Tema Zilei Internaționale a Cooperativelor 2021:
« Reconstruim mai bine împreună »
Membrii cooperativelor, peste un miliard în lume, continuă să arate că trebuie să ne
unim eforturile pentru a înfrunta crize precum pandemia de Covid-19.
Ziua Internațională a Cooperativelor (#CoopsDay) va fi sărbătorită pe 3 iulie 2021 și va avea
tema « Reconstruim mai bine împreună ». Cooperativele din lumea întreagă vor arăta, cu
această ocazie, cum depășesc criza legată de pandemia de Covid-19, dând dovadă de
solidaritate și reziliență și oferind comunităților o relansare centrată pe oameni și
echitabilă din punct de vedere al mediului.
« Anul trecut, am putut fi martori ai inițiativelor
cooperativelor, care pun accent pe binele persoanei
cu respectarea planetei, ceea ce scoate în evidență
angajamentele mișcării cooperatiste. Vom avea nevoie
să reconstruim mai bine împreună și sunt convins că
vom constata că mișcarea cooperatistă, în
numeroasele sale inițiative, poate contribui la
consolidarea capacităților comunităților de dincolo
de pandemie », a declarat Bruno Roelants, director
general al Alianței Cooperatiste Internaționale (ACI).
În domeniile sănătății, agriculturii, producției, vânzării cu amănuntul, al finanțelor, locuințelor,
muncii, educației și serviciilor sociale, precum și în multe alte domenii în care sunt angajate
cooperativele, membrii cooperatori, peste un miliard în întreaga lume, continuă să arate că
trebuie să ne unim pentru a înfrunta crize precum pandemia. Ziua Internațională a Cooperativelor
(#CoopsDay) va fi ocazia de a face cunoscute inițiativele acestui model de activitate centrat pe
oameni, care se sprijină pe valori cooperatiste, ca întrajutorarea și solidaritatea și principii etice, ca
responsabilitatea socială și angajamentul pentru comunitate, deoarece modelul cooperatist poate

reduce inegalitățile, promova o prosperitate împărtășită și poate reacționa în fața
repercusiunilor imediate ale pandemiei de Covid-19.
ACI invită toți cooperatorii și partenerii lor din lumea întreagă să pregătească aniversarea Zilei
Internaționale a Cooperativelor pe 3 iulie și să scoată în evidență inițiativele pe care le putem
angaja pentru a reconstrui mai bine împreună.
ACI va pune, curând, la dispoziție un kit de acțiune CoopsDay 2021 care va cuprinde logo, slogane
și alte resurse digitale.

*

Despre Ziua Internațională a Cooperativelor
Sărbătorită de toate cooperativele din lumea întreagă din 1923 și proclamată oficial de Adunarea
Generală a Națiunilor Unite cu ocazia centenarului ACI din 1995, Ziua Internațională a
Cooperativelor a Națiunilor Unite este sărbătorită în fiecare an în prima sâmbătă din luna iulie.
Scopul acestei sărbători este de a atrage atenția asupra cooperativelor și de a promova ideile mișcării,
cum sunt solidaritatea internațională, eficiența economică, egalitatea și pacea în lume. Tema acestei
manifestări este definită în cadrul Comitetului pentru Promovarea și Progresul Cooperativelor
(COPAC), de către ACI și Națiunile Unite, din 1995.
Anul acesta, vom aniversa cea de a 27 a ediție a acestei Zile Internaționale a Cooperativelor
recunoscută de Națiunile Unite și cea de a 99 a ediție de la lansarea acestei manifestări de către
cooperative.
Cu această ocazie, responsabilii politici, organizațiile societății civile și marele public la scară locală,
națională și mondială se vor putea informa în legătură cu acțiunea cooperativelor în favoarea unui
viitor mai echitabil pentru toți.
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