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Οι Χώρες Οικοδομούν ένα Καλύτερο Κόσμο 
Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο 8 Ιουλίου 2016 

Τις 5 και 6 Ιουλίου 2016, εκπρόσωποι συνεταιριστικών κινημάτων από 8 χώρες συναντήθηκαν με την 

Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία σε για μια επιχειρηματική συζήτηση. Παράλληλα με την Διεθνή Η-

μέρα Συνεταιρισμών, αυτή η ομάδα συγκεντρώθηκε για να μοιραστεί τις καλύτερες πρακτικές και 

στρατηγικές για το πώς μπορούν οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο να προωθήσουν την συνεταιριστι-

κή ταυτότητα και να οικοδομήσουν την κατανόηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου. 

Αυτή η συνάντηση ήταν η πρώτη αυτού του είδους και περιλάμβανε εκπροσώπους από την Κίνα, την 

Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Τζαμάικα, την Ιαπωνία, το Ενωμένο Βασίλειο, και τις ΗΠΑ –οι 

οποίοι συντάχθηκαν μαζί, για ένα καλύτερα κόσμο, όπως κάνουν οι συνεταιρισμοί. 

Οι συνεταιριστικές ενώσεις, επιχειρήσεις, και ηγέτες έχουν αναγνωρίσει ως μια παγκόσμια ανάγκη να 

οικοδομηθεί η κατανόηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου και βλέπουν μια ευκαιρία να 

επιτύχει αυτό εργαζόμενοι μαζί. Αναζητώντας την έμπνευση, οι συνεταιρισμοί ρωτούν τον κόσμο, 

"Πως θα ήταν ο κόσμος αν;" 

Αν τα κέρδη έμειναν στη κοινότητα; Αν βάζαμε τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από το χρήμα; 

αν οι μελλοντικές δουλειές των παιδιών θα ήταν μια εισφορά για τις ανάγκες όλων; Αν ο 

τρόπος που κάνουμε επιχειρήσεις άλλαζε το μέλλον μας, Πως θα ήταν ο κόσμος αν σταμα-

τούσαμε να κάνουμε απλώς ευχές και στηρίζαμε το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο; 

Κάθε συμμετέχοντα χώρα και πολλοί άλλοι σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτή την ερώτηση μέσω των 

κοινωνικών και συμβατικών Μέσων Ενημέρωσης. Οι εκπρόσωποι οι οποίοι συναντήθηκαν  
παρουσίασαν πως προσάρμοσαν το κοινό μήνυμα "What If" ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των 
χωρών τους. Αυτή η παραγωγή του video  σηματοδοτεί την πρώτη συλλογική δράση της ομάδας. 
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Την στρογγυλή τράπεζα συνδιοργάνωσε η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) και o Συνεταιρι-

σμός Midcounties στην έδρα τους στο Warwick της Αγγλίας, Ο Διευθύνων Σύμβουλός του 

Midcounties Ben Reid εξέφρασε την ικανοποίησή του στην ομάδα κατά την διάρκεια του Συνεταιρι-

στικού Δεκαπενθήμερου του Ηνωμένου Βασιλείου –το οποίο εορτάζεται από τους συνεταιρισμούς 

όλης της χώρας με ειδικές συμφωνίες, προσφορές και εκδηλώσεις . 

Συμμετέχοντες Εκπρόσωποι: 

 Κίνα, Zhang Wangshu - ACFSMC 

 Φινλανδία, Matti Pikkarrinen & Maarjana Saarikoski - SOK Corporation

 Ελλάδα, Lucas Mprechas – Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. 

 Ινδία, Ankit Parihar - Indian Farmers Fertilizer Cooperative (IFFCO)

 Τζαμάικα, Clayton Αίθουσα - TIP Friendly Society

 Ιαπωνία, Kenki Maeda, - JA Zenchu (Central Union of Agricultural Co-operatives)

 Ιαπωνία, Osamu Nakano (Japan’s Worker Cooperative Union)

 Ιαπωνία, Aya Ataka - JC-Soken (Cooperative General Research Institute)

 Ενωμένο Βασίλειο, Ed Mayo - Co-operatives UK

 Ενωμένο Βασίλειο, Giles Simon - Co-operatives UK

 Ενωμένο Βασίλειο, Ben Reid – Συνεταιρισμός Midcounties

 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Χάουαρντ Brodsky - CCA Global Partners, Συνεταιρισμοί

για ένα Καλύτερο Κόσμο (Cooperatives for a Better World)

Φωτογραφίες από τον Συνεταιρισμό Midcounties 




