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«Νέοι, το μέλλον των συνεταιρισμών»
Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Συνεταιρισμών 2011 υπογραμμίζει πώς το συνεργατικό
μοντέλο μπορεί πραγματικά να προσδώσει δυνατότητες στους νέους. Η Ημέρα συνδέεται
με τον εορτασμό του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο
ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2011, ακριβώς πριν ξεκινήσει το Διεθνές Έτος
Συνεταιρισμών 2012 των Ην. Εθνών. Το Έτος Νεολαίας ενθαρρύνει το διάλογο και την
αλληλοκατανόηση των γενεών και προάγει τα ιδεώδη της ειρήνης, του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και την αλληλεγγύη.
Η Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών ικανοποιεί την ανάγκη όλων όσοι μετέχουν στο
συνεταιριστικό κίνημα για ενίσχυση της συμμετοχής νέων ανθρώπων σε αυτό. Πολύ
συχνά, οι νέοι δεν είναι ενήμεροι για το συνεργατικό μοντέλο: δε μαθαίνουν στο σχολείο για
τους συνεταιρισμούς, αφού αυτοί συχνά απουσιάζουν από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Ακόμη, ίσως οι νέοι δε συνειδητοποιούν ότι προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν
προέρχονται από συνεταιρισμούς.
Κι όμως, οι συνεταιρισμοί προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες που καλύπτουν πρακτικές
και γενικότερες ανάγκες τους. Τους προσφέρουν ένα μοντέλο επιχειρείν για να
δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Τους προσφέρουν ευκαιρίες εργασίας σε
φορείς που πληρούν κριτήρια τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους: οι επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες είναι πιο δημοκρατικές, πιο υπεύθυνες και πιο ηθικές.
Σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διασυνδέουν τους νέους σε πρωτοφανή
κλίμακα, εμφανίζονται ευκαιρίες δίχως προηγούμενο και για τους συνεταιρισμούς. Ο
συνεταιρισμός είναι μοντέλο που ενσωματώνει εκείνες τις συλλογικές μορφές δράσης που
βρίσκει τόσο ελκυστικές η γενιά η οποία τώρα βγαίνει στο προσκήνιο.
Οι συνεταιρισμοί προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
ώστε να εμπλουτιστούν η μόρφωση και οι δεξιότητές τους, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή
τους στη λήψη αποφάσεων στους συνεταιρισμούς – ή να φτιάξουν οι ίδιοι τους δικούς τους
συνεταιρισμούς.
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Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) ασχολείται με τους νέους από παλιά. Το 2003, το
Διοικητικό της Συμβούλιο προσκάλεσε για πρώτη φορά έναν εκπρόσωπο των νέων να
συμμετάσχει πλήρως στις διαβουλεύσεις του και το 2008 παραχώρησε επίσημα μία θέση
μέλους του Δ.Σ. σε εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση εκπρόσωπο νέων.
Επιπλέον, η ICA διαθέτει δραστήριο Δίκτυο Νέων με τους εξής στόχους:


να βοηθά τους νέους συνεταιριστές από διάφορες χώρες να διασυνδέονται μεταξύ
τους και να μοιράζονται εμπειρίες και ιδέες



να παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι συνεταιριστές μπορούν να μαθαίνουν
περισσότερα για το ευρύτερο συνεταιριστικό κίνημα



να εντάξει τους εκτός κινήματος νέους στην πρόσβαση εκπαίδευσης και υποστήριξης



να δώσει στους νέους συνεταιριστές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το
υπόλοιπο κίνημα, τόσο για να αναδείξουν τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους
όσο και για να εξασφαλίσουν ότι η άποψη των νέων θα είναι παρούσα στον ευρύτερο
διάλογο.

Ανάμεσα στις προτεραιότητές της για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών 2012, η ICA
επιδιώκει τη συμμετοχή περισσότερων νέων στο συνεταιριστικό κίνημα. Για να προωθήσει
τις αξίες και αρχές του συνεργατισμού στους νέους, η ICA διοργανώνει τον καλλιτεχνικό
διαγωνισμό Coop’Art, που είναι ανοικτός σε κάθε νέο ενήλικο διεθνώς. Οι συμμετέχοντες
θα μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους μέσω μίας ειδικής ιστοσελίδας από το Νοέμβριο
του 2011 ως το Μάιο του 2012 και η τελετή βράβευσης θα γίνει στο Μάντσεστερ το
Νοέμβριο του 2012. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε εφόσον είναι από 16 έως 35
ετών. Τρεις είναι οι κατηγορίες του διαγωνισμού: μουσική, βίντεο και φωτογραφία. Στόχος
του είναι η προαγωγή των αρχών του συνεργατισμού με τρόπο ελκυστικό για τους νέους
ανθρώπους ώστε να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με το παγκόσμιο συνεταιριστικό
κίνημα.
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών, η ICA καλεί όλους τους συνεταιριστές
παγκοσμίως να δώσουν στους νέους ευκαιρίες συμμετοχής στο συνεταιριστικό κίνημα και
να επενδύσουν στους μελλοντικούς τους ηγέτες.
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