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Construir la pau a través
de les cooperatives

es cooperatives es basen en un conjunt de
valors i principis concebuts per a promoure la causa
de la pau. Els valors de solidaritat, democràcia i
igualtat han ajudat a milions de persones de tot el
món a promoure l’harmonia social a través d’un futur econòmic més segur.

tre els pobles, mitjançant la creació de cooperatives
d’habitatges. Diversos moviments també s’han esmerçat molt per a contribuir a les iniciatives de reconstrucció a llarg termini després del tsunami a Indonèsia, Índia i Sri Lanka, incloses algunes àrees de
conflictes persistents.

Les cooperatives desenvolupen la seva funció contribuint a resoldre els problemes que desemboquen
en conflictes. Aquests conflictes deriven de la necessitat d’assolir estabilitat econòmica mitjançant un
lloc de treball segur o un habitatge assequible, l’accés al crèdit o als productes de consum, als serveis
d’assegurances o als mercats, o la satisfacció de
moltes altres necessitats. Les cooperatives asseguren que les persones tinguin autèntiques alternatives enfront les errades dels mercats o dels governs,
oferint estructures que donen feina i promouen la
participació. Les cooperatives obren un camí d’inclusió, no pas d’exclusió, i ofereixen a les persones
la capacitat d’autoajuda contribuint així a eliminar
moltes de les condicions que poden acabar en conflicte dins les comunitats o entre elles.

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) és l’expressió organitzativa d’aquesta solidaritat mundial,
posant en pràctica, des de fa més de 110 anys,
aquests valors cooperatius i promovent activament
la pau. L’ACI ha procurat i segueix procurant integrar tradicions polítiques, econòmiques i socials diverses, actuant de pont per assolir més comprensió i
recolzament entre els seus membres i animant a les
cooperatives a col·laborar entre sí per aplicar el model cooperatiu a tot el món. L’ACI treballa activament amb tot un conjunt d’organismes internacionals, incloses les Nacions Unides, i amb els seus
membres a fi de promoure el desenvolupament cooperatiu, especialment a les regions en conflicte.
L’ACI creu que promoure el desenvolupament
humà sostenible i impulsar el progrés econòmic i social de les persones mitjançant el model d’empresa
cooperativa contribuirà a la pau i la seguretat internacionals.

Les cooperatives ofereixen també una alternativa
real a la resolució de conflictes i contribueixen considerablement a reconstruir les comunitats després
de guerres o de conflictes civils, tot creant condicions que disminueixen la possibilitat que aquests
conflictes ressorgeixin. Poden crear la base real a
llarg termini per a una pau sostenible i àmplia fonamentada en estructures democràtiques. Per exemple, els moviments cooperatius de Palestina i Israel
estan col·laborant actualment en tota una gamma
de projectes de comercialització destinats a ajudar
als cooperadors palestins a millorar els seu nivell de
vida i d’aquesta manera establir vincles entre les
persones. Els moviments cooperatius d’habitatge
participen en projectes a Bòsnia i Sèrvia per a ajudar a reconstruir comunitats i renovar el diàleg en-

Aquest any, l’ACI en ocasió de la Diada Internacional del Cooperativisme convida als socis cooperativistes de tot el món a celebrar les accions assolides
i dirigides per les cooperatives per crear un món
més segur per a tots.

L’ACI es una organització no governamental independent que
aglutina, representa i dóna serveis a les cooperatives a tot el
món. Fundada a 1895, els seus 224 membres són organitzacions
cooperatives nacionals i internacionals de tots els sectors d’activitat a 91 països. En total representen aproximadament a 800
milions de persones a tot el món.

