
Directorul-General OIM - vorbitor cheie la 
cel de-al 33-lea Congres Cooperatist 

Mondial al ACI 

Directorul General al Organizației Internaționale a Muncii, domnul Guy Ryder, a participat 

online, în calitate de vorbitor principal, la cel de-al 33-lea Congres Cooperatist Mondial care a avut 

loc la Seul în perioada 1 - 3 decembrie 2021. 

În discursul său, dl Ryder a felicitat ACI pentru 

cea de-a 125-a aniversare și pentru „istoricul 

său lung în ce privește realizările în promovarea 

cauzei justiției sociale”, o cauză pe care o 

împărtășește cu OIM. Pe parcursul celor 102 ani 

de existență ai OIM, cooperativele au fost aliați 

consecvenți. Totodată, a menționat că o 

redresare centrată pe om necesită 

recunoașterea cooperativelor ca actori sociali 

și economici esențiali pentru a construi 

comunități mai rezistente și pentru a 

consolida economiile locale. 

Comentând momentul în care a preluat funcția de director general al OIM în 2012, dl Ryder și-a 

amintit că tocmai avusese loc cel de-al 32-lea Congres Cooperatist Mondial al ACI și că era Anul 

Internațional al Cooperativelor ONU. De atunci, colaborarea bilaterală dintre OIM și ACI a înflorit 

la nivel global, regional, național și sectorial, consolidată inclusiv printr-un memorandum de 

înțelegere recent, încheiat în 2019. 

 

Din punct de vedere istoric, valorile de mutualism, autoajutorare și solidaritate au înregistrat o 

creștere a interesului și a atenției în perioadele de criză, a remarcat dl Ryder. Crizele actuale, 

inclusiv cele legate de climă și de COVID-19, nu sunt diferite, deoarece „au evidențiat rolul 

cooperativelor în a ajuta la transformarea comunităților în bine, având în esență nevoile oamenilor”. 

Prin urmare, cooperativele trebuie privite ca „parteneri esențiali pe termen lung, ajutând la 

construirea de comunități mai rezistente și la consolidarea economiilor locale”.  

 

Dl Ryder a menționat că la Conferința Internațională a Muncii din 2021, OIM a adoptat un apel 

global la acțiune pentru politici care acordă prioritate muncii decente pentru toți și abordează 

inegalitățile. Acesta stabilește o agendă cuprinzătoare, cu măsuri specifice pentru a promova 

ocuparea forței de muncă de calitate și dezvoltarea economică, protecția lucrătorilor, protecția 

socială universală și dialogul social. Totodată, evidențiază importanța economiei sociale și solidare, 

în care cooperativele joacă un rol central. 

 

Directorul General al OIM a reamintit Congresului că anul viitor va marca cea de-a 20-a aniversare 

de la adoptarea Recomandării 193 a OIM privind promovarea cooperativelor și cea de-a 10-a 

aniversare a Anului Internațional al Cooperativelor. El a informat participanții că în 2022 va avea 

loc, pentru prima dată, o discuție generală, la Conferința Internațională a Muncii privind economia 

socială și solidară. În încheiere, dl Ryder a spus că încurajează cooperatorii din întreaga lume să 

contribuie activ la pregătirile necesare organizării acestei discuții generale, programată pentru luna 

iunie 2022. 
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