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„Contribuţia cooperaţiei la edificarea păcii”

Cooperaţia se întemeiază pe un set de valori şi principii care servesc la
promovarea păcii. Valori precum solidaritatea, democraţia şi egalitatea au
ajutat milioane de oameni din întreaga lume să construiască un echilibru
social bazat un viitor economic mai sigur.
Cooperativele pot juca un rol important în abordarea unor situaţii
conflictuale. Cooperativele s-au născut din nevoia de stabilitate economică
generată prin asigurarea unor locuri de muncă sau a unor condiţii de locuit la
preţuri rezonabile, a accesului la credit sau la produse de larg consum, la
asigurări, la piaţă sau ca răspuns la multe alte probleme.
Asigurând alternative reale în domenii în care piaţa sau politicile
guvernamentale eşuează, cooperativele oferă structuri care implică şi
angajează oameni. Pe calea asimilării şi nu a excluderii, cooperativele dau
oamenilor instrumentele necesare pentru a se ajuta singuri, ducând implicit
la eliminarea multor factori conflictuali între comunităţi sau în interiorul
acestora.
De asemenea, cooperativele oferă o alternativă reală pentru rezolvarea
conflictelor şi contribuie în mod semnificativ la reconstruirea comunităţilor
afectate de război sau insurgenţă civilă, creând condiţiile detensionării
situaţiilor conflictuale. Structurile lor democratice pot asigura baza unei păci
temeinice şi sustenabile.
De exemplu, mişcările cooperatiste din Palestina şi Israel lucrează împreună
în cadrul unei serii de proiecte de marketing al produselor agricole destinate
fermierilor din Palestina care îşi pot astfel îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi a
căror implementare ajută la crearea de conexiuni între oamenii implicaţi. În

acelaşi sens, cooperaţia de locuinţe din Bosnia şi Serbia se implică în
reconstruirea comunităţilor prin crearea de locuinţe în sistem cooperatist şi
facilitarea dialogului. De asemenea, o mulţime de organizaţii cooperatiste au
susţinut eforturile de reconstrucţie după dezastrul provocat de tsunami în
Indonezia, India şi Sri Lanka inclusiv în zonele marcate de conflicte armate.
Alianţa Cooperatistă Internaţională (ACI), ca expresie instituţională a acestei
solidarităţi, are o istorie de peste 110 ani de implementare a acestor principii
şi de promovare activă a păcii. ACI a căutat necontenit să fie o organizaţie
care să asimileze diverse tradiţii politice, economice şi sociale constituind un
liant pentru o mai bună înţelegere şi pentru sprijin reciproc întemeiat pe
modelul cooperatist între membri săi.
ACI colaborează activ cu o serie de agenţii internaţionale incluzând
Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu membri săi pentru a promova dezvoltarea
cooperatistă în zone afectate de conflicte. ACI consideră că dezvoltarea
umană sustenabilă şi sprijinirea progresului economic şi social prin modelul
antreprenorial cooperatist pot contribui la pacea şi securitatea internaţională.
ACI cere tuturor cooperativelor din lume să folosească Ziua Internaţională a
Cooperaţiei din acest an pentru a arăta ceea ce au făcut şi continuă să facă
pentru ca lumea în care trăim să fie un loc mai sigur pentru toată lumea.

