξη της
παγκόσµιας στρατηγικής µας.
Ακολουθώντας συµφωνίες που
επιτεύχθηκαν στην Ρώµη πέρυ-
σι, επιτροπές για την συµµετο-
χή, την διακυβέρνηση, τους

ανθρώπινους πόρους και τον
λογιστικό έλεγχο και ρίσκο, άρ-
χισαν να λειτουργούν, µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, πριν
από το τέλος Μαρτίου. Μαζί,
σηµατοδοτούν µια επαγγελµα-
τική προσέγγιση για την οικο-
δόµηση της ICA σε έναν
οργανισµό που τελικά θα επι-
τύχει στα επίµαχα θέµατα που
περιγράφονται ανωτέρω.

∆ηµιουργούµε επίσης, µία
οµάδα εργασίας για την διεθνή
νοµοθεσία ώστε να συµπλη-
ρώσει την ήδη υπάρχουσα
πάνω στα διεθνή λογιστικά
πρότυπα. Πράγµατι, πρόσφα-
τα στοιχεία έχουν δείξει ότι τα
µέλη µας ζητούν πληροφορίες
και συµβουλές για την νοµοθε-
σία και τα θέµατα τακτική πε-
ρισσότερο από οτιδήποτε
άλλο. Και φυσικά, σε αυτό το
πολύ αβέβαιο οικονοµικό περι-
βάλλον, τα µέλη µας πρέπει
να έχουν την ασφάλεια µιας
ισχυρής νοµοθεσίας για την
προστασία των συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων.

Όπως θα διαβάσετε σε αυτό
το τεύχος, το θέµα για τη ∆ιε-
θνή Ηµέρα των Συνεταιρισµών
αυτού του έτους είναι "Καθο-
δηγώντας την παγκόσµια
ανάκαµψη µέσω των συνεται-
ρισµών».
Λοιπόν, ας το κάνουµε!

Έκθεση
Γεν. ∆ιευθυντή

Iain Macdonald
γενικός διευθυντής
της ICA

"Η προσπάθεια να
πειστούν οι

κυβερνήσεις να
αναγνωρίσουν τα

οφέλη του
συνεργατισµού δεν

είναι εύκολη
υπόθεση."

Iain Macdonald,
γενικός διευθυντής

της ICA

Το G-20 θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το συνεταιριστικό µοντέλο

Στις 6 Μαρτίου, η ICA επανέκ-
δωσε την επιστολή της προς
το G-20, ζητώντας του να
λάβει σοβαρά υπόψη τα πλεο-
νεκτήµατα του συνεταιριστικού
µοντέλου των επιχειρήσεων κα-
τά τη διάρκεια της επικείµενης
συνεδρίασης τον Απρίλιο στο
Λονδίνο.

Στην επιστολή που υπογράφη-
κε από όλα τα µέλη του Συµ-
βουλίου της ICA, σηµειώνεται
ότι οι συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις µε πάνω από 1 50 χρόνια
επιχειρηµατικής επιτυχίας σε
όλους τους οικονοµικούς το-
µείς, µε την µοναδική δέσµη
αξιών και αρχών, µπορούν να
παρέχουν πιθανές λύσεις ιδιαί-

τερα στην προώθηση της στα-
θερότητας στην παγκόσµια
οικονοµία.

Επίσης, καλεί τους πολιτικούς
ηγέτες για την προστασία του
παγκόσµιου πληθυσµού από
τις χειρότερες επιπτώσεις της
παγκόσµιας ύφεσης που αντι-
µετωπίζουµε σήµερα ως απο-
τέλεσµα της εταιρικής
κακοδιαχείρισης που οδήγησε
το επενδυτικό µοντέλο επιχει-
ρήσεων, να εξασφαλίσουν ότι,
στον αγώνα κατά της ύφεσης,
και σε κάθε µεταρρύθµιση των
οικονοµικών δοµών στο σύνο-
λό τους όπως ενός νέου κανο-
νιστικού συστήµατος, οι ηγέτες
του G-20 θα λάβουν ειδική

µέριµνα για την σταθερότητα
και την ασφάλεια της πα-
γκόσµιας συνεταιριστικής οι-
κονοµίας και των αξιών της,
για τα εκατοµµύρια των
ατόµων και των οικογενειών
που υποστηρίζει σε όλες τις
γωνιές του κόσµου, και να
δώσουν σε αυτό το επιχειρη-
µατικό µοντέλο την αναγνώρι-
ση και την πολιτική στήριξη
που αρµόζει στην συνεισφορά
του, και τέλος, να διασφαλί-
σουν τον υπό ίσων όρων
ανταγωνισµό µεταξύ των χω-
ρών και των τραπεζικών µο-
ντέλων, λαµβάνοντας υπόψη
την ποικιλία των τραπεζικών
συστηµάτων στους µελλοντι-
κούς κανόνες.
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Στις 28 Ιανουαρίου, το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) δηµο-
σίευσε στοιχεία ότι η παγκόσµια
ανάπτυξη το 2009 θα είναι κο-
ντά στο µηδέν. Προβλέπει ότι η
ύφεση θα πλήξει τις περισσότε-
ρες από τις προηγµένες οικονο-
µίες. Υπάρχουν προοπτικές
ανάκαµψης για το 201 0, αλλά
αυτό θα εξαρτηθεί από την ύπαρ-
ξη ισχυρής πολιτικής δράσης.

Ο ∆ιευθύνων σύµβουλος του
∆ΝΤ, Dominique Strauss-Kahn,
κατηγόρησε για την κρίση "την
αδιαφάνεια των χρηµατοδοτικών
αγορών, την απληστία κάποιων
τραπεζιτών, (και) τον εφησυχα-
σµό των ρυθµιστικών αρχών και
των πολιτικών." Πίεσε της κυβερ-
νήσεις να δράσουν άµεσα και
αποφασιστικά για να αντιστρα-
φεί η κατάρρευση του πα-
γκόσµιου εµπορίου.

Το Φεβρουάριο του 2009 η Πα-
γκόσµια έρευνα McKinsey σε
δείγµα 1 820 ∆ιευθυντικών Στελε-
χών που βρίσκονται στην ζώνη
του ευρώ, ανακάλυψε ότι σε πο-
σοστό 90 τοις εκατό περιµένουν
στις χώρες τους πτώση του ΑΕΠ
το 2009. Η προσδοκία ήταν ότι
τα αποτελέσµατα θα βελτιώνο-
νταν µέχρι το τέλος του έτους,
αλλά η γενική αντίδραση είναι η
αναθεώρηση των λειτουργικών
δαπανών και της αύξησης της
παραγωγικότητας.

Η Επισιτιστική κρίση επιµένει σε
32 χώρες σε ολόκληρο τον
κόσµο και είναι ιδιαίτερα ανησυ-
χητική. Σύµφωνα µε την Ορ-
γάνωση ∆ιατροφής και
Γεωργίας (FAO), στην Ανατολική
Αφρική περισσότεροι από 1 8
εκατοµµύρια άνθρωποι αντιµετω-
πίζουν σοβαρή επισιτιστική ανα-
σφάλεια λόγω των
συγκρούσεων, των αναταρα-
χών, των δυσµενών καιρικών
συνθηκών ή ενός συνδυασµού
αυτών, ενώ στη Νότια Αφρική ο
συνολικός αριθµός των αν-
θρώπων που βρίσκονται σε επι-
σιτιστική ανασφάλεια εκτιµώνται
σε 8,7 εκατοµµύρια. Στην Κένυα,
την Σοµαλία και την Ζι-
µπάµπουε, η κατάσταση της επι-
σιτιστικής κρίσης είναι πολύ
σοβαρή ως επακόλουθο των
µειωµένων σοδειών λόγω ξηρα-
σίας, της αίσθησης ανασφάλειας
των πολιτών και της οικονοµικής
κρίσης.
Παρά την αποθάρρυνση, τα απο-

τελέσµατα καταδεικνύουν ότι οι
συνεταιρισµοί ανταποκρίθηκαν
καλύτερα από τους εισηγµένους
στο χρηµατιστήριο οµολόγους
τους. Οι Πιστωτικές Ενώσεις
έχουν αποφύγει σε µεγάλο βαθ-
µό το σενάριο των µεγάλων τρα-
πεζών µε τις µαζικές
κυβερνητικές επιδοτήσεις, οι κα-
ταναλωτικοί συνεταιρισµοί ανα-
φέρουν στις εκθέσεις τους
αύξηση κερδών, και οι γεωργικοί
συνεταιρισµοί χρησιµοποιούν
ήδη σχεδιασµένες στρατηγικές
για να βοηθήσουν στην ελαχιστο-
ποίηση της επισιτιστικής ανα-
σφάλειας σε πολλά µέρη του
κόσµου.

Ένα αποτέλεσµα όλων αυτών εί-
ναι η επιστροφή στις συνεταιρι-
στικές αξίες και µια προβολή εκ’
νέου των συνεταιρισµών καθώς
υπάρχει η ανάγκη της επαναβε-
βαίωσης της σύνδεσης των αγο-
ρών µε την ηθική δεοντολογία.

Σε αυτές τις δύσκολες οικονοµι-
κές στιγµές, οι πιστωτικές
ενώσεις θεωρούνται η λύση και
όχι το πρόβληµα. Έχουν αναδυ-
θεί ως ασφαλή και σταθερά χρη-
µατοδοτικά ιδρύµατα είτε αυτά
βρίσκονται στις ΗΠΑ, στην
Κένυα ή στην Παραγουάη. Η πα-
λιά ιστορία της κοινωνικής ιδιο-
κτησίας και της οικονοµικής
υπευθυνότητας επαναλαµβάνε-
ται.

Παρά το γεγονός αυτό, η ∆ιοίκη-
ση της Εθνικής Πιστωτικής Ένω-
σης (NCUA), η ρυθµιστική αρχή
των πιστωτικών ιδρυµάτων των
ΗΠΑ, έκλεισε 1 4 πιστωτικές
ενώσεις το 2008. Ωστόσο, οι πι-
στωτικές ενώσεις καταγράφουν
µια καλύτερη πορεία σε σύγκρι-
ση µε τις αποτυχίες 25 µη συνε-
ταιριστικών τραπεζών. Αν και οι
περισσότερες πιστωτικές
ενώσεις παραµένουν σε άριστη
οικονοµική κατάσταση, η υγεία
της βιοµηχανίας απειλείται λόγω
των µικρότερων πιστωτικών
ενώσεων που επένδυσαν µέρος
του ενεργητικού τους σε µεγαλύ-
τερες εταιρικές πιστωτικές
ενώσεις, οι οποίες όπως και άλ-
λα οικονοµικά ιδρύµατα, αρέσκο-
νται µε τη σειρά τους να
στρέφονται σε επενδύσεις επι-
σφαλών οµολόγων.
Η µείωση της αξίας των εν'
λόγω οµολόγων έχει απορροφή-
σει χρήµατα από το αµερικάνικο
σύστηµα των πιστωτικών ενώσε-

ων, ακόµη και αν την ίδια στιγµή
πολλοί αντιµετωπίζουν αυξα-
νόµενη ζήτηση για δάνεια πελα-
τών οι οποίοι για µια ακόµη
φορά στηρίχτηκαν σε εµπορικές
τράπεζες. Την ίδια στιγµή ανα-
ζητούν να δανειστούν χρήµατα
εν µέρει από τους επενδυτές,
επειδή η οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ έχει εγγυηθεί το
χρέος που έχει προκύψει από
τις εµπορικές τράπεζες, καθι-
στώντας δύσκολο για τα πιστω-
τικά ιδρύµατα να ανταγωνίστουν
µε αυτές.

Η εξασφάλιση ίσων όρων παι-
χνιδιού σε όλους τους χρηµατο-
πιστωτικούς οργανισµούς θα
είναι ζωτικής σηµασίας για τους
συνεταιρισµούς, καθώς αυξάνο-
νται οι απαιτήσεις για αυστη-
ρότερο έλεγχο στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

Η ∆ηµοσκόπηση της Πα-
γκόσµιας Οικονοµικής Κατάστα-
σης McKinsey (Φεβρουάριος
2009) έδειξε µια αύξηση που
εστιάζεται στις βασικές λειτουρ-
γίες των τραπεζών, µε το 45%
να έχει την άποψη ότι οι κυβερ-
νήσεις θα πρέπει να είναι πιο
δραστήριες στις ρυθµιστικές
τους παρεµβάσεις στις τράπε-
ζες, από 37% που ήταν τον Νο-
έµβριο του 2008.

Η NCUA έχει προσφέρει στις
πιστωτικές οργανώσεις των
ΗΠΑ 2,5 δισ. δολάρια µε χαµη-
λό τόκο για να υποστηρίξει νέα
δάνεια και να βοηθήσει τα
οµόλογα που κινδυνεύουν από
ζηµιές λόγο των δύσκολων συ-
γκυριών - η ενίσχυση αυτή θα
µπορούσε να διευρυνθεί σε
41 ,5 δις. δολάρια καθώς το Κο-
γκρέσο πείστηκε για την άρση
του ορίου σχετικά µε το ποσό
των χρηµάτων που η NCUA
µπορεί να δανείσει.

Η σταθεροποίηση του τοµέα θα
προστάτευε τους σχεδόν 90
εκατ. Αµερικάνους οι οποίοι εί-
ναι πελάτες στη λιανική των πι-
στωτικών οργανισµών. Η NCUA
είπε ότι επανεξετάζει τον τρόπο
της αναδιάρθρωσης του εταιρι-
κού πιστωτικού συστήµατος
ώστε να αντιµετωπίσει τα ελατ-
τώµατά του.

Όπως στις ΗΠΑ, έτσι και στην
Ευρώπη, καταγράφετε ένας µε-
γάλος αριθµός καταναλωτών

Ειδική
έκθεση:

Συνεταιρισµοί
και
παγκόσµια
κρίση

Η αντιµετώπιση της κρίσης- ο συνεταιριστικός δρόµος επιβίωσης και ανάπτυξης
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που στρέφεται στα συνεταιριστι-
κά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
ως ένα ασφαλή καταφύγιο για τις
αποταµιεύσεις του. Για παράδειγ-
µα, στην Ελβετία, και οι δύο συ-
νεταιριστικές Τράπεζες η Migros
Bank και η Raiffeisen Bank
έχουν εγγραφές χιλιάδων νέων
πελατών και αύξηση των περιου-
σιακών τους στοιχείων.

Η Τράπεζα Migros ανέφερε την
κατά 75% αύξηση, 1 ,7 δισ. ελβε-
τικά φράγκα, σε καθαρά νέα χρή-
µατα από πελάτες που
µετέφεραν τα κεφάλαιά τους σε
αυτή από µεγάλες εµπορικές
τράπεζες, ειδικότερα από την
UBS (την πρώην µεγαλύτερη
τράπεζα της Ελβετίας). Η
Raiffeisen, η οποία είχε 1 00.000
νέους πελάτες, ανέφερε ότι οι
νέοι αυτοί λογαριασµοί έχουν
υπολογιστεί σε ένα δισ. ελβετικά
φράγκα.

Ο επικεφαλής της Raiffeisen,
Vincenz Pierin, δήλωσε ότι η
τράπεζα απολαµβάνει µεγάλη
εµπιστοσύνη από τους πελάτες
της, λόγω του επιχειρησιακού µο-
ντέλου που χαρακτηρίζεται από
χαµηλό επίπεδο ρίσκου, και την
εστίαση τους στις τοπικές αγο-
ρές. "Είµαστε περήφανοι που
δεν χρειάζεται να εξαρτώµαστε
από εξωτερική βοήθεια." Η
Raiffeisen επένδυσε τα νέα κε-
φάλαια στην παροχή δανείων και
δηµιούργησε 300 νέες θέσεις ερ-
γασίας.

Ακόµη και σε µια συρρικνώµενη
αγορά υποθηκών, στην Ολλαν-
δία ο Όµιλος Rabobank έχει αυ-
ξήσει το µερίδιο της αγοράς στο
29%. Η τράπεζα έχει αποκλείσει
την ανάγκη να αξιοποιήσει την
κυβερνητική χρηµατοδότηση, αν
και η τράπεζα θα περιορίσει τις
νέες προσλήψεις, δήλωσε ότι
δεν θα περικόψει θέσεις εργασί-
ας.

Στη Γαλλία, το κυβερνητικό
σχέδιο εγγυήσεων για έξι από τις
κορυφαίες τράπεζες - συµπερι-
λαµβανοµένων και συνεταιριστι-
κών και συνεταιριστικά
ελεγχόµενων τραπεζών: Banque
Populaire, Caisse d'Epargne,
Credit Agricole και η Credit
Mutuel - έχει προκαλέσει έντονη
συζήτηση σχετικά µε τις επενδυ-
τικές στρατηγικές από τα µεγαλύ-
τερα ιδρύµατα (τα τέσσερα αυτά
ιδρύµατα µαζί έχουν το µεγαλύτε-
ρο µερίδιο του τοµέα της λιανι-
κής τραπεζικής αγοράς).

Ένα µάθηµα τραπεζικής δεοντο-
λογίας που πλήττει σκληρά. Μια
ακραία περίπτωση είναι η
Norinchukin της Ιαπωνίας, µια
µεγάλη µη εισηγµένη στο χρηµα-
τιστήριο Αγροτική Τράπεζα. Οι
επιθετικές επενδυτικές στρατηγι-
κές της απειλούν τώρα τη βάση
τoυ Ιαπωνικού αγροτικού τοµέα
και τους χιλιάδες συνεταιρισµούς
της γεωργίας. Η Norinchukin θα
αξιοποιήσει τους 4.000 γεωργι-
κούς συνεταιρισµούς σε όλη την
Ιαπωνία για µια κεφαλαιοποίηση
1 ,9 τρισ γιεν. Τα προβλήµατα
προέρχονται από την ύπαρξη πα-
ρά πολύ επιθετικών επενδύσεων
µεγάλου ρίσκου στον ιαπωνικό
τοµέα της οικονοµίας.

Η οικονοµική συγκράτηση και η
αυτο-βοήθεια είναι τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσµατα του πραγµατι-
κού συνεταιρισµού. Στην
Παραγουάη, το Εθνικό Ινστιτού-
το των Συνεταιρισµών
(INCOOP) έχει σχεδιάσει µέτρα
που οδηγούν στην εξοικονόµηση
χρηµάτων και οι πιστωτικοί συ-
νεταιρισµοί δια µέσω των σκλη-
ρών οικονοµικών εποχών
συµπεριλαµβάνουν αυστηρότε-
ρη νοµισµατική διαχείριση, καλύ-
τερο σχεδιασµό και µείωση των
δαπανών.

Ενώ ορισµένες συνεταιριστικές
τράπεζες έχουν αποκτήσει
πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια
για την αύξηση του κεφαλαίου,
πολλές άλλες έχουν λάβει δικά
τους µέτρα. Από την στρατηγική
ενοποίησης κεφαλαίων της Κανα-
δικής Τράπεζας Desjardins, στην
συγχώνευση των οµίλων
Banque Populaire και Caisse
d'Epargne στη Γαλλία, του Βρετα-
νικού Οικοδοµικού Συνεταιρι-
σµού και του συνεταιριστικού
χρηµατοδοτικού βραχίονα του
Οµίλου CFS, στο Ηνωµένο Βασί-
λειο. Αυτά τα ιδρύµατα που ανή-
κουν στους πελάτες τους θα
προκαλέσουν κλυδωνισµούς
στις τράπεζες που κατέχουν ηγε-
τική θέση στον τοµέα.

Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
θα µπορούσαν να ανοίξουν το
δρόµο για περαιτέρω ενοποιή-
σεις, αυτή τη φορά στον ιταλικό
τοµέα των συνεταιριστικών τρα-
πεζών. Η κυβέρνηση θα µελετή-
σει τους νόµους που διέπουν τις
συνεταιριστικές τράπεζες, και οι
αλλαγές µπορεί να έρθουν το συ-
ντοµότερο ως το επόµενο έτος.

Σε άλλους τοµείς, οι συνεταιρι-
σµοί αντιµετωπίζουν την σκληρή

πραγµατικότητα, αλλά οι αρχικές
εκθέσεις των καταναλωτικών συ-
νεταιρισµών από το Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ελβετία δεί-
χνουν ότι οι συνεταιριστικές πω-
λήσεις είναι ίδιες, αν δεν
υπερβαίνουν αυτές του 2008. Ο
Land O'Lakes, ο συνεταιρισµός
τροφίµων και γεωργίας ιδιοκτη-
σίας των Αµερικανών αγροτών,
έχει παραθέσει την συνεταιριστι-
κή πρακτική του ως κρίσιµης ση-
µασίας στην καταγραφή των
καθαρών πωλήσεων και την επι-
στροφή υψηλών µερισµάτων
προς τα µέλη, παρά την ύφεση.

Έτσι, αν και υπάρχει προβληµα-
τισµός, υπάρχει κάποια αισιοδο-
ξία ότι οι άνθρωποι αναζητούν
τους συνεταιρισµούς περισσότε-
ρο από ποτέ.

"Αν δείτε ιστορικά, πολλοί συνε-
ταιρισµοί ξεκίνησαν όταν υπήρξε
οικονοµική αναταραχή", δήλωσε
ο Paul Hazen, Πρόεδρος και
∆ιευθυντής της Εθνικής Ένωσης
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
των Ηνωµένων Πολιτειών.

Αυτό επιβεβαιώνεται σήµερα. Τα
µέσα ενηµέρωσης έχουν συχνές
αναφορές για τη δηµιουργία
νέων συνεταιρισµών. Για πα-
ράδειγµα, στην Γαλλία, δεκαέξι
εργαζόµενοι ειδών ένδυσης
πρόσφατα πρωτοστάτησαν στην
µετατροπή της επιχείρησης (που
τους απασχολούσε και ήταν σε
καθεστώς εκκαθάρισης) σε συ-
νεταιριστική, κάνοντας χρήση
των δικών τους κεφαλαίων. Και
στην Πολιτεία της Μασαχου-
σέτης των ΗΠΑ, ειδησεογραφικά
ρεπορτάζ αναφέρονται σε τέσ-
σερις γυναίκες που άνοιξαν ένα
συνεταιριστικό κατάστηµα στη
θέση µιας επιχείρησης που
πτώχευσε, όλα αυτά ταιριάζουν
µε τις δύο εθνικές τάσεις που
αποκτούν µεγάλη άνοδο: των
συνεταιρισµών και των επιχειρή-
σεων που ανήκουν σε γυναί-
κες."Οι Άνθρωποι ήταν
επιφυλακτικοί λέγοντάς µας αυ-
τή είναι µια άσχηµη στιγµή για
να ξεκινήσεις µια επιχείρηση -
αλλά εµείς βλέπουµε αν-
θρώπους να έρχονται σε εµάς
και να ψωνίζουν", είπε η συν-
ιδρυτής, Bonnie Hertberg.

Η ροπή προς τους συνεταιρι-
σµούς σήµερα επαναλαµβάνετε
όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Συνεταιρισµοί
και
παγκόσµια
κρίση
(συνέχεια)
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Η υλοποίηση του πρώτου πα-
γκόσµιου τετραετούς γενικού
στρατηγικού σχεδίου αναδιορ-
γάνωσης έχει ήδη δροµολογη-
θεί. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2009
- 201 2 της ICA είναι το
πρόγραµµα δράσης για την
αναδιάρθρωση, την ενοποίηση
και την ενδυνάµωση της ICA.

Πρόκειται για µια συνολική θε-
ώρηση των δραστηριοτήτων
που θα αναληφθούν από την
ICA - τα κεντρικά και περιφε-
ρειακά γραφεία, καθώς και τις
τοµεακές οργανώσεις.

Περιλαµβάνει κοινούς στρατηγι-
κούς στόχους, θέµατα νευραλ-
γικής σηµασίας, αποτελέσµατα
και δείκτες για όλα τα τµήµατα
του Οργανισµού. Επίσης,
προσδιορίζει τις στρατηγικές
πρωτοβουλίες ή δραστηριότη-
τες, που ορίζονται για κάθε τµή-
µα της ICA.

Οι στρατηγικοί στόχοι, που κα-
θορίζονται από το συµβούλιο
της ICA είναι οι εξής:

1 . Σταθεροποίηση και αύξηση
του αριθµού των ΜΕΛΩΝ

2. Αύξηση της παγκόσµιας
ΕΠΙΡΡΟΗΣ της για την προ-
ώθηση των συνεταιρισµών, µε
τη βελτίωση της αποτελεσµατι-
κότητάς της ICA ως οµάδα
επιρροής και συνηγόρου του
συνεταιριστικού µοντέλου και
των αξιών του, διατήρηση και
ανάπτυξη αποτελεσµατικών
επικοινωνιών, την οικοδόµηση
της αξιοπιστίας της ICA ως
κέντρο αριστείας για την
γνώση, την εξειδίκευση και την
συντονισµένη δράση για τους
συνεταιρισµούς.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ανάπτυξη
ισχυρών συνεταιριστικών επι-
χειρήσεων για την κοινωνική
και οικονοµική πρόοδο, µέσω
της οικοδόµησης της διασυνε-
ταιριστικής συνεργασίας, των
στρατηγικών συµµαχιών και
των δικτύων.

4. Ενδυνάµωση της βιωσιµότη-
τας της ICA µε την οικονοµική

ευρωστία, την καλή ∆ΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ και µιά βάση αφο-
σιωµένων ανθρώπων, µέσω
της αναζήτησης χρηµατοδότη-
σης από εναλλακτικές πηγές,
µεγιστοποιώντας την καλή δια-
χείριση σε όλη την ICA, οικο-
δοµώντας ικανότητες, και
ενισχύοντας την οργανωτική
ανάπτυξη της ICA.

Για την αξιολόγηση και παρα-
κολούθηση της προόδου στην
εφαρµογή του σχεδίου, η ICA
εισήγαγε µια νέα οργανωτική
δοµή δραστηριοτήτων και οι-
κονοµικού συστήµατος αναφο-
ράς. Αυτό ήταν, και
εξακολουθεί να είναι, ένα έργο
σε εξέλιξη που οδηγεί στην αύ-
ξηση της συνοχής, της συνερ-
γασίας και του συντονισµού
των δραστηριοτήτων σε πα-
γκόσµιο, περιφερειακό και το-
µεακό επίπεδο. Αυτός ακριβώς
είναι ο στόχος του Στρατηγικού
Σχεδίου της ICA, να την κάνει
µια οργάνωση πιο ευέλικτη και
αποτελεσµατική.
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Το Όραµα της ICA

Το Όραµα της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Συµµαχίας (ICA), είναι η επιβράβευση της ως µια Οργάνωση, που παρέχει µια
αποτελεσµατική και αποδοτική παγκόσµια φωνή, ένα φόρουµ για τη γνώση, την εµπειρία και την συντονισµένη δράση
για τους συνεταιρισµούς.

Η Μεγάλη Οικονοµική Ύφεση
οδήγησε σε µια εποχή εκθετι-
κής αύξησης των γεωργικών
συνεταιρισµών στις ΗΠΑ κατά
τη δεκαετία του 1 930 ως µια
απόπειρα βοήθειας στην ανοι-
κοδόµηση της οικονοµίας. Οι
αγρότες καλούνται να ενισχύ-
σουν τους συνεταιρισµούς
τους µέσω της εισφοράς
µέλους, µε αυτό τον τρόπο αυ-
ξήθηκε το ποσοστό κυριότητας
των µελών στην περιουσία του
συνεταιρισµού.

Η νοµοθεσία, όπως ο Συνεται-
ριστικός νόµος περί εµπορίας
του 1 926 και των Αγροτικών Πι-
στωτικών Πράξεων το 1 933
και 1 935, αναγνώρισαν τη ση-
µασία των συνεταιριστικών
αγορών. Η Ανάπτυξη των µελ-
λοντικών συνεταιριστών ήταν
κρίσιµη, και οι συνεταιρισµοί, η

οικογένεια και η κυβέρνηση
όλοι έπαιξαν κάποιο ρόλο.

Οι σηµερινοί υπεύθυνοι της πο-
λιτικής καταβάλλουν προ-
σπάθειες για την υποστήριξη
των συνεταιρισµών. Στη
Κένυα, ο Πρόεδρος στρέφεται
για βοήθεια στο συνεταιριστικό
κίνηµα, για την έξοδο από την
επισιτιστική κρίση, καθώς και
για τη δηµιουργία θέσεων εργα-
σίας για τους νέους. Στις Μπα-
χάµες, η κυβέρνηση επαινεί το
έργο των συνεταιρισµών στο
να κρατάνε της σκληρά κερδι-
σµένες αποταµιεύσεις του
κόσµου ασφαλείς και ενθαρρύ-
νει την συνεχή ανάπτυξη των
συνεταιρισµών για την διατήρη-
ση και τη βελτίωση της διαβίω-
σης.
Αυτά είναι καλά νέα για τους
συνεταιρισµούς εφόσον η αυτο-

νοµία τους είναι σεβαστή και
οι συνεταιρισµοί αντιµετωπίζο-
νται ως βιώσιµες επιχειρήσεις
που προσαρµόζονται σε όλες
τις οικονοµικές καταστάσεις.

Όπως ο Πρόεδρος της "Land
O'Lakes", Pete Kappelman,
υπενθύµισε κατά την ετήσια
συνεδρίαση των αντιπρο-
σώπων : "Οικοδοµήσαµε ένα
σύστηµα που µε συνέπεια δη-
µιούργησε αξίες βοηθώντας
παραγωγούς και εταίρους συ-
νεταιρισµών να ανταπεξέρχο-
νται στις ζηµιογόνες εποχές
και να κεφαλαιοποιούν στις
κερδοφόρες. Μαζί θα ανταπο-
κριθούµε στις προκλήσεις του
2009 και του µέλλοντος."

Ειδική
έκθεση

(συνέχεια από σελ. 5)
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Σκίτσο σε άρθρο πε-
ριοδικού του 1 939 για
το αυξανόµενο ενδια-
φέρον των γυναικών
για τους γεωργικούς
συνεταιρισµούς



Τα Ηνωµένα Έθνη ζήτησαν τις
απόψεις των µελών της ICA
και των κρατών µελών του (κυ-
βερνήσεις) για το πόσο είναι
"εφικτό" και "σκόπιµο" να κηρύ-
ξουν τα Ηνωµένα Έθνη ένα ∆ιε-
θνές Έτος Συνεταιρισµών.

Ένα χρόνο που τα Ηνωµένα
Έθνη θα επικεντρώσουν την
προσοχή στην συνεταιριστική
µορφή επιχειρήσεων και θα πα-
ρέχουν αναγνώριση σε διε-
θνές, περιφερειακό, εθνικό και
τοπικό επίπεδο στον τρόπο
που οι συνεταιρισµοί µπορούν
να βελτιώσουν τις ζωές των αν-
θρώπων. Η ιδέα δεν είναι µόνο
να παρέχει προβολή στις συνε-
ταιριστικές επιχείρησεις, αλλά
και να προωθήσει την δηµιουρ-
γία συνεταιρισµών. Αυτό περι-
λαµβάνει την ενθάρρυνση των
κυβερνήσεων και των διεθνών
οργανώσεων για την επανε-
ξέταση των πολιτικών (νοµοθε-
σιών, διοικητικών και
δηµοσιονοµικών πολιτικών, λο-
γιστικών προτύπων, κεφαλαια-

κών απαιτήσεων, κλπ) για να
εξασφαλιστεί ότι οι συνεταιρι-
σµοί µπορούν να αναπτυχτούν
και εξελιχθούν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των
µελών της ICA απαντώντας σε
ένα ερωτηµατολόγιο δήλωσαν
την υποστήριξή τους σε ένα
∆ιεθνές Έτος Συνεταιρισµού.
Προσδιορίζουν ιδίως τα
ακόλουθα µεγάλα ζητήµατα
που θα πρέπει να
διευθετηθούν σε αυτό το έτος:

• Την νοµοθεσία
• Το καταστατικό
• Την εκπαίδευση και την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων
πόρων

• Την ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά µε τους
συνεταιρισµούς

Το ερωτηµατολόγιο επίσης συ-
γκέντρωσε πληροφορίες για
περιοχές όπου το καθεστώς ή
η λειτουργία των χρηµατοδοτι-
κών συνεταιρισµών ήταν περιο-

ρισµένη. Οι υψηλές
κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι
περιορισµοί στη νοµοθεσία για
τη σύσταση των ασφαλιστικών
συνεταιρισµών αναφέρθηκαν
ως εµπόδια στην συνεταιριστι-
κή δραστηριότητα. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, κα-
θώς βλέπουµε ότι πολλοί απο-
ταµιευτικοί και πιστωτικοί
συνεταιρισµοί αποδεικνύονται
ότι είναι ασφαλέστερα ιδρύµα-
τα από τους µη συνεταιριστές
οµολόγους τους.

Αν και οι απαντήσεις από τις
κυβερνήσεις ήταν χαµηλότερες
των προσδοκιών από τις ανα-
µενόµενες, οι αρχικές ενδείξεις
είναι ότι θα υπάρξει η υποστή-
ριξη για ένα τέτοιο Έτος.

Ο ΟΗΕ έχει παρατείνει την
προθεσµία για την απάντηση
των ερωτηµατολογίων - βλέπε
www.copac.coop για να κατε-
βάσετε αντίγραφα.

Το ∆ιεθνές Έτος Συνεταιρισµών στην ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών ΟΗΕ ειδήσεις

Το σύστηµα των Ηνωµένων
Εθνών ανακαλύπτει εκ' νέου
τους συνεταιρισµούς ως
µέρος της λύσης κατά της πεί-
νας και την αγροτική ανάπτυ-
ξη. Το 2008, η Παγκόσµια
Τράπεζα στην Έκθεση της για
την Παγκόσµια Ανάπτυξη ανα-
φέρθηκε στην συνεταιριστική
µορφή των επιχειρήσεων ως
µιά επιλογή για την αποτελε-
σµατική γεωργική ανάπτυξη.
Αναγνώρισαν την ικανότητά
τους ως συµµετοχικές παρα-
γωγικές οργανώσεις να
αδράξουν τις νέες ευκαιρίες
και να αντιµετωπίσουν τις νέες
απειλές. Από τότε, υπάρχει
µια ανανέωση του ενδιαφέρο-
ντος και αναγνώριση της συ-
νεισφοράς των
συνεταιρισµών, στα πλαίσια
του ΟΗΕ.

Κατά την τρέχουσα συζήτηση
σχετικά µε την επισιτιστική κρί-
ση, το βλέµµα στρέφεται και
πάλι στους συνεταιρισµούς
ως µέρος της λύσης. Σε µια
πρόσφατη ηµερίδα για τις επι-
πτώσεις της επισιτιστικής κρί-
σης και την αξιοπρεπή
εργασία που συγκλήθηκε από
το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
(∆ΟΕ), ως συντονιστής των
Ηνωµένων Εθνών για την Πα-

γκόσµια Επισιτιστική Κρίση,
αναφέρθηκε ότι οι συνεταιρι-
σµοί έχουν υπαρκτό ρόλο
στην προώθηση βιώσιµης επι-
σιτιστικής ασφάλειας. Στην
ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε
ότι το Παγκόσµιο Επισιτιστικό
Πρόγραµµα υποστηρίζει τους
συνεταιρισµούς για την προ-
ώθηση της τοπικής παραγω-
γής και διάθεσης τροφίµων
µέσω του προγράµµατος
"Αγορά για την Πρόοδο".

Υπήρξαν περαιτέρω προ-
τάσεις του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών, όπως από
την ∆ΟΕ και την Οργάνωση
Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών ότι πρέπει
να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή
στην προώθηση των συνεται-
ρισµών ως ένας τρόπος να
βοηθηθούν οι αγρότες όχι
απλά εκτινάσσοντας την παρα-
γωγή αλλά και βελτιώνοντας
την πρόσβαση στις αγορές και
προωθώντας την αγροτική
ανάπτυξη γενικά.

Η ICA εντάχθηκε στην συζήτη-
ση εκδηλώνοντας το ενδια-
φέρον της να συµµετέχει στην
οµάδα εργασίας υψηλού επι-
πέδου των Ηνωµένων Εθνών
για την Παγκόσµια επισιτιστι-

κή ασφάλεια προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι το δίκτυο και
οι ικανότητές της θα µπο-
ρέσουν να βοηθήσουν στην
διευθέτιση των προκλήσεων.

Το ενδιαφέρον να τοποθετη-
θούν οι άνθρωποι στην καρ-
διά της λύσης είναι
επαναλαµβανόµενο. Ωστόσο
αυτό είναι µόνο µέρος της λύ-
σης καθώς οι διεθνείς οργανι-
σµοί θα πρέπει να εξετάσουν
ολόκληρο το επισιτιστικό σύ-
στηµα και ιδιαίτερα το σύστη-
µα συναλλαγών.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για δράση. Η µείωση των τι-
µών σε βασικά αγαθά που
έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το
2008 δεν αναµένεται να
φθάσει στους καταναλωτές,
και οι αγρότες βλέπουν να
συρρικνώνονται οι βιοποριστι-
κές δυνατότητές τους. Για την
ακρίβεια, ο ΟΗΕ εκτιµά ότι
αντί να υπάρξει πρόοδος µε
µείωση του αριθµού των φτω-
χών, το 2009 θα δούµε µια ξε-
κάθαρη αύξηση.

Οι συνεταιρισµοί είναι µέρος της λύσης για την επισιτιστική κρίση

Η ICA θα συµµετέχει
στην Οµάδα Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων
του ΟΗΕ για την
αντιµετώπιση της
επισιτιστικής κρίσης
µέσω των συνεταιρι-
σµών τον Απριλίου
στην Έδρα του ΟΗΕ
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ICAΑφρικής Πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ∆.Σ. ICAΑφρικής

Το νεοεκλεγµένο περιφερεια-
κό συµβούλιο της ICA Αφρι-
κής συνεδρίασε στο Ναϊρόµπι
της Κένυας, στις αρχές του
Φεβρουαρίου στην πρώτη συ-
νεδρίασή του µετά από την
Περιφερειακή Συνέλευση της
ICA Αφρικής στην Abuja της
Νιγηρία το Νοέµβριο του
2008. Η συνάντηση φιλοξενή-
θηκε από την Συνεταιριστική
Τράπεζα της Κένυας υπό την
προεδρία του Stanley
Muchiri , προέδρου της ICA

Αφρικής, της Συνεταιριστικής
Τράπεζας της Κένυας, και
Αντιπροέδρου της ICA παγκο-
σµίως.

Το διοικητικό συµβούλιο έδει-
ξε το µεγάλο του ενδιαφέρον
για το συνεταιριστικό κίνηµα
στην περιοχή, συµπεριλαµβα-
νοµένου του τετραετούς στρα-
τηγικού σχεδίου για την
συνεταιριστική ανανέωση
στην Αφρική.

Μια σειρά υψηλής στάθµης εκ-
δηλώσεων που προγραµµατί-
ζονται για το τρέχον έτος
συζητήθηκαν, συµπεριλαµβα-
νοµένης της 9ης Κεντρικής
∆ιάσκεψης της ICA Αφρικής.
Ο κ. Muchiri επανέλαβε τη ση-
µασία της αύξησης των µε-
λών και της θεσµικής
εκπροσώπησης όλων των
υπο-περιοχών της Αφρικανι-
κής ηπείρου.

Πριν από την αναχώρηση
τους από την Κένυα, µέλη του
συµβουλίου συναντήθηκαν µε
τον Hon. Joseph Nyagah, τον
υπουργό Συνεταιριστικής

Ανάπτυξης και Προώθησης
της Κένυας. Επίσης παρόντες
ήταν ο βοηθός υπουργού, ο
µόνιµος γραµµατέας, Seno
Nyakenyanya, και ο Επίτρο-
πος για την Συνεταιριστική
Ανάπτυξη Fredrick
Odhiambo.

Το κενυάτικo συνεταιριστικό
κίνηµα πρόσφατα γιόρτασε
την εκατονταετή επέτειο, και ο
Υπουργός Nyagah εξέφρασε
την υπερηφάνεια του για τη
µακρά ιστορία και τους στε-
νούς δεσµούς µεταξύ των κε-
νυάτικων συνεταιρισµών και
το περιφερειακό και πα-
γκόσµιο κίνηµα. Η αντιπρο-
σωπεία της ICA Αφρικής
ευχαρίστησε τον Υπουργό και
το κενυατικό κίνηµα για την
ισχυρή υποστήριξη στην συ-
νεταιριστική ανάπτυξη στην
περιοχή.

Τα µέλη του διοικητικού συµ-
βουλίου είχαν επίσης την ευ-
καιρία να επιθεωρήσουν τις
νέες εγκαταστάσεις της ICA
Αφρικής που βρίσκονται στο
Ναϊρόµπι.

Το Συµβούλιο της ICA Αφρικής µαζί µε τον Jan-Eirik
Imbsen, εντεταλµένο διευθυντή του περιφερειακού
συµβουλίου και τον Gretchen Warner µέλος και
διευθυντή ανάπτυξης των κεντρικών γραφείων της
ICA

Τα νέα γραφεία της ICAΑφρικής
Το περιφερειακό γραφείο της
ICA Αφρικής µεταφέρθηκε σε
µια νέα τοποθεσία στο
Ναϊρόµπι της Κένυας κατά τη
διάρκεια της πρώτης εβδο-
µάδας του Φεβρουαρίου.

Το γραφείο παρέλαβε ανα-
βαθµισµένο εξοπλισµό Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και
έχει πρόσβαση σε υψηλής τα-
χύτητας γραµµή internet. Εί-

ναι το πρώτο από τα γραφεία
της ICA που έχουν αρχίσει
να χρησιµοποιούν λογισµικό
Open Office για την µείωση
του κόστους. Οι αριθµοί τη-
λεφώνου και φαξ παρα-
µένουν αµετάβλητοι.

ICAΑφρικής
11 Lenana Road, Mil imani
Τ.Θ. 67595
Ναϊρόµπι 00200, Κένυα

Ειδήσεις από τον
ΟΗΕ συνέχεια

Η συνεταιριστική οµάδα
(EMP / COOP) και το ∆ιεθνές
Πρόγραµµα για την Εξάλειψη
της Παιδικής Εργασίας
(IPEC) της ∆ιεθνούς Οργάνω-
ση Εργασίας (∆ΟΕ)
συνεργάστηκαν µε την ICA
για την ενίσχυση της επίγνω-
σης για την τρέχουσα κα-
τάσταση αλλά και την εν

δυνάµει συνεισφορά των συ-
νεταιρισµών στην εξάλειψη
της παιδικής εργασίας, κα-
θώς και στην ενίσχυση της
ικανότητας των συνεταιρι-
σµών σε ολόκληρο τον κόσµο
για να αντιµετωπίσουν το ζή-
τηµα της παιδικής εργασίας.
Μια έκθεση σχετικά µε τους
συνεταιρισµούς και την παιδι-

κή εργασία, "Συνεργαζόµενοι
χωρίς την παιδική εργασία",
έχει δηµοσιευθεί προβάλλο-
ντας και τονίζοντας καλές
πρακτικές και προτείνοντας
λύσεις.
Αντίγραφα θα είναι σύντοµα
διαθέσιµα από την ICA και τη
∆ΟΕ.

Συνεργαζόµενοι για την εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας
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Οι συνεταιρισµοί ηγούνται στην ευαισθητοποίηση για τον ιό HIV

Μια έκδοση για την υγεία έχει
ως στόχο τον IV / AIDS που
απαιτεί άµεση και αποφασιστι-
κή προσοχή, καθώς οι συνεται-
ρισµοί προσδιορίζονται ως ένα
ιδανικό οχήµατα για την εκπαί-
δευση, την κατάρτιση και την
πληροφόρηση µε στόχο να αµ-
βλυνθούν οι επιπτώσεις της
επιδηµίας στην κοινωνία.

Από το 2004, η ICA, µαζί µε
την Εθνική Συνεταιριστική
Ένωση της Ινδίας (NCUI) και
το Εθνικό Κέντρο Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστικών Μεθόδων
(NCCT), προέβη σε ένα
σχέδιο για την οικοδόµηση των
ικανοτήτων των µελών των συ-
νεταιρισµών και των κοινοτή-
των τους για να αντισταθούν
και να αντέξουν στο βάρος του
HIV/AIDS.
Κατά την περίοδο 2006-07 η

ICA Ασίας-Ειρηνικού, µε την
υποστήριξη της Υπηρεσίας ∆ιε-
θνούς Ανάπτυξης (DFID) του
Ηνωµένου Βασιλείου, κινήθηκε
για την ευαισθητοποίηση και
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των ηγετών των συνεταιρι-
σµών, τα µέλη, τις γυναίκες και
την νεολαία, σε τέσσερις πολι-
τείες της Ινδίας.

Σήµερα, η ICA εφαρµόζει το
σχέδιο, "Ενσωµάτωση της
σπουδαιότητας του προβλήµα-
τος του ιού HIV στην εκπαίδευ-
ση και το εκπαιδευτικό
σύστηµα των συνεταιρισµών",
σε έντεκα κράτη.

Το πρόγραµµα στοχεύει να
επεκταθεί σε 230 εκατοµµύρια
ανθρώπους. Προσπαθεί να δη-
µιουργήσει ευνοϊκό περιβάλ-
λον µεταξύ των ηγετών των

συνεταιρισµών και του συστή-
µατος κατάρτισης, για να συ-
µπεριληφθούν και
εξουσιοδοτηθούν οι συνεταιρι-
σµοί στην µέριµνα και την έκ-
δοση σχετικών µε τον ιό
θεµατών.

Η πρώτη φάση (Ιανουάριος -
Ιουλίου 2009) περιλαµβάνει
ήδη περίπου 400 ηγέτες συνε-
ταιρισµών.

ICAΑσίας -
Ειρηνικού

"Παγκόσµια η ανάγκη για συνεταιριστικά µαθήµατα", λέει ο Πρόεδρος της
ICA

Σε διάλεξη στο Νέο ∆ελχί, στην
Ινδία, στις 1 3 Φεβρουαρίου
2009 στην µνήµη της
Vaikunthbhai Mehta , ο Πρόε-
δρος της ICA, Ivano Barberini,
τόνισε ότι οι συνεταιριστικές αρ-
χές µπορούν να βοηθήσουν
στην οικοδόµηση επιχειρήσεων
που εµπνέουν εµπιστοσύνη σε
µια εποχή οικονοµικής κρίσης.
"Η άρση της καχυποψίας είναι η
µεγαλύτερη πρόκληση για την οι-
κονοµική ανάκαµψη, και για τις
εταιρικές επιχειρήσεις πρέπει να
δηµιουργηθεί ένα πρότυπο που
να βασίζεται στην συνεταιριστι-
κή πρακτική," είπε.

Η κοινωνική χρησιµότητα και η
ικανότητα αντιµετώπισης των δυ-
σκολιών έχουν επιτρέψει στους
συνεταιρισµούς να αναπτύσσο-
νται σε παγκόσµιο επίπεδο, και
να προσθέτουν ζωτικότητα στην
παγκόσµια οικονοµία. Οι συνε-

ταιρισµοί πρέπει να ενεργούν
ως µεσολαβητές για την αλλαγή:
"Για αυτό, οι συνεταιρισµοί
χρειάζονται στενές σχέσεις των
µελών και των ενδιαφερόµενων
µερών", δήλωσε ο Barberini.

Στη συνέχεια παρότρυνε τους
νέους να εµπιστευτούν τις συνε-
ταιριστικές αξίες. Σε µια στιγµή
που ο κόσµος οδηγείται σε συ-
γκρούσεις, είναι σηµαντική η
διάδοση της συνεταιριστικής
κουλτούρας για την προώθηση
της ειρήνης. "Ως συµµετοχικές
οργανώσεις, οι συνεταιρισµοί
µπορούν να καινοτοµούν" είπε
ο Barberini

Στην συνέχεια συνεχάρη τον
Shri G.H. Amin, Πρόεδρο της
Εθνικής Συνεταιριστικής Ένω-
σης της Ινδίας (NCUI) για την
εκλογή του ως Αντιπροέδρου
της ICA Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Amin είπε ότι οι συνεταιρισµοί
υπήρξαν αρκετά ισχυροί για να
αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των
απλών ανθρώπων σε αυτές τις
δύσκολες οικονοµικές συγκυρί-
ες. Το ινδικό συνεταιριστικό κί-
νηµα ξεπρόβαλλε ως ένας
τοµέας που σφύζει από ζωή τα
τελευταία χρόνια, µε πολλές
επιτυχίες.

ICAΑσίας-Ειρηνικού Ειδήσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Γυναικών

Το τελευταίο τεύχος του ενηµε-
ρωτικού δελτίου της Επιτροπής
Γυναικών ICA Ασίας-Ειρηνικού
είναι διαθέσιµο. Η Ενσωµάτω-
ση των φύλων στις δοµές των
συνεταιρισµών κερδίζει σταθερά
έδαφος καθώς το πρόγραµµα

και τα µηνύµατα της Επιτροπής
Γυναικών-ICA (RWC) φτάνουν
σε περισσότερα µέλη της ICA.

Επικοινωνία:
Savitri Singh,
savitrisingh@icaroap.coop
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Η ICAΑµερικής προτρέπει για συνεταιριστική αλληλεγγύη

Έκκληση για αλληλεγγύη
προς τους ανθρώπους που
υπέστησαν τις καταστροφικές
συνέπειες του σεισµού που
κλόνισε την Κόστα Ρίκα στις 8
Ιανουαρίου 2009, από τα µέλη
της ICA Αµερικής.

Η Coopesarapiqui R.L. , ένας
συνεταιρισµός παραγωγής κα-
φέ, επηρεάστηκε σοβαρά
από σεισµό των 6,2 της κλίµα-
κας Ρίχτερ. Έχασε εννέα µέλη
και τα κτίρια και τα σούπερ
µάρκετ της υπέστησαν σοβα-
ρές ζηµιές.

Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι του
κινήµατος συναντήθηκαν στις
20 Ιανουαρίου για να συζητή-
σουν για την εξεύρεση λύσεων
στα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν οι κάτοικοι των περιο-
χών που επλήγησαν απο τον
σεσµό, και ειδικότερα τα προ-
λήµατα που αντιµετωπίζει η
Coopesarapiqui, οι συνερ-
γάτες και η κοινότητα του San
Migueal de Sarapiqui, όπου ο
συνεταιρισµός έχει σηµαντική
κοινότητα και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες.

"Γνωρίζουµε ότι σε συνθήκες
όπως αυτές, µπορούµε να
αγωνιστούµε µαζί, υποστηρί-
ζοντας τις αρχές και αξίες που
ιστορικά χαρακτηρίζουν το κί-
νηµα" είπε ο Περιφερειακός
∆ιευθυντής της ICA Αµερικής
Manuel Marino.

"Τα µέλη των συνεταιρισµών
της ICA Αµερικής στέλνουν
την βαθύτατη συµπόνια τους
για τον πόνο που έχει προκα-
λέσει αυτός ο σεισµός σε πολ-
λές οικογένειες."

ICAΑµερικής

∆είτε τον δικτυακό
τόπο της ICAΑµερικής

για λεπτοµέρειες
σχετικά µε το πώς

µπορείτε να βοηθήσετε
µέσω δωρεάς ή άλλης
µορφής βοήθειας

www.aciamerica.coop

Ο Νόµος-Πλαισίο για τους συνεταιρισµούς στην Αµερική
Ο νόµος-πλαίσιο (Ley Marco)
που εκπονήθηκε από µια επι-
τροπή που απαρτίζεται από
εµπειρογνώµονες της Κεντρι-
κής Αµερικής και της Καραϊβι-
κής, σε συνεργασία µε την
∆ΟΕ COOP, εγκρίθηκε από
την Περιφερειακή Συνέλευση

της ICA Αµερικής, τον Ιούλιο
του 2008, µετά από µια µακρά
διαδικασία διαβούλευσεων.

Με χρηµατοδότηση της ∆ΟΕ,
θα διατίθεται στα ισπανικά, αγ-
γλικά και πορτογαλικά που βρί-
σκονται υπό εκτύπωση.

Παρέχει οδηγίες για τα βασικά
στοιχεία του συνεταιριστικού
δικαίου. Το κείµενο έχει ελαχι-
στοποιήσει την τεχνική ορολο-
γία και παρέχει καθοδήγηση
για όλα τα είδη των συνεταιρι-
σµών.

ICAΑµερικής: Συνεταιριστική ∆ιάσκεψη Κορυφής της Αµερικής
"Η Συνεταιριστική Απάντηση στην παγκόσµια κρίση."
21 -25 Σεπτεµβρίου 2009, Γκουανταλαχάρα (Μεξικό)
Βλέπε www.aciamericas.coop για λεπτοµέρειες.

Συνεταιρισµοί
Ευρώπης

Η αποτίµηση της προσφοράς των Συνεταιρισµών στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµία

Οι Συνεταιρισµοί Ευρώπης
εξασφάλισαν µια σηµαντική
αναγνώριση από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, σχετικά µε
τη σηµασία των συνεταιρι-
σµών για την Ευρωπαϊκή Οικο-
νοµία.

Σε απάντησή της προς τους
αντιπροσώπους τωνΣυνεταιρι-
σµών Ευρώπης σχετικά µε
την έλλειψη εµπιστοσύνης στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
και την προώθηση των πλεο-
νεκτηµάτων του συνεταιριστι-
κού επιχειρηµατικού µοντέλου
κατά την τρέχουσα κρίση, ο
Jose Manuel Barroso, Πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής επιβεβαίωσε ότι:

"Οι συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις που έµειναν πιστές στις
συνεταιριστικές αξίες και αρ-
χές και οι συνεταιριστικές
τράπεζες, οι οποίες βασίζονται
στα κεφάλαιο των µελών τους
και ελέγχονται από αν-
θρώπους της κοινότητας στην
οποία δραστηριοποιούνται,
έπέδειξαν γενικά την ικανότη-
τα να αντισταθούν πολύ καλά
στην κρίση."

"Αυτός είναι ο λόγος που το
2004, η Επιτροπή υιοθέτησε
µιά ανακοίνωση που ανα-
γνώριζε την σηµασία των συ-
νεταιριστικών επιχειρήσεων
για την Ευρωπαϊκή Οικονοµία,
και πρότεινε την ανάληψη

δράσεων για την προώθηση
της ανάπτυξης και της αντα-
γωνιστικότητάς τους.

Ως συνέχεια, η Επιτροπή θα
συντάξει προσχέδιο έκθεσης
για την πορεία της υλοποίη-
σης της εφαρµογής των
µέτρων που ελήφθησαν µέχρι
τώρα µε σκοπό την προώθη-
ση του συνεταιριστικού µο-
ντέλου επιχείρησης, η οποία
θα αξιολογεί τις προκλήσεις
για το µέλλον και ενδεχο-
µένως θα προτείνει και περαι-
τέρω δράσεις για το 2009."

Γενική Συνέλευση των Συνεταιρισµών Ευρώπης

"Η συνεταιριστική απάντηση στην οικονοµική ύφεση"
22-23 Ιουνίου 2009, Σόφια (Βουλγαρία)

Βλέπε www.coopseurope.coop για λεπτοµέρειες.
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Συνεταιριστικές
ειδήσεις

Το συνεταιριστικό κίνηµα γιορτάζει τα 1 00 του χρόνια

Η κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα εθνικά συνεργατικά κινήµατα σε όλο τον κόσµο βρί-
σκονται σε εξέλιξη. Η ICA συγχαίρει την Κένυα, την Κύπρο και τον Καναδά για τα 1 00 χρόνια
αδιάκοπης, σταθερής, και ηθικής συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας.

Καναδάς

Η Συνεταιριστική Ένωση του
Καναδά (η οποία ονοµάζεται Κα-
ναδικός Συνεταιριστικός Σύνδε-
σµος CCA από το 1 987),
πραγµατοποίησε την πρώτη συ-
νεδρίασή του στο Hamilton, του
Ontario 1 00 χρόνια πριν, στις 6
Μαρτίου 1 909. Για να γιορτάσει
την συνεισφορά των συνεταιρι-
σµών και των πιστωτικών
ενώσεων στη ζωή των Κανα-
δών και να επισηµάνει τον ένα
αιώνα προσφοράς των υπηρε-
σιών τους η CCA έχει οργα-
νώσει µια σειρά εκδηλώσεων
για όλο το 2009.

Πολλές από τις προγραµµατι-
σµένες δραστηριότητες θα κατα-
λήξουν στο "Γιορτάζουµε έναν
αιώνα του συνεταιρισµού: Τι-
µάµε το Παρελθόν, Χτίζουµε το
Μέλλον ", στην ετήσια Γενική
Συνέλευση του Εθνικού Κο-
γκρέσου του CCA στις 1 6 - 1 9
Ιουνίου 2009.

Άλλες εορταστικές εκδηλώσεις

περιλαµβάνουν την περιορι-
σµένη έκδοση ενός βιβλίου,
γραµµένο από τον Ian
MacPherson, διαπρεπή ιστορι-
κό του καναδικού συνεταιρι-
σµού, που θα βραβευθεί από
την ICA µε το βραβείο του
Rochdale σε µία µεγάλης φή-
µης συνεταιριστική αίθουσα του
Καναδά και µια καµπάνια
δράσης για τη Νεολαία, για να
συµµετάσχει η καναδική νεο-
λαία στις εργασίες, την ηγεσία
και την εκπαίδευση του συνεται-
ριστικού τοµέα.

Το καναδικό συνεταιριστικό κίνη-
µα, που περιλαµβάνει 8.800 συ-
νεταιρισµούς και 1 7
εκατοµµύρια µέλη, ασκεί ευεργε-
τικές επιπτώσεις στην καναδική
οικονοµία. Οι Καναδικοί συνεται-
ρισµοί έχουν στα στοιχεία του
ενεργητικού τους 275 δισ. δο-
λάρια Καναδά και απασχολούν
περισσότερα από 1 50.000 άτο-
µα.
Ο τοµέας προσφέρει υπηρεσίες

που διαρκούν για µιά ζωή, έτσι
ώστε οι πολίτες του Καναδά θα
µπορούσαν να κάνουν τις
δουλείες τους µόνο µε τους συ-
νεταιρισµούς από τη γέννησή
τους, µε µια συνεταιριστική
υπηρεσία παροχής υγείας, να
διατρέφονται από είδη που
καλλιεργούνται απο γεωργι-
κούς συνεταιρισµούς, να
ψωνίζουν σε καταναλωτικούς
συνεταιρισµούς, να
συναλλάσονται µε µια πιστωτι-
κή τράπεζα και να επιλέγουν
ένα συνεταιριστικό γραφείο
τελετών. Βλέπε:
www.coopscanada.coop

Κύπρος
Η Κύπρος σηµατοδοτεί τα 1 00
χρόνια από την ίδρυση του εθνι-
κού συνεταιρισµικού κινήµατος
µε εορταστικό γραµµατόσηµο,
που εκδόθηκε από την Ταχυδρο-
µική Υπηρεσία της Κύπρου στις
1 2 Μαρτίου 2009.

Η πρώτη συνεταιριστική κοινότη-
τα δηµιουργήθηκε στην Κύπρο
στις 22 Νοεµβρίου 1 909 στο
Λευκόνικο στα κατεχόµενα, µε

βασικό στόχο την καταπολέµη-
ση της τοκογλυφίας και την προ-
στασία του οικογενειακού
εισοδήµατος.

Από τότε, τα συνεταιριστικά
ιδρύµατα έχουν επεκτείνει τις
δραστηριότητές τους και στις
αγροτικές και στις αστικές περιο-
χές.
Τα συνεταιριστικά Ιδρύµατα
είχαν ζωτικό ρόλο στη αναµόρ-

φωση των οικονοµικών σχέσε-
ων και την προώθηση των
κοινωνικών θεσµών.

Σήµερα είναι ένα ανανεωµένο
και εκσυγχρονισµένο συνεταιρι-
στικό κίνηµα, αφιερωµένο στην
εξυπηρέτηση των µελών του
και τη βελτίωση της ευηµερίας
των πολιτών.

Κένυα

Ο πρώτος συνεταιρισµός στην
Κένυα γνωστός ως Lumbwa Συ-
νεταιριστική Εταιρεία Περιορι-
σµένης Ευθύνης ιδρύθηκε το
1 908 στην περιοχή Kipkelion ως
συνεταιριστικό γαλακτοκοµείο.
1 00 χρόνια αργότερα, πάνω
από 7 εκατ. Κενυάτες είναι µέλη
µιας από τις 1 2.000 καταχωρη-
µένες συνεταιριστικές κοινότη-
τες.

Ο Stanley Muchiri , πρόεδρος

της Κενυατικής Εθνικής Συνεται-
ριστικής Οµοσπονδίας και πρόε-
δρος της ICA Αφρικής,
συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας κ. Mwai Kibaki
για τον εορτασµό των εκατό
χρόνων. Μαζί σηµείωσαν ότι για
το 63 τοις εκατό του πληθυσµού
της χώρας, τα προς το ζην προ-
έρχονται άµεσα ή έµµεσα από
συνεταιριστικές δραστηριότητες,
µε πάνω από 300.000 Κενυάτες
να απασχολούνται άµεσα και

πολλοί περισσότεροι έµµεσα σε
συνεταιρισµούς. Ο κ. Muchiri
σηµείωσε ότι οι συνεταιρισµοί,
είναι επιτυχηµένοι στη γεωργία,
στις χρηµατοδοτικές υπηρεσίες,
και τη στέγαση.

Παρά την επιτυχία, ο πρόεδρος
Mwai Kibaki, κάλεσε το κίνηµα
να προωθήσει την συνεχή
ανάπτυξη και ενθάρρυνε τους
νέους να αγκαλιάσουν το συνε-
ταιριστικό κίνηµα.
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στην εναρκτήρια
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µε τον Πρόεδρο
Mwai Kibaki



∆ιεθνής αναγνώριση για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε αξίες

Το παγκόσµιο domain συνεται-
ριστικού µητρώου dot - Coop,
έχει ξεκινήσει το πρόγραµµα
Παγκόσµια Βραβεία για τους
Συνεταιρισµούς της Αριστείας.

Το πρόγραµµα αναγνωρίζει τις
επιτυχείς επιχειρήσεις που
αγκάλιασαν τις συνεταιριστικές
αρχές, και εφαρµόζουν στρατη-
γικές που επηρεάζουν το συνε-
ταιριστικό επιχειρηµατικό
µοντέλο, όπως η απόκτηση πα-
ρουσίας στο διαδίκτυο στο
.coop τοµέα, µε σκοπό την
προώθηση του εµπορικού σή-
µατος τους.

"Εστιάζοντας την προσοχή σε
συνεταιρισµούς που έχουν δη-
µιουργήσει επιτυχείς και ηθικές

επιχειρήσεις, η βράβευση θα
αναδείξει τα πλεονεκτήµατα
του συνεταιριστικού επιχειρη-
µατικού µοντέλου για την πα-
γκόσµια οικονοµική κοινότητα,
"είπε ο Paul Hazen, πρόεδρος
του dotCoop και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Εθνικής Συνε-
ταιριστικής Ένωσης Επιχειρή-
σεων, και µέλος της
Επιτροπής της ICA.

"Οι συνεταιρισµοί µπορούν να
αποτελέσουν την νικηφόρα λύ-
ση για τις προκλήσεις που αντι-
µετωπίζει η παγκόσµια
κοινότητα στη σηµερινή οικονο-
µική πραγµατικότητα. Αναγνω-
ρίζοντας τα παραπάνω οι
ηγέτες του συνεταιρισµού βοη-
θάνε τον κόσµο να συνειδητο-
ποιήσει ότι η λύση δεν αφορά
µόνο τις επιτυχηµένες επιχειρή-
σεις, αλλά αφορά και τους επι-
τυχηµένους συνεταιρισµούς."

Η ICA ενθαρρύνει τους συνεται-

ρισµούς από όλο τον κόσµο
και από όλους τους τοµείς να
συµµετάσχουν. Το πώς οι συ-
νεταιρισµοί αντιµετωπίζουν τις
προκλήσεις και διευθετούν τις
ανταµοιβές τους θα είναι το
κριτήριο που θα καθορίσει
τους τελικούς νικητές για µια
συνεταιριστική επιχείρηση -
όχι το µέγεθος ή η βαθµίδα
του συνεταιρισµού.

Οι νικητές, θα επιλεχτούν από
ένα διεθνές πάνελ, και θα
λάβουν χρηµατοδότηση για να
ταξιδεύσουν στη Γενεύη της
Ελβετίας το Νοεµβρίου του
2009, όπου θα τους απονεµε-
θεί το βραβείο από την Γενική
Συνέλευση της ICA.

Η προθεσµία για την συµµετο-
χή στον διαγωνισµό βράβευ-
σης είναι µέχρι την 31 Μαΐου
του 2009.

Βραβεία

Επισκεφθείτε το

www.globalawards
.coop

για να δείτε τα
κριτήρια

βράβευσης και
περισσότερες
πληροφορίες.

Απονοµή χρυσού προτύπου εξυπηρέτησης πελατών στην Desjardins

Στα Κέντρα Επικοινωνίας Πελα-
τών που διαχειρίζεται ο Όµιλος
Desjardins, απονεµήθηκε η
υψηλού κύρους πιστοποίηση
COPC (Κέντρο Αποδοτικότη-
τας Σχέσεων µε τους Πελάτες)
για πέµπτο κατά σειρά έτος,
µια παγκόσµια πρωτιά για
κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυ-
µα.

Το πρότυπο είναι ένα από τα
πιο απαιτητικά του κόσµου. Για
να λάβουν την πιστοποίηση, οι
εταιρείες πρέπει να ανταποκρί-
νονται σε περισσότερα από 21
κριτήρια που συνδέονται µε
την παραγωγικότητα, την
ποιότητα και την ικανοποίηση

του πελάτη. Η COPC πιστοποί-
ηση υπογραµµίζει την συνεχή
προσέγγιση στην βελτίωση
των εργασιών στο Desjardins.

"Θέλουµε να είµαστε υπόδειγ-
µα για υπηρεσίες σε πελάτες
και το COPC πρότυπο είναι
ένα σήµα αριστείας που µας
ξεχωρίζει από άλλα Κέντρα
Επαφής Πελατών σε όλο τον
κόσµο", δήλωσε η Maureen
Dubois, η Αντιπρόεδρος, του
τµήµατος χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών της Desjardins.

Ο Όµιλος Desjardins είναι ο µε-
γαλύτερος συνεταιριστικός χρη-
µατοοικονοµικός όµιλος στον

Καναδά, µε 5,8 εκατ. άτοµα ως
µέλη.

Η Desjardins περιλαµβάνει
ένα δίκτυο ταµείων, πιστωτι-
κών ενώσεων και επιχειρηµα-
τικών κέντρων στο Κεµπέκ και
το Οντάριο, µε είκοσι θυγατρι-
κές εταιρείες στην ασφάλεια
ζωής και τη γενική ασφάλιση,
µεσιτικών τίτλων, επιχειρηµατι-
κών κεφαλαίων και ασφάλισης
περιουσιακών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.desjardins.com.

Η αξία του εµπορικού σήµατος για την Unimed

Ο Βραζιλιάνικος συνεταιριστι-
κός γίγαντας στην υγεία
Unimed είναι το 27ο σηµαντικό
εµπορικό σήµα στη Βραζιλία,
σύµφωνα µε την ανεξάρτητη
αποτίµηση εµπορικού σήµατος
των συµβουλών της
BrandFinance.

Με καθαρή αξία 2,5 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το
34% του µεριδίου αγοράς και

1 5 εκατ. πελάτες, η Unimed
έκλεισε το 2008 µε ένα πολύ
θετικό ισολογισµό.

"Το εµπορικό σήµα µας είναι
πολύ ισχυρό στην Βραζιλία, συ-
νώνυµο µε την υγεία, την
ποιότητα ζωής, την κοινωνική
ευθύνη και τη χορηγία στον
αθλητισµό", είπε ο Celso
Barros, Πρόεδρος της Unimed
Βραζιλίας.

"Είµαστε πρωτοπόροι γιατί κα-
τακτήσαµε απολύτως τις καρ-
διές των πελατών µας, µε το
σύνολο των ιδεών που είναι η
ουσία της Unimed: Ευτυχία,
ποικιλοµορφία, εµπιστοσύνη
και ενότητα ", είπε ο Almir
Genti l , ∆ιευθυντής Προώθη-
σης και Ανάπτυξης της
Unimed Βραζιλίας.
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Ξεκίνησε η βοήθεια για τις καταστροφές από τις Πιστωτικές Ενώσεις Ειδήσεις των
µελών

Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Πι-
στωτικών Οργανισµών
(WOCCU) σε συνεργασία µε
το Ίδρυµα της Πιστωτικής
Ένωσης της Αυστραλία
(CUFA), δηµιούργησε ένα τα-
µείο αρωγής, για τα θύµατα
των καταστροφών από τις
πρόσφατες µεγάλες πυρκαγιές
στους θαµνότοπους της πολι-
τεία Βικτώρια στην Αυστραλία.

Οι πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή
σε περισσότερα από 21 0 άτο-
µα και πάνω από 2.000 σπίτια
καταστράφηκαν, καθώς και
σχολεία, το εµπορικό κέντρο

και εγκαταστάσεις της κοινότη-
τας.

Σε επιστολή προς τα µέλη του,
στις 11 Φεβρουαρίου του
2009, ο εκτελεστικός αντιπρόε-
δρος της WOCCU και επικε-
φαλής λειτουργίας του
γραφείου, Brian Branch, ανέφε-
ρε: "Γνωρίζω ότι οι πιστωτικές
ενώσεις µπορούν γρήγορα να
παλέψουν και να αντιµετωπί-
σουν µια καταστροφή αυτού
του µεγέθους."

Το ταµείο ανακούφισης από
τις καταστροφές, θα συν-

δράµει τις Αυστραλιανές Πι-
στωτικές Ενώσεις, και το
προσωπικό και τα µέλη τους,
ώστε να βοηθήσουν τα µέλη
που έχασαν τα σπίτια τους να
τα ξαναχτίσουν.

Επίσκεψη στο
www.woccu.org
για περισσότερες
πληροφορίες για
την Αυστραλιανή
βοήθεια και το πως
να συνεισφέρετε

Η συνεταιριστική καινοτοµία στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας και
βιωσιµότητας

Ένας από τους κορυφαίους κα-
ταναλωτικούς συνεταιρισµούς
λιανεµπορίου της Ισπανίας η
οµάδα Eroski έχει αναζητήσει
µε συνέπεια την καινοτοµία για
την εξασφάλιση της βιωσιµότη-
τάς της. Πριν από δύο χρόνια
πρότεινε σε όλες τις θυγατρικές
της οµάδας Eroski να γίνουν
συνεταιριστικές δίνοντας την ευ-
καιρία στους 38.500 εργαζόµε-
νους να γίνουν ιδιοκτήτες -
εργαζόµενοι. Στις 1 7 Ιανουαρί-
ου 2009, η Γενική Συνέλευση
Eroski ενέκρινε το σχέδιο και
διακήρυξε ότι είναι ο µεγαλύτε-
ρος συνεταιρισµός εργαζο-
µένων στον κόσµο µε 52.000
µέλη.

Αν και αυτή η µετατροπή δεν
συνδέεται µε τη σηµερινή κρί-
ση, έγινε για να µπορεί να
δώσει στρατηγική και να δια-
σφαλίσει την συνέχεια των κα-

ταναλωτών συνεταιρισµών
στην ισπανική αγορά. Κατατασ-
σόµενη µεταξύ των πέντε µεγα-
λύτερων λιανοπωλητών στην
Ισπανία, η νεά έµφαση στο συ-
νεταιριστικό µοντέλο της επιχεί-
ρησης αποδυκνύεται ήδη ότι
αποτελεί την σωστή απόφαση.

Η Eroski έχει πληγεί από την
επιβράδυνση της οικονοµίας
και έχει λάβει µέτρα για την πε-
ρικοπή του κόστους σε όλα τα
2440 σηµεία πώλησης (σούπερ
µάρκετ, ταξιδιωτικά γραφεία,
βενζινάδικα, αθλητικά είδη και
αποθήκες φαρµάκων).

Ωστόσο καθώς οι εργαζόµενοι
- ιδιοκτήτες λειτουργούν πιά
στην βάση της ισότητας, η
ανάγκη µείωσης του κόστους
µέσω των απολύσεων θα απο-
φευχθεί. Επιπλέον, τα νέα µέλη
θα διοχετεύσουν νέα κεφαλαία.

Η Eroski ζήτησε αυτή την κίνη-
ση της «συνεταιριστικοποίη-
σης» του Οµίλου, αναφέροντας
ότι έχει επιλέξει αυτή την οδό
για τρεις λόγους:

• Ιδεολογική συνοχή
• Απλούστευση του µοντέλου
της επιχείρησης για την
αποτελεσµατικότητα και την
εναρµόνιση των στόχων
διαχείρισης

• Εκµετάλλευση του
ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος του
συνεταιριστικού µοντέλου
επιχείρησης.

Η Eroski γιορτάζει την 40ή επε-
τείο της το 2009. Η "συνεταιρι-
στικοποίηση" θα εγγυηθεί τη
συνέχιση της βιωσιµότητας ως
ένας σηµαντικός παράγοντας
στους καταναλωτικούς συνεται-
ρισµούς λιανικής πώλησης.

Η οµάδα Eroski
της Ισπανίας είναι
µεταξύ των 1 00
πρώτων ευρω-
παϊκών κατανα-

λωτικών
συνεταιρισµών
λιανεµπορίου.

Καναδική σύµπραξη για τη µείωση της φτώχειας µέσω των συνεταιρισµών

Το Συνεταιριστικό Ίδρυµα
Ανάπτυξης του Καναδά (CDF)
και η Τράπεζα Πολιτών του Κα-
ναδά έχουν συστήσει οµάδα
για την στήριξη της ανάπτυξης
των συνεταιρισµών και των πι-
στωτικών οργανώσεων στην
Αφρική, την Ασία, την Αµερική
και την Ανατολική Ευρώπη. Η
Τράπεζα Πολιτών συµφώνησε
να δωρίσει 1 0 καναδικά δο-
λάρια στο CDF για κάθε 1 .000
$ συνταξιοδοτικού συµβολαίου
µεταξύ της 1 3 Ιανουαρίου και
της 29 Φεβρουαρίου του τρέχο-
ντος έτους.

Από το 2005, η τράπεζα συνει-
σέφερε 458.000 δολάρια στην
CDF. Τα κονδύλια χρησιµο-
ποιούνται από το Καναδικό Συ-
νεταιριστικό Σύνδεσµό (CCA),
τον διεθνή βραχίονα ανάπτυξης
του συνεταιριστικού κινήµατος
του Καναδά, στην προσπάθειά
του να µείωση την φτώχεια σε
περισσότερες από 20 χώρες σε
όλο τον κόσµο.

Ο Jason FARRIS, Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Τράπεζας Πολιτών είπε, "Η στή-
ριξη της µικροχρηµατοδότησης

και των γεωργικών συνεταιρι-
σµών εξασφαλίζει την τροφή,
βελτιώνει την ζωή, και επι-
τρέπει στους ανθρώπους των
κοινοτήτων της υπαίθρου να
µείνουν στη γη τους, αντί να
εκτοπίζονται στις πόλεις."

Επικοινωνία µε Jul ie Breuer,
∆ιαχειρηστή της CDF
Julie.breuer@coopscanada.co
op
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Ειδήσεις
µελών

Νέα µέλη της ICA

Η ICA καλωσορίσε την ένταξη
της iCOOP Αλληλεγγύη των
Καταναλωτικών Συνεταιρι-
σµών (iCOOP Κορέα) της ∆η-
µοκρατίας της Κορέας στις 8
Ιανουαρίου 2009.

Η iCOOP διανέµει, πωλεί, επε-
ξεργάζεται και ασχολείται µε
τη έρευνα σχετικά µε φιλικά
προς το περιβάλλον τρόφιµα.

Η iCOOP έχει 70 συνεταιρι-
σµούς µε την ιδιότητα του
µέλους εκπροσωπώντας
47.232 άτοµα (το 80% είναι
γυναίκες).
Περισσότερα: www.icoop.kr

Η Asociacion de co-operativas
de Ahorro y credito
controladas por de la
Superintendencia Bancos y
Seguros (ACSB) του
Εκουαδόρ έγινε µέλος της ICA
στις 2 Φεβρουαρίου του 2009.

Η ACSB είναι µια ένωση απο-

ταµιευτικών και πιστωτικών
συνεταιρισµών. Προωθεί τη
συνεργασία µεταξύ των µε-
λών και παρέχει οµαδικές
ασφαλίσεις και τεχνική βοή-
θεια. Η ACSB έχει 33 συνεται-
ρισµούς ως µέλη που
εκπροσωπούν 1 ,5 εκατοµµύ-
ριο άτοµα. Περισσότερα:
www.acsb.fin.ec

Η νέα στατιστική
σύνθεση της ICA :
222 οργανώσεις
µέλη δηλαδή 1 97
τακτικά µέλη και 25
συνεργαζόµενα µέλη
που προέρχονται
από 85 χώρες.

Η FENACOOP έχει νέα διεύθυνση:
Ave Santos Dumont, 57, 2 Esq, 1 050-202 Lisbon, Portugal
www.consumo-pt.coop

Νέα συνεργαζόµενα µέλη της ICA

Το Συνεταιριστικό Κολέγιο της
Κένυας έγινε συνεργαζόµενο
µέλος της ICA, την 1 η Ιανουα-
ρίου του 2009. Η σχολή είναι ο
κύριος φορέας κατάρτισης του
συνεταιριστικού κινήµατος
στην Κένυα συµπεριλαµβανο-
µένου και του προσωπικού
του Υπουργείου Συνεταιριστι-
κής Ανάπτυξης και Προώθη-
σης της Κένυας. Η Esther
Gicheru, ∆ιευθύντρια του Κολε-
γίου, συµµετέχει στις δραστη-
ριότητες της ICA και σε
περιφερειακό επίπεδο στην
Αφρικάνικη Επιτροπή Ισότη-
τας της ICA.

Περισσότερα:
www.cooperative.ac.ke

Το Πανεπιστηµιακό Κολέγιο
Moshi των Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων & Μελετών
(MUCCoBS) της Τανζανίας έγι-
νε συνδεδεµένο µέλος στις 4
Μαρτίου του 2009.
Το MUCCoBS είναι ένα εκπαι-
δευτικό ίδρυµα που παρέχει
εκπαίδευση, κατάρτιση, και
έρευνα για την συνεταιριστική
ανάπτυξη, την αγροτική µεταρ-

ρύθµιση και τις
επιχειρηµατικές σπουδές. Το
κολέγιο προωθεί την συνεταιρι-
στική εκπαίδευση. Το
MUCCOBS και ο ∆ιευθυντής
του, καθηγητής Suleman
Chambohas, έπαιξαν ένα απο-
φασιστικό ρόλο στις δραστη-
ριότητες της ICA Αφρικής
συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσφατης αναδιάρθρωσης
της Αφρικής και της Έκθεσης
της ICA, "Η κοινωνικο-οικονο-
µική επίδραση των συνεταιρι-
σµών στην Αφρική και το
θεσµικό τους πλαίσιο".

Περισσότερα:
www.muccobs.ac.tz

Το Εθνικό Σωµατείο Λογιστών
των Συνεταιρισµών (NSAC)
των Ηνωµένων Πολιτειών έγι-
νε συνδεδεµένο µέλος της ICA
την 1 η Ιανουαρίου του 2009.
Η NSAC είναι µια ένωση λογι-
στών που αντιπροσωπεύει
των χώρο των οικονοµικών ερ-
γασιών που απαιτούνται για
τους συνεταιρισµούς όπως

την συνεταιριστική λογιστική,
τον λογιστικό έλεγχο και την
διεκπεραίωση της φορο-
λόγησης. Η NSAC προσφέρει
λογιστική, φορολογική και επι-
χειρηµατική εκπαίδευση σε
συνεταιρισµούς, δικτύωση και
επαγγελµατική ανάπτυξη για
τα µέλη λογιστές, και υποστη-
ρίζει τα συµφέροντα των συ-
νεταιριστικών επιχειρήσεων
στις διαδικασίες καθορισµού
πρότυπων (νοµικών και κανο-
νιστικών).

H NSAC έχει 1 400 µέλη. Είναι
µέλος του Εθνικού Συνδέσµου
Συνεταιριστικών Επιχειρήσε-
ων (NCBA).

Περισσότερα:
www.nsacoop.org
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Άνθρωποι του
συνεταιρισµούΟ συνεταιριστικός κόσµος έχασε ένα διαπρεπή ηγέτη των Φιλιππίνων

Η ICA επιθυµεί να εκφράσει τα
βαθύτατα συλλυπητήρια και να
αποδώσει φόρο τιµής στον σε-
βαστό διεθνή ηγέτη των συνε-
ταιρισµών, αντιπρόσωπο
Guil lermo P. CUA, που απεβίω-
σε στις 1 7 ∆εκεµβρίου του
2008.

O CUA αγκάλιασε το κίνηµα
και αφοσιώθηκε για 29 συνεχή
έτη στην ανάπτυξη των συνε-
ταιρισµών και των θεσµικών µε-
ταρρυθµίσεων, σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο. Οι πρωτοβου-
λίες του και η υποστήριξή του
ως µέλους της ICA, στην Ένω-
ση της Ασιατικής Συνοµοσπον-
δίας Πιστωτικών Ενώσεων
(ACCU), ώθησε την παρουσία
της στο προσκήνιο, ανοίγοντας
τον δρόµο για την εισαγωγή
των προτύπων ACCESS (Α1

Επιλογή Ανταγωνιστικότητας
για την αριστεία στις υπηρεσίες
και την Αξιοπιστία).

Ως εκτελεστικός διευθυντής
της Συµµαχίας Κοινωνικής Αυ-
τοβοήθειας του Μιντανάο Inc -
Συνεταιριστικού Εκπαιδευτικού
Κέντρου Νότιων Φιλιππίνων
(MASS-SPECC), από το 1 997
µέχρι το 2000, ο CUA βοήθησε
την οργάνωση να γίνει ένας
από τους ισχυρότερους χρηµα-
τοπιστωτικούς διαµεσολαβητές
των αγροτικών οργανώσεων
στις Φιλιππίνες.

Το 2000, ανέλαβε τη θέση του
∆ιευθύνων Σύµβουλου ως
µέλους της ICA, της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Συνεταιρι-
σµών (NATCCO), όπου και ει-
σήγαγε αλλαγές για τη

βελτίωση των οικονοµικών
επιδόσεων και την παράδοση
προγραµµάτων, όπως το
SEDCOP, ένα διµερές
πρόγραµµα που έθεσε τις
βάσεις για πολλά τρέχοντα έρ-
γα της NATCCO.

Ο CUA εκπροσώπησε την
Coop-NATCCO οµάδα στο
1 3ο και 1 4ο Κογκρέσο Φιλιπ-
πίνων, όπου το όραµα του για
τους συνεταιρισµούς σε εθνικό
επίπεδο αποδεικνύει την γνή-
σια ηγετική του ποιότητα. Η
µεγαλύτερη κληρονοµιά του
συνεταιριστικού κινήµατος εί-
ναι ο τροποποιηµένος
Κώδικας που τέθηκε πρόσφα-
τα σε ισχύ από τον Πρόεδρο
Macapagal Arroyo.

Guil lermo P. CUA

Ο διευθυντής της INSCOOP συνταξιοδοτείται

Ο ∆ρ. Manuel De Canaveira
Campos συνταξιοδοτείται µετά
από δεκαοκτώ χρόνια αφοσιω-
µένης υπηρεσίας στο συνεταιρι-
στικό κίνηµα.

∆ιετέλεσε διευθυντής της
INSCOOP, του συνεταιριστικού
τοµέα του ινστιτούτου της Πορ-
τογαλίας, µέχρι τη συνταξιο-
δότησή του στα τέλη του 2008.
Σε ένα µήνυµα στους συναδέλ-
φους και φίλους, ο ∆ρ

Canaveira είπε ότι είναι πεπει-
σµένος περισσότερο από ποτέ
για τη σηµασία της συνεταιριστι-
κής οργάνωσης του κόσµου.

Η εφαρµογή των συνεταιριστι-
κών αξίων επείγει είπε, τονίζο-
ντας την συνεταιριστική
αλληλεγγύη σε αυτή την ώρα
της πλανητικής κρίσης".

Email :
canaveira.campos@gmail .com

ICA Ενηµέρωση για νέα άτοµα

Τις 2 Μαρτίου 2009 η ICA κα-
λωσόρισε την Sandrine Mele,
η οποία έχει εµπειρία στην επι-
κοινωνία στο χώρο της διαφήµι-
σης, ως νέο ∆ιαχειριστή
Επικοινωνίας στα Κεντρικά
Γραφεία της ICA.
Η ICA θα αξιοποιήσει την σύγ-
χρονη οπτική µατιά της κυρίας
Mele στη πρώτη της αποστολή
για την ανάπτυξη της νέας Επι-
κοινωνιακής Στρατηγικής της
ICA. Η εισηγήτρια θα
λογοδοτεί στην Maria Elena
Chavez Hertig που διατηρεί τη
συνολική ευθύνη για την λει-
τουργία της επικοινωνίας.

Επικοινωνία µε την Sandrine

Mele στο mele@ica.coop

Ο ∆ιευθυντής επικοινωνίας της
ICA Ασίας-Ειρηνικού, P. Nair,
έχει αποσπασθεί για ένα έτος
στη θέση του Γραµµατέα της
Ερευνητικής Επιτροπής της
ICA Ασίας-Ειρηνικού, από την
1 η Ιανουαρίου 2009.

Επικοινωνία µαζί του στο:
icaco@hotmail .com

Η ICA καλωσορίζει την
Archana Gupta, Βιβλιοθηκο-
νόµο στον τοµέα της επικοινω-
νίας της ICA Ασίας-Ειρηνικού.

Επικοινωνία µαζί της στο:

archana@icaroap.coop

Από την 1 η Ιανουαρίου 2009,
ο Rajiv Mehta βρίσκεται σε
νέα θέση ως αναπληρωτής
περιφερειακός διευθυντής της
ICA Ασίας-Ειρηνικού.

Η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ορ-
γάνωση Υγείας (IHCO) καλω-
σορίζει τον Jose Perez του
Ιδρύµατος Espriu ως νέο
γραµµατέα µετά τη συνταξιο-
δότηση του Estanislau Simon.

Επικοινωνία µαζί του
adjuntodireccion@fundacione
spriu.coop

Sandrine Mele, ICA
Κεντρικά γραφεία,

∆ιαχείρηση
Επικοινωνίας
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Ηµερολόγιο εκδηλώσεων
της ICA & σχετικών
συνεταιριστικών
δραστηριοτήτων

Περισσότερες εκδηλώσεις:

2009 Ηµερολόγιο εκδηλώσεων της ICA & συνεταιριστικών δραστηριοτήτων

25-26 Μαρτίου

1 8 Απριλίου

28-30 Απριλίου

1 8-1 9 Μαΐου

31 Μάιου

2-3 Ιουνίου

4-5 Ιουνίου

22-23 Ιουνίου

2-4 Σεπτεµβρίου

1 0-11 Σεπτεµβρίου

21 -25 Σεπτεµβρίου

22-23 Οκτωβρίου
(µπορεί να
αλλάξει)

5-1 6 Νοεµβρίου

1 5-1 6 Νοεµβρίου

1 6-1 8 Νοεµβρίου

1 9-20 Νοεµβρίου

2009

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA , Κρακοβία ( Πολωνία )

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων των Συνεταιρισµών Ευρώπης,
Πράγα (Τσεχία) www.coopseurope.coop

Συνεδρίαση της οµάδας Εµπειρογνωµόνων των Ηνωµένων Εθνών
για τους συνεταιρισµούς και τα τρόφιµα & οικονοµική κρίση και δια-
βούλευση µε τους ενδιαφερόµενους για το ∆ιεθνές Έτος συνεταιρι-
σµών, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA-Αµερικής, Λίµα (Περού)

Προθεσµία συµµετοχής για τα παγκόσµια βραβεία dotCoop για την
συνεταιριστική αριστεία. Περισσότερα: www.globalawards.coop

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA, Τόκιο, Ιαπωνία

Συνεδρίαση της Μόνιµης Επιτροπής της ICAΑσίας- Ειρηνικού, Τόκιο
(Ιαπωνία)

Γενική Συνέλευση των Συνεταιρισµών Ευρώπης, Σόφια (Βουλγαρία)
www.coopseurope.coop

ICA Eρευνητική ∆ιάσκεψη, "Οι Άνθρωποι πάνω από το κέρδος: Η
απάντηση των συνεταιρισµών στην παγκόσµια οικονοµική κρίση και
την οικονοµική ύφεση", Οξφόρδη (Ηνωµένο Βασίλειο) -
www.ica.coop. icaccr/

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA, Νορβηγία

Συνεταιριστική Σύνοδος Κορυφής της ICAΑµερικής για την Αµερική,
Γκουανταλαχάρα (Μεξικό) www.aciamericas.coop

9η Συνεταιριστική Κεντρική ∆ιάσκεψη της ICAΑφρικής, Ναϊρόµπι
(Κένυα) imbsen@ica.coop

∆ιάσκεψη ∆ιετίας της ICMIF 2009, Τορόντο, Καναδάς www.icmif.org

Συνεδρίαση των Αντιπροσώπων της ICA, Γενεύη (Ελβετία)

Συνεδριάσεις των Τοµεακών Οργανώσεων & των Θεµατικών Επιτρο-
πών της ICA από κοινού µε τη Γενική Συνέλευση της ICA, Γενεύη
(Ελβετία) www.ica.coop/calendar/ για την πλήρη λίστα

Γενική Συνέλευση της ICA, "Παγκόσµια κρίση: Συνεταιριστική ευκαι-
ρία", Γενεύη (Ελβετία) www.ica.coop
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