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Les cooperatives per una mundialització justa:
Crear oportunitats per a tots
Una mundialització justa significa donar prioritat a les persones, respectar els seus drets, la seva identitat
cultural i la seva autonomia i donar el poder a les comunitats locals on viuen. En ocasió d’aquesta Diada
internacional del Cooperativisme, les empreses cooperatives del món sencer, sigui quina sigui la seva dimensió, han de tenir el reconeixement per poder fer real aquest tipus de mundialització.
La mundialització afecta tothom. Sens dubte que ha beneficiat un bon nombre de persones però globalment, la majoria de la població mundial no ha notat encara els seus avantatges. Els desequilibris persistents
en el funcionament de l’economia mundial són inacceptables a nivell ètic i injustificables a nivell polític. La
Comissió Mundial sobre la Dimensió Social de la Globalització, composta per líders mundials, dedicada a
trobar els mitjans per tal que aquesta globalització sigui beneficiosa per a tots. Segons la Comissió, els
avantatges econòmics haurien i podrien ser repartits més equitativament amb una mundialització justa, basada en els valors universalment reconeguts i el respecte dels drets humans i de la dignitat individual, aplicada a nivell global, segons els principis de la democràcia i oferint oportunitats i avantatges tangibles a tots
els països i pobles.
La Comissió destaca el paper essencial que poden jugar les cooperatives contribuint a fer evolucionar la
mundialització juntament amb altres actors de la societat civil. Concretament evoca el paper clau de les
cooperatives en els dominis següents: enfortiment del diàleg i del govern –les cooperatives es consideren
des de fa molt de temps com “escoles de democràcia”–; enfortiment de la capacitat econòmica –les cooperatives dominen el mercat en nombrosos sectors industrials a tot el món, enfrontant-se també sovint
amb casos de fallida en el mercat, que suposa un millor funcionament de l’economia; formació d’una
base econòmica local –les cooperatives responen d’entrada a una necessitat local, i romanen properes a
les comunitats locals pròpies, a diferencia d’altres empreses; creixement de la responsabilitat social de les
empreses– les cooperatives des de fa molt temps són pioneres en la combinació dels valors i les pràctiques econòmiques i socials.
Les cooperatives potencien per sobre de tot a les persones que són al cor de les empreses. Les cooperatives ajuden als seus socis a sortir-se’n per ells mateixos i a superar els reptes econòmics i socials als
quals han de fer front al llarg de la seva existència. Més de 800 milions de persones en tot el món són
membres de cooperatives. Les cooperatives donen feina a més persones, homes i dones, que les societats multinacionals que constitueixen un dels principals símbols i beneficiaris de la mundialització. Les
cooperatives donen més importància a l’assistència i a la satisfacció de les necessitats dels seus membres
a nivell local, i també estableixen contactes i cooperen a nivell mundial. Comparteixen una sèrie de principis i valors aprovats per la comunitat internacional. A causa de la seva base democràtica i de la seva
combinació única d’objectius econòmics i socials, estan situats de manera ideal per a contribuir a assolir
una mundialització més justa –cosa que fan des de fa generacions.
Des de nombrosos punts de vista, les cooperatives presenten un rostre més just i més humà de la mundialització. A tall d’exemple, les cooperatives mundialitzen les seves activitats a través de cooperatives
transnacionals que respecten les comunitats locals i alhora són econòmicament competitives enfront les
societats multinacionals. La majoria d’iniciatives de comerç just comporten un element cooperatiu, sigui a
nivell de producció o de comerç de detall, i permeten als petits productors tenir accés als mercats mundials. Sigui quina sigui l’activitat generada per la cooperativa a l’escala internacional, les repercussions
econòmiques i socials recauen als seus membres, i generalment en la si de comunitats locals.
La mundialització en sí mateixa no és forçosament negativa. El repte consisteix en fer-la més justa i en
eixamplar la distribució dels beneficis. El moviment cooperatiu és a punt per a jugar-hi el seu paper.

