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84. KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTAPÄIVÄ 1.7.2006

OSUUSKUNNAT TASAPAINOTTAVAT ELÄMÄÄ KRIISIALUEILLA
Kansainvälisenä Osuustoimintapäivänä 1. heinäkuuta halutaan tuoda esille niitä eri puolella maailmaa
toimivia osuuskuntia, jotka kriisialueilla toimien antavat ihmisille uskoa vakauteen ja rauhanomaisuuteen.
Esimerkiksi Palestiinan ja Israelin osuustoimintaliikkeiden yhteistyö on antanut ihmisille mahdollisuuden
konfliktienkin keskellä tehdä taloudellista yhteistyötä ja luoda kanssakäynnille väyliä yli vihan muurin.
Rauha, ruoka ja mahdollisuus asuntoon. Näiden asioiden puolesta tekevät monet osuuskuntiin kuuluvat
ihmiset eri puolilla maailmaa työtä tietäen, että toivo paremmasta voi elää vain siellä, missä yhteiskunta
on vakaa ja missä kansalaisten perusasiat ovat kunnossa. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA
haluaakin osuustoiminnan nimikkopäivänä, lauantaina 1.7.2006, liputtaa niiden osuuskuntien puolesta,
jotka vaikeissakin oloissa kokoavat ihmiset yhteen rakentamaan oman alueensa hyvinvointia.
Palestiinan ja Israelin osuustoimintaliikkeiden maataloustuotteiden kaupallinen yhteistyö koskee ruoan
markkinointia ja ruoantuottajien toimeentulon parantamista. Samalla se osoittaa paikallisten asukkaiden
pyrkimystä omien osuuskuntiensa välityksellä luoda ihmisten ja yritystoiminnan kaipaamaa turvallisuutta
muutoin ristiriitojen repimälle alueelle.
Bosniassa ja Serbiassa asunto-osuuskuntaliike on mukana projekteissa, jotka asunto-osuuskuntia
perustamalla pyrkivät vauhdittamaan jälleenrakentamista ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten
kanssakäymistä. Arvokasta ja aktiivista työtä oman maansa rauhan ja yhteiskuntaolojen kehittämiseksi
ovat tehneet myös Indonesiassa, Intiassa ja Sri Lankassa toimivat osuuskuntamuotoiset yhteisöt ja
yritykset.
Kansainvälinen Osuustoimintaliitto uskoo osuustoiminnan tarjoavan hyvän ja neutraalin vaihtoehdon
sinne, missä korjataan joko markkinoiden tai hallitusten epäonnistumisia. Solidaarisuutta,
demokraattisuutta ja tasa-arvoa korostava osuuskunta tarjoaa ihmisille mahdollisuuden auttaa itseään ja
mahdollisuuden osallistua tasavertaisesti osuuskuntamuotoiseen yritystoimintaan.
Kansainvälisenä Osuustoimintapäivänä ICA muistuttaa, että osuustoiminnallinen yritysmalli tukee
vakaata inhimillistä kehitystä sekä edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäen näin paitsi
taloudellista hyvinvointia myös kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Yli 100-vuotias Kansainvälinen
Osuustoimintaliitto toimii aktiivisesti eri kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten YK:n kanssa. Liiton
suomalaisjäseniä ovat Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL ja Pellervo-Seura.
Osuustoimintaa on liki sadassa maassa ja eri osuuskuntien jäsenmääräksi arvioidaan 800 miljoonaa.
Suomi on maailman vahvin osuustoimintamaa: 59 prosenttia suomalaisista on yhden tai useamman
osuuskunnan jäsen. Kaikkiaan jäsenyyksiä Suomen 3.600 osuuskunnassa on yli kolme miljoonaa:
esimerkiksi kuluttajaosuuskunnissa on yli 1,8 miljoonaa ja osuuspankeissa 1,2 miljoonaa jäsentä. Vuonna
2005 suomalaisten osuuskuntien yhteinen liikevaihto oli yli 25 miljardia euroa.
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