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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 

 

 

8-ми март - Международен ден на жената 

Послание от Международния кооперативен алианс: 

Признание за ролята на жените в развитието на 

кооперациите 

 

Жените по света все още 

получават различни 

възможности за работа и 

изпитват неравнопоставено 

отношение и оценка спрямо 

мъжете. Този въпрос е все още 

нерешен. В бедните страни това 

положение е още по-силно 

изразено – жените са 

свръхнатоварени, имат 

различно участие в трудовата дейност, по-висок процент на 

безработица и по-голяма заетост в сивата икономика. Жените имат 

ограничен достъп до здравно осигуряване и са ангажирани най-

вече в секторите с по-ниска производителност, статус и доходи. 

МКА е силно загрижен в областите на дискриминация, които са 

нови или все още не са видими, като „феминизацията“ на 

мигриращите жени или дискриминацията, базирана на 

имиграционния статут, включително: тормоз, експлоатация, отказ 

на социално осигуряване и много ниски заплати. 

Образованието е основна предпоставка за борба с неравенството, 

залегнало в общоприетите кооперативни принципи. Понастоящем 

62 милиона момичета в целия свят, не посещават училище или 

изостават от по-горните нива на академичния процес в средното 

образование. 

Наложително е да създадем благоприятна работна и социална 

среда за жените, за да постигнем равенство между половете до 

2030 година, както и предпоставка в изпълнението на Дневния ред 

за устойчиво развитие. 

Сътрудничеството между кооперациите в подкрепа на тези цели е 

жизнено необходимо, както и създаването на стратегически съюз с 

правителствата и другите икономически структури за развитие. 

 

Комитет за равенство на половете към МКА  

 

 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

     МАРТ 2017 



 
   

 

Глобално проучване на ООН за кооперациите 

Под ръководството на Департамента по икономически 
и социални въпроси на ООН бе направено първото по 

рода си глобално проучване сред кооперативните 
организации от всички региони на света. След 2012 - 
Международната година на кооперациите в ООН, това 

проучване позволи да се събере надеждна база 
данни на глобално ниво и по страни относно броя на 

член-кооператорите/клиентите, годишния стопански 
оборот, заетите и активите.  

Резултатите от проучването са: 

 2.6 милиона кооперации с над 1 милиард членове и клиенти 

 250 милиона заети 
 19.6 трилиона щатски долара кооперативни активи, генериращи  

2.98 трилиона щатски долара годишен стопански оборот 

 Всеки шести човек в света е член или клиент на кооперация 

Анализът на това проучване позволи да бъдат посочени четирите страни с най-
висок относителен дял на кооперативната икономика в брутния им вътрешен 

продукт, а именно: Нова Зеландия – 20%, Холандия – 18%, Франция – 18% и 
Финландия с 14%. 
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Кооперациите на Малта – домакини на Генералната асамблея на      

Кооперативна Европа 2017 

 

На 27-ми и 28-ми април 2017 г. във Валета, с 
любезното домакинство на Кооперативи Малта, ще 

се проведе Генералната асамблея на Кооперативна 
Европа. 
Национални кооперативни организации от цяла 

Европа ще се срещнат в Малта, за да обсъдят и 
обменят своите виждания относно развитието на 

кооперативния бизнес модел в Европа. Темата на 
тазгодишното събитие - „Необходимост за действия: 

Европейски решения на предизвикателствата пред нашите членове“, ще даде 

възможност да се обсъди ролята на Кооперативна Европа като регион на МКА и 
предприемането на колективни действия за оформяне на една по-кооперативна 

Европа, която да се обърне към предизвикателствата и възможностите, пред които 
днес са изправени нейните членове. 

 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjt1-zXxdXSAhXGUBQKHdKVBcEQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259D&usg=AFQjCNFuRfAzDHZK7RNQFcoD_muGkEN66A&bvm=bv.149397726,d.d24
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjt1-zXxdXSAhXGUBQKHdKVBcEQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259D&usg=AFQjCNFuRfAzDHZK7RNQFcoD_muGkEN66A&bvm=bv.149397726,d.d24


 
   

Кооперациите с принос за 

опазване на европейското културно наследство 

На 8-ми февруари Кооперативна Европа взе участие в 

семинар на тема „Кооперативният модел за устойчиво 

развитие на европейското културно наследство“ в 

Европейския парламент по инициатива на Изабела 

Адинолфи – член на ЕП. На това събитие бе изразено 

признание за ролята на кооперациите в тази област, 

многократно изтъквана в различни доклади на ЕП. В своята презентация, 

представителят на Кооперативна Европа, Лиза Машини, сподели 

предизвикателствата, пред които са изправени днес кооперациите и предприетите 

действия за преодоляване, както на финансовата нестабилност, така и за 

активизиране на тяхната социална политика не сало към своите членове, но също 

и към обществото като цяло. Добрите практики – Европейският кооперативен 

маршрут, както и Интелигентната платформа – демонстрират на практика приноса 

на кооперациите за опазване на европейското културно наследство. 

 

 

 
 
 

 

 

Италия: Докладът КООП – 2016 
Годишният кооперативен доклад за 2016 очертава 

картината в Италия, която трудно, но постепенно се 
възстановява от икономическа криза. Той не само 

обобщава резултатите, но също така на база проучване 
дава приблизителна оценка на потреблението от 
домакинствата в страната. 

Сред най-често употребяваните от италианците думи, 
описващи новата 2017-та година са: „НАДЕЖДА“ и 

„ПРОМЯНА“.  Тези думи показват големите очаквания за бъдещето. 
Семействата предвиждат увеличение на разходите за мобилност (горива, градски 
транспорт и т.н.) и на комуналните услуги (електроенергия, вода, газ и др.), но не 

се очаква сериозна промяна в поведението за потребление. 
 

Консумацията на храни 
Забелязва се, че италианците намаляват количеството на храната, но тя остава 
разнородна по отношение на нейния произход – запазва се тенденцията да е „по-

глобална“. Все по-голямо внимание се обръща на здравословните храни, но 
предпочитат и нискокалорични такива. Още повече, наблюдава се и връщане към 

вече позабравени хранителни продукти като джинджифил, киноа и куркума, или 
се откриват нови такива като: хранителни добавки и хапове, енергийни напитки 
или храни. Консумацията на продукти без съдържание на захар, сол, глутен или 

лактоза, се е увеличила с 5.7%. Същата положителна тенденция се наблюдава и 
при органичните храни. 

Италианските кооперации заявяват своята готовност за преодоляване на 
предстоящите предизвикателства - новите модели на консумация. 2017-та година 

стартира с иновации на различни нива по отношение на продуктите и формата на 
магазините като например Супермаркета на бъдещето. Поддържането на 
характерната особеност на кооперативната мрежа е важен приоритет, особено 

когато става въпрос за хора в неравностойно положение и млади хора. За тях 
кооперациите се стараят да спазят обещанието си да инвестират в новите 

поколения, отправяйки им силно позитивно послание към бъдещето. 
 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Главна дирекция                                                                                                                                              

„Международна дейност“ 
 
 

           02/987 88 30 

 info@ccu-bg.com 

  www.ccu-bg.coop 

 

Финландия: Съюзът на потребителните кооперации                           

насърчава потреблението на плодове и зеленчуци 

 

Намаляването на цените на зеленчуците местно 
производство, се отрази пряко и върху тези на 

повече от 900 продукта. 
Всъщност, това оказа силно влияние върху 

ежедневния начин на хранене, тъй като по-малко 
от 10% от финландците приемат необходимото 
дневно количество зеленчуци. 

Защото това е не само въпрос на навик, но и на 
цена. Статистиката показва, че близо 25% от 

финландците изпитват затруднения при 
покриване на ежедневните си разходи. В същото време 55% от анкетираните 
заявяват, че биха увеличили консумацията си на зеленчуци, ако те се предлагат 

на по-ниски цени.  
„Нашето желание е здравословната храна да е достъпна за всички“, сподели 

изпълнителния директор Таави Хейкиля. 
С оглед предложенията за подобряване хранителния режим чрез намаляване 
цените на хранителните продукти, е важно да се разбере, че този метод влияе 

върху търсенето на разнообразни храни. Проучвания, оценяващи ефекта на 
цените при заместване на нездравословните храни със здравословни такива и 

откликът сред населението са особено необходими. 
Цените на хранителните продукти влияят върху характера на диетите и 
затлъстяването особено сред младите хора, тези с ниски доходи, както и хората 

предразположени към затлъстяване. По-ниски цени за плодовете и зеленчуците 
означава по-добро здраве за населението. Настоящите данни сочат, че 

ежедневната консумация на плодове и зеленчуци спомага за намаляване риска от 
коронарна болест на сърцето, инфаркт и определени видове рак. Други данни 

посочват, че приемът им като част от нискокалорични диети спомага за 
ограничаване на нездравословното покачване на телесното тегло. 

 

          
 
         

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


