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Cooperativele construiesc o lume mai bună:  
a fost anunțată Ziua Internațională a 

Cooperativelor 2022  
 
 
 

Pe 2 iulie, cooperativele din întreaga lume vor sărbători cea de-a 100-a Zi Internațională a 
Cooperativelor (#CoopsDay). La un deceniu de la Anul Internațional al Cooperativelor al 
ONU, care a prezentat contribuția unică a cooperativelor pentru a face lumea un loc mai 
bun, sloganul din acest an #CoopsDay -- „Cooperativele construiesc o lume mai bună” -- 
face ecou temei Anului Internațional. 
 

„Cooperativele răspund la apelul de conștientizare al secretarului general al ONU, 

Antonio Guterres, care a avertizat că lumea este „la marginea unui abis – și se mișcă în 

direcția greșită” și a exclamat că „pentru a restabili încrederea și a inspira speranță, 
avem nevoie de cooperare, avem nevoie de dialog, avem nevoie de înțelegere”. De 

aproape două secole, cooperativele au tras în această direcție. Acest lucru a fost 

evidențiat pe deplin la cel de-al 33-lea Congres Mondial al Cooperativelor, organizat de 

Alianța Cooperatistă Internațională în decembrie 2021, care a concentrat atenția asupra 

modului în care identitatea lor comună determină cooperativele să ia măsuri pentru a 

aborda problemele lumii”, a declarat Bruno Roelants, director general al ACI. 

ACI invită cooperatorii de pretutindeni să răspândească cuvântul despre modul în 

care modelul nostru de afaceri centrat pe om, inspirat de valorile cooperatiste de 

autoajutorare, autoresponsabilitate, democrație, egalitate, echitate și solidaritate și 

valorile etice ale onestității, deschiderii, responsabilității sociale și grija față de ceilalți 

înseamnă construirea unei lumi mai bune. 

Funcționând în întreaga lume, în multe sectoare diferite ale economiei, cooperativele          
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s-au dovedit mai rezistente la crize decât media. Ele încurajează participarea economică, 

luptă împotriva degradării mediului și a schimbărilor climatice, generează locuri de 

muncă bune, contribuie la securitatea alimentară, păstrează capitalul financiar în 

comunitățile locale, construiesc lanțuri valorice etice și, prin îmbunătățirea condițiilor 

materiale și a securității oamenilor, contribuie la pacea pozitivă. 

„Cooperativele sunt singurul model de întreprindere cu principii agreate la nivel 
global care se bazează pe o bază de valori etice comune”, a adăugat Bruno Roelants. 

ACI face apel la cooperatorii și partenerii din întreaga lume să se pregătească să 

sărbătorească #CoopsDay pe 2 iulie și să arate lumii cum cooperativele construiesc 
o lume mai bună. 
Pachetul de acțiuni Coopsday 2022, care include sigla, mesajele cheie și alte resurse 

digitale, va fi disponibil în curând. 
 
 
 
 
Despre Ziua Internațională a Cooperativelor 
Marcată de cooperative din întreaga lume din 1923 și proclamată oficial de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite cu ocazia centenarului ACI în 1995, Ziua Internațională a 
Cooperativelor este sărbătorită anual în prima sâmbătă a lunii iulie. 

Scopul #CoopsDay este de a crește gradul de conștientizare a cooperativelor și de a 

promova ideile mișcării de solidaritate internațională, eficiență economică, egalitate și 

pace mondială. Din 1995, ACI și Organizația Națiunilor Unite prin Comitetul pentru 

Promovarea și Avansarea Cooperativelor (COPAC) au stabilit împreună tema pentru 

sărbătorirea #CoopsDay. 

Prin #CoopsDay, factorii de decizie locali, naționali și globali, organizațiile societății civile 

și publicul în general pot afla despre contribuția cooperativelor la un viitor sigur 
pentru toți. 
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