ПОСЛАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
84 Международен кооперативен ден – МКС
12 Международен ден на кооперациите – ООН
„ Ролята на кооперациите за укрепването на мира”
Кооперациите притежават в същината си множество от ценности и принципи, създадени
да благоприятстват на каузата за мир. Ценностите за солидарност, демокрация и
равенство помогнаха на милиони хора от целия свят да засилят социалната хармония ,
благодарение на по-сигурното икономическо бъдеще.
Кооперациите играят важна роля в подпомагането на решаването на проблеми , които
водят до конфликт. Те произлизат от необходимостта за икономическа стабилност, дали
за гарантиране на заетостта или предоставяне на жилища, достъп до кредитиране или
потребителски стоки, застраховане или пазари или безброй други потребности.
Уверявайки се ,че хората имат реални алтернативи при провали на пазари или
правителства, кооперациите помагат да се създадат структури, които ангажират и
привличат хората. С своето участие кооперациите дават възможност на хората сами да
си помогнат, а от тук тази помощ елиминира много от условията, които могат да доведат
до конфликти вътре и между обществата.
Кооперациите, също така предлагат реална алтернатива в оказване на помощ при
разрешаване на конфликти и изключително много допринасят за възстановяването на
обществата след войни или граждански сблъсъци , чрез създаване на условия за
потушаване на конфликта. Посредством своите демократични структури те създават
реална дългосрочна база за устойчив и всеобхватен мир.
Например, кооперативните движения в Палестина и Израел понастоящем работят заедно
в областта на земеделски маркетингови проекти, предназначени да подкрепят
палестинските кооператори в подобряването на техния стандарт на живот и по този
начин да се създадат контакти между хората. Жилищното кооперативно движение
участва в проекти в Босна и Сърбия, подпомагайки ги в възстановяването на обществата
чрез създаване на кооперативно жилищно строителство и чрез диалог между хората.
Разнообразието от кооперативни движения, също така оказа активно влияние на
усилията за дългосрочното възстановяване на Индонезия, Индия и Шри Ланка след
разрушителното цунами, а също така и в някои райони на продължаващи конфликти.
Международният кооперативен съюз /МКС/, като организационен израз на тази глобална
солидарност, има повече от 110 годишна история в прилагането на практика
кооперативните ценности и принципи и активното подкрепяне на мира.
МКС се е стремял и продължава да се стреми да бъде всеобхватен в разнообразието на
политически, икономически, социални традиции и да действува като мост за по-добро
разбиране и подкрепа между членовете , насърчавайки кооперациите да си сътрудничат
помежду си, използвайки кооперативния модел в целия свят. Активно работи с различни
международни агенции включително и Обединените нации и собствените членове за
популяризиране кооперативното развитие, особено в региони обект на конфликт.
МКС е убеден, че подпомагайки устойчивото човешко развитие и по-нататъшния
икономически и социален прогрес на хората, чрез кооперативния модел на предприятие,
ще допринася за международния мир и сигурност.
Призивът на МКС до всички кооператори в целия свят е , да използват повода за
честване на Международен кооперативен ден и да отпразнуват направеното от
кооперациите, а също така и това , което ще направят и в бъдеще , за да превърнат света
в по-сигурно и по-безопасно място за всички.

