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Poselství Mezinárodního družstevního svazu
82. mezinárodní družstevní den MDS - 10. mezinárodní družstevní den OSN – 3. července 2004

Družstva pro spravedlivou globalizaci: vytváření příležitostí pro všechny
Spravedlivá globalizace znamená upřednostňování lidí, respektování jejich práv, kulturní identity,
autonomie a posilování místních společenství, ve kterých žijí. U příležitosti Mezinárodního dne
družstev by mělo být uznáno, že družstevní podniky na celém světě, ať velké nebo malé, usilují o to,
aby se takováto globalizace stala realitou.
Globalizace ovlivňuje každého. Přináší bezpochyby prospěch mnohým, ale její výhody dosud většina
světové populace nepociťuje. Přetrvávající nerovnosti v současném působení globální ekonomie jsou
eticky nepřijatelné a politicky neudržitelné. Světová komise pro sociální dimenzi globalizace, složená
ze zástupců celého světa, hledá způsoby, jak by globalizace mohla být přínosem pro všechny.
Argumentuje tím, že hospodářské výhody by měly a mohly být spravedlivěji využívány
prostřednictvím spravedlivé globalizace, založené na všeobecně uznávaných hodnotách, zahrnujících
respektování lidských práv a důstojnost jednotlivce, na demokratickém řízení a poskytování
příležitostí a hmotných výhod pro všechny země a jejich obyvatele.
Komise zdůrazňuje nesmírně důležitou úlohu, kterou mohou družstva hrát při formování vývoje
globalizace společně s ostatními aktéry občanské společnosti. Specificky uvádí klíčovou úlohu, kterou
mohou družstva hrát v následujících oblastech: „posílení dialogů a řízení – družstva jsou dlouhodobě
známa jako „školy demokracie“, posílení hospodářské kapacity – družstva jsou na vedoucích pozicích
na celosvětovém trhu v mnoha průmyslových sektorech, často řeší situace poklesu trhů a tím zajišťují
efektivnější fungování hospodářství, budují místní hospodářské jednotky - družstva začínají tím, že
reagují na místní potřeby a zůstávají na místní komunitu napojena, na rozdíl od jiných podniků,
zvyšování sociální odpovědnosti podniků – družstva jsou dlouhodobě známa tím, že spojují
hospodářské a sociální hodnoty s praxí.
Družstva, to jsou podniky, v jejichž středu je člověk. Družstva vytvářejí příležitosti, jak si mohou lidé
sami pomoci, jak reagovat na hospodářské a sociální výzvy, kterým během svého života čelí. Více než
800 milionů osob na celém světě je členy družstev. Družstva zaměstnávají více žen a mužů, než
mnohonárodní korporace, jeden z hlavních symbolů a příjemců globalizace. I když se družstva
soustředí na poskytování služeb a uspokojování místních potřeb členů, sdružují se a spolupracují také
na globální úrovni. Uznávají soubor principů a hodnot schválený na mezinárodní scéně. Vzhledem
k jejich demokratickému základu a unikátní kombinaci hospodářských a sociálních cílů, mají ideální
podmínky, aby hrála úlohu při vytváření spravedlivější globalizace – je to něco, čím se zabývají po
generace.
Družstva mnoha způsoby představují spravedlivější a humánnější tvář globalizace. Například sama
globalizují svoji činnost tím, že spolupracují s nadnárodními družstvy, která respektují místní
společenství, ale jsou hospodářsky konkurenceschopná vůči nadnárodním podnikům. Iniciativy
slušného obchodování většinou zahrnují družstevní prvek, buď na straně výrobce nebo
maloobchodníka, a umožňují malým výrobcům přístup na globální trhy. Ať je družstevní činnost
v mezinárodním měřítku jakákoliv, hospodářský a sociální výnos jde ve prospěch členů, obvykle
v místních společenstvích.
Globalizace samotná není nutně špatná. Výzvou je učinit ji spravedlivější a distribuovat její výhody
v širším rozsahu. Družstevní hnutí je připraveno hrát svoji úlohu.

