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Cooperativele pentru o globalizare echitabilă: oportunităţi pentru toţi
O globalizare echitabilă înseamnă să consideri interesele oamenilor ca fiind prioritare, să le
respecţi drepturile, identitatea culturală şi autonomia şi să dai suficientă putere comunităţilor
locale în care aceştia trăiesc.
Globalizarea îl afectează pe fiecare dintre noi. E indubitabil că ea a adus beneficii multora, dar
majoritatea locuitorilor planetei nu i-au simţit încă efectele pozitive. Persistenţa
dezechilibrelor în funcţionarea economiei globale este inacceptabilă din punct de vedere
moral şi nu poate duce la o evoluţie politică durabilă.
Comisia Mondială privind Dimensiunea Socială a Globalizării, compusă din lideri ai lumii
contemporane, caută să identifice modalităţi în care globalizarea poate funcţiona în beneficiul
tuturor. Membrii Comisiei susţin că avantajele economice trebuie şi pot fi mai just împărţite
printr-o globalizare echitabilă, bazată pe valori universal acceptate, respect al drepturilor
omului şi a demnităţii individuale; globalizare democratic condusă şi generatoare de şanse şi
rezultate tangibile pentru toate ţările şi toate popoarele.
Comisia subliniază rolul extrem de important pe care cooperativele, alături de alţi actori ai
societăţii civile, îl pot juca în conturarea evoluţiei globalizării. Este specificat în mod expres
rolul – cheie pe care cooperativele îl pot juca în următoarele domenii:
-

întărirea dialogului şi a abilităţilor administrative: cooperativele sunt de mult
cunoscute drept „şcoli ale democraţiei”

-

creşterea capacităţii economice: cooperativele sunt lideri de piaţă în multe sectoare
industriale din lume, oferind soluţii viabile în cazul unor crize de piaţă, asigurând
astfel o mai bună funcţionare a economiei

-

construirea unui mediu economic local: cooperativele apar pentru a răspunde unor
nevoi locale şi continuă să răspundă necesităţilor comunităţii în care se află

-

creşterea răspunderii sociale corporatiste: cooperativele sunt de mult pionieri ai
îmbinării valorilor şi practicilor economice cu cele sociale.

Cooperativele înseamnă, de fapt, afaceri orientate către oameni. Cooperativele crează
oportunităţi pentru ca oamenii să se ajute pe ei înşişi.
Mai mult de 800 de milioane de oameni din întreaga lume sunt deja membri ai unor
cooperative. În cooperative lucrează mai mulţi bărbaţi şi femei decât în multe din corporaţii
multinaţionale care reprezintă însuşi simbolul globalizării şi a beneficiilor acesteia.
.../..

Deşi cooperativele se concentrează să răspundă unor nevoi locale, ele sunt relaţionate şi
cooperează la scară globală. Ele împărtăşesc un set de principii şi valori convenite
internaţional. Datorită principiilor democratice şi a modului unic în care îmbină obiective
economice şi sociale, au o poziţie unică pentru a juca un rol important în a face globalizarea
mai echitabilă, rol pe care şi-l asumă de generaţii.
Sub multe aspecte, cooperativele înfăţişează o faţă mai umană şi mai echitabilă a globalizării.
De exemplu, cooperativele devin globale ele însele prin cooperative transnaţionale care
respectă comunităţile locale, dar care sunt, economic vorbind, competitive în raport cu
companiile multinaţionale.
Iniţiativele privind comerţul echitabil înglobează în marea lor majoritate o componentă
cooperatistă, fie la nivelul producătorilor, fie la nivelul detailiştilor, permiţând micilor
producători accesul pe piaţa globală.
În plus, indiferent de ce fel de activitate desfăşoară o cooperativă la scară globală, rezultatele
economice şi sociale ale acesteia se întorc de obicei membrilor din comunitatea locală.
Globalizarea nu este rea în sine. Provocarea este de a o face mai echitabilă şi de a-i distribui
beneficiile pe scară cât mai largă. Pentru aceasta, mişcarea cooperatistă este gata să-şi asume
rolul ce-i revine.

