
 

ACI a preluat președinția Comitetului pentru 
Promovarea și  Progresul Cooperativelor (COPAC) 

 

În luna ianuarie 2021, Alianța Cooperatistă Internațională a preluat 
președinția Comitetului pentru Promovarea și Progresul 
Cooperativelor (COPAC), pentru o perioadă de doi ani. 

Înființat în 1971, COPAC reunește instituții publice și private globale 
care apără și susțin întreprinderile cooperatiste centrate pe oameni și 
autosustenabile, ca lideri în dezvoltarea durabilă. 

Directorul General al ACI, Bruno Roelants a spus: “ACI așteaptă cu nerăbdare să coordoneze 
activitatea COPAC pentru a se asigura că vocea cooperativelor este auzită în toate discuțiile de 
politică globală. După determinarea și conducerea predecesorului nostru, Organizația Internațională 
a Muncii (OIM), COPAC va continua să apere cooperativele ca întreprinderi centrate pe oameni care 
sunt motoare ale dezvoltării durabile”.  

Transmiterea leadership-ului a avut loc în timpul unei reuniuni, pe 29 ianuarie. Conducerea COPAC de 
către ACI vine într-un moment în care inovația politică este necesară mai mult ca niciodată. Va fi foarte  
important ca COPAC să definească o strategie nouă și robustă pentru poziționarea cooperativelor ca 
actori cheie pentru o recuperare centrată pe oameni și echitabilă din punct de vedere al mediului. 

COPAC - misiune și membri  

Pentru a-și avansa misiunea și viziunea comune, membrii COPAC colaborează la promovarea și 
creșterea gradului de conștientizare cu privire la cooperative, la consolidarea acestora peste tot în lume 
prin consolidarea capacităților, participarea la inițiative politice care afectează cooperativele și servirea 
drept resursă pentru cunoașterea cooperatistă prin colectare și schimb de informații. COPAC este 
responsabil și pentru alegerea temei Zilei Internaționale a Cooperativelor a Organizației Națiunilor 
Unite, sărbătorită, în fiecare an, în prima sâmbătă a lunii iulie. În acest sens, COPAC va anunța tema 
pentru Ziua Internațională a Cooperativelor de anul acesta în săptămânile care urmează.  

Membrii săi actuali sunt Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite (FAO), 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), Departamentul ONU pentru Economie și Afaceri Sociale 
(UNDESA) și ACI. Un fost membru, Organizația Mondială a Fermierilor (WFO) a părăsit recent 
COPAC dar va continua să lucreze cu cooperativele, pe o bază bilaterală cu ACI și cu alți membri ai 
COPAC.  

 

CB/CB 

http://www.copac.coop/
http://www.copac.coop/

	ACI a preluat președinția Comitetului pentru Promovarea și  Progresul Cooperativelor (COPAC)

