
 

 
 

 

1. Sesiunea finală a Congresului Cooperatist Mondial  

 

Cel de-al 33-lea Congres Cooperatist Mondial a avut loc la Seul în perioada                  
1 - 3 decembrie 2021. Ca urmare a descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2, lucrările 
Congresului au fost întrerupte, fiind reluate ulterior în condiții speciale și înregistrate. 
Înregistrarea respectivă a fost difuzată pe platforma online dedicată reuniunii în data de 29 
decembrie 2021 și este disponibilă delegaților care au fost înscriși la Congres (cu participare 
fizică și/sau on-line), până pe 18 februarie 2022. Această ultimă parte înregistrată cuprinde o 
serie de discuții interesante și propuneri remarcabile din partea participanților, cu privire 
la identitatea cooperatistă. 

Între acestea, este de remarcat intervenția dlui Martin Lowery, președintele grupului 
operativ al Congresului și al comitetului de identitate al ACI, membru al Consiliului global al 
ACI din SUA, care a declarat: „Este foarte important pentru noi să ne gândim la faptul că aceasta 
(n.t. identitatea cooperatistă) este o oportunitate continuă. Evenimentul a stabilit începutul unui 
dialog și o călătorie mai lungă pentru a reflecta la identitatea noastră cooperatistă dintr-o 
gamă largă de unghiuri.” Potrivit dlui Lowery, acest lucru se datorează faptului că evenimentul 
a marcat doar începutul unui dialog privind identitatea cooperatistă. Acesta a declarat că „ce e 
mai bun urmează să vină”, adăugând că discuția a fost o călătorie care va continua în lunile 
următoare.  

Totodată, vorbitorul a reamintit delegaților că materialele arhivate ale Congresului sunt 
încă disponibile, pentru ei, pe platforma online, ceea ce „va conduce la continuarea dialogului 
atât cu privire la declarația privind identitatea noastră, cât și la discutarea oportunităților 
specifice pe care trebuie să le analizăm, atât în cadrul sectoarelor, cât și transsectorial.”  
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Directorul general al ACI, dl Bruno Roelants a subliniat, de asemenea, că evenimentul a 
fost o oportunitate de a analiza identitatea cooperatistă „dintr-o serie de unghiuri diferite”. 

Congresul a reunit în total 130 de panelisti, 58 de facilitatori și 53 de raportori. „Ajungem 
la aproximativ 380 de persoane care au contribuit cu cunoștințele lor la conținutul acestui 
Congres și la evenimentele pregătitoare ale acestuia”, a adăugat dl Roelants.  

Sesiunea a inclus-o și pe Ann Hoyt, președinta Grupului Cooperative de Sănătate din South 
Central Wisconsin, Statele Unite ale Americii, care a rezumat ceea ce s-a discutat în cadrul 
Congresului, și pe Yolanda Diaz Perez, al doilea viceprim-ministru și ministrul muncii și 
economiei sociale al guvernului Spaniei.  

„În concluzie, a existat un sentiment de urgență pe tot parcursul Congresului. Pentru a cita 
unul dintre vorbitorii noștri, „Timpul pentru a vorbi este trecut. Timpul de acțiune este acum.” Și 
pentru a cita un profesor înțelept, „Aș vrea să putem învăța să ne iubim mai puțin și viitorul 
copiilor noștri mai mult”, a declarat Ann Hoyt.  

„Vă invit să faceți toate aceste lucruri mici care ne permit să visăm măreţ.”, a declarat 
Yolanda Diaz Perez.  

În timpul sesiunii online, dl Oh Byung-kwon, guvernator interimar al provinciei Gyeonggi, 
Republica Coreea, a declarat că provincia Gyeonggi va asigura condițiile potrivite astfel încât 
cooperativele și economia socială să crească. Totodată, dl Cho Wan-seok, președintele 
Cooperative de Solidaritate Coreea, a apreciat evenimentul pentru că reunit oameni din întreaga 
lume pentru a dezbate identitatea cooperatistă comună.  

La final, președintele ACI, dl Ariel Guarco, a concluzionat: „Ar trebui să fim foarte 
mândri de ceea ce am avansat aici. Așa cum am spus, acestea sunt vremuri istorice.” 

2. Evenimentul de lansare al Planului de acțiune privind economia socială  

La data de 16 decembrie 2021, Comisia Europeană a celebrat lansarea mult așteptatului 
Plan de acțiune privind economia socială în cadrul unui eveniment de lansare care a avut loc la 
Bruxelles. Reprezentanții Cooperatives Europe 
au avut plăcerea să participe la eveniment, 
desfășurat într-un loc bine cunoscut de 
cooperatorii din regiune: cooperativa La 
Tricotterie, cu sediul la Bruxelles.  

La eveniment au participat vorbitori la 
nivel înalt, cum ar fi comisarul Nicolas 
Schmitt și Thierry Breton, care au prezentat 
planul de acțiune și participat la o sesiune de 
întrebări și răspunsuri. Deși au recunoscut 
activitatea desfășurată, aceștia au subliniat 
faptul că a sosit momentul de asumare a responsabilităților orientărilor planului și de a-l pune în 
practică.  
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Spre încântarea audienței, cooperativele au fost puse în centrul atenției pe tot parcursul 
evenimentului. Marta Lozano Molane, fondatoarea cooperativei Wazo, a fost invitată să 
vorbească despre necesitatea de a crea oportunități pentru comunitățile rurale, cum ar fi regiunea 
spaniolă Extremadura unde operează Wazo. 

La eveniment a participat și dl Victor Iancu, cofondator și președinte al Cooperativei de 
Energie din România, care a vorbit despre dificultățile de acces la finanțare și de extindere a 
cooperativei sale.  

În afara faptului că evenimentul a reprezentat un excelent prilej de popularizare a unor 
exemple concrete de bune practici ale cooperativelor europene, acesta a permis și inițierea unor 
acțiuni concrete pentru punerea în aplicare a planului, în contextul unui schimb de păreri privind 
impactul provocărilor viitoare. Cooperatives Europe și membrii săi așteaptă cu interes să 
colaboreze la punerea în aplicare a planului de acțiune în 2022. 

 

3. Raportul GECES: clustere 
de inovare socială și 
ecologică 

La data de 16 decembrie 2021, Comisia a 
publicat un raport privind clusterele de inovare 
socială și ecologică (CSEI), la care a contribuit 
Cooperatives Europe. Documentul a fost elaborat 
în cadrul grupului de lucru specific „Rolul clusterelor și al formelor similare de cooperare între 
întreprinderi în stimularea dezvoltării în economia socială” al Grupului de experți al Comisiei 
privind economia socială și întreprinderile sociale (GECES). Acesta analizează modul în care 
clusterele pot stimula inovarea în Uniunea Europeană, având în vedere tranziția socio-ecologică.  

Raportul constă într-o conceptualizare a CSEI în cadrul unei scurte revizuiri a literaturii de 
specialitate, în caracteristicile și tendințele sale esențiale, precum și în mai multe recomandări 
care explorează potențialul clusterelor pentru economia socială. Se ajunge la concluzia necesității 
de a facilita schimburile și transferurile de know-how la nivelul UE între clusterele „industriale 
tradiționale” și CSEI. Clusterele ar trebui să utilizeze schimburile interregionale și transnaționale 
pentru a facilita cooperarea și dezvoltarea de proiecte comune între CSEI în întreaga UE.  

Cooperatives Europe sprijină continuarea cercetărilor pe aceste teme. Aceasta poate 
deschide calea dezvoltării locale în ceea ce privește inițiativele economiei sociale și colaborarea 
cu părțile interesate de la nivel local. 

 

4. Interviu despre educația în cadrul economiei sociale, publicat în  
buletinul consorțiului SE4Ces 

„SE4Ces” este o Alianță pentru Cunoaștere care urmărește să creeze un mediu favorabil pentru 
ca economia socială să prospere prin promovarea parteneriatelor mai strânse între instituțiile de 
învățământ superior active în economia socială, organizațiile și întreprinderile din economia socială, 
precum și părțile interesate din comunitate. 
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Într-un recent buletin editat de acest consorțiu, a 
fost difuzat un interviu cu  profesorul Peter North 
de la Universitatea din Liverpool, care și-a 
prezentat viziunea asupra educației în economia 
socială. Peter North este profesor de economie 
alternativă în cadrul Departamentului de Geografie 
și Planificare la Universitatea din Liverpool și 
consiliază echipa de proiect împreună cu alți 8 
experți de renume mondial.  

Referindu-se la proiectul său dedicat economiei sociale, profesorul North a declarat: „Dacă 
avem o experiență bună și solidă cu privire la modul de a face lucrurile ca parte a acestui proiect, 
atunci aș putea spune oamenilor din Liverpool uite: există moduri diferite de a face lucrurile, și 
acestea funcționează”.  

Pe măsură ce măsurăm rezultatele sondajelor, proiectul SE4Ces trece treptat de la faza de 
pregătire la faza de co-creare. Înainte de a face pasul următor, partenerii vor finaliza Cadrul 
Laboratoarelor Vii, care va servi drept fundament al procesului de co-creare a acestora, coloana 
vertebrală a proiectului.  

Laboratoarele vii au devenit un concept bine cunoscut, dar nu bine înțeles, pentru a rezolva 
nevoile societale complexe. Principalul motiv pentru care nu este bine înțeles este faptul că diferiți 
actori sociali îl utilizează într-o varietate de contexte, forme și abordări. În literatura de specialitate, 
laboratoarele vii au fost prezentate sub câteva zeci de descrieri diferite. O înțelegere mai generală a 
unui laborator viu este cunoscută ca un „spațiu”, fie virtual, fie fizic, care permite diferiților actori 
să facă schimb de cunoștințe și experiențe cu scopul de a stimula cercetarea și dezvoltarea. 

 În SE4Ces Living Labs se urmărește conceptualizarea propusă de Rețeaua europeană a 
laboratoarelor vii, așa cum se vede în imaginea de mai jos: 

Laboratoarele vii SE4Ces urmăresc:  

 Facilitarea schimbului de cunoștințe/experiențe 
și intervenții sociale între instituțiile de 
învățământ superior, organizațiile EB și părțile 
interesate din comunitate; 

 Proiectarea și testarea metodelor inovatoare și 
orientate social de predare colaborativă; 

 Facilitarea creării în comun a cunoștințelor 
academice și a materialelor educaționale 
privind economia socială (ES); 

 Promovarea unor formate de cooperare mai puternice între instituțiile de învățământ superior și 
actorii de pe teren ai economiei sociale;  

 Promovarea integrării aspectelor societale locale și regionale în programa școlară și aplicarea 
oportunităților de învățare (prin intermediul serviciilor de învățare) axate pe problemele 
comunității. 
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5. Nou membru al Cooperatives Europe 

Cooperatives Europe anunță cu entuziasm cel 
mai nou membru al său, Federația 
Cooperativelor Farmaciștilor din Grecia, 
O.S.F.E., care are 25 de cooperative membre ce 
au scopul de a sprijini dezvoltarea farmaciei 
grecești. A fost înființată pentru a reprezenta 
cooperativele de farmaciști în fața guvernului și 
a angrosiștilor din industria farmaceutică. Ei 
alocă 45 de centre de distribuție în Grecia și 
deservesc zilnic peste 5.200 de farmaciști 
membri.  

Calitatea de membru al O.S.F.E consolidează nu numai reprezentarea Greciei în cadrul 
organizației Cooperatives Europe, ci și mișcarea europeană în ansamblu.  
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