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“Bakea eraiki kooperatiben bidez” 

 
Bakearen kausa sustatzeko pentsaturiko hainbat balio eta printzipiotan oinarritzen dira kooperatibak. Solidaritate, 

demokrazia eta berdintasunaren balioek milioika jenderi lagundu die mundu osoan gizarte-harmonia gauzatzen, 

etorkizun ekonomiko ziurragoaren bidez. 

 

Gerora gatazkak sortaraz ditzaketen egoerak aurrez konpontzen lagunduz betetzen dute kooperatibek beren 

zeregina. Gatazka horien iturria hauxe  da: egonkortasun ekonomikoa lortu beharra enplegu ziur edo etxebizitza 

moduzko baten bidez, kreditu edo kontsumo-produktuak, aseguru edo merkatuak eskuratuz, edo beste premia 

asko asez. Merkatuen edo gobernuen hutsegiteen aurrean jendeak benetako alternatibak izatea bermatzen dute 

kooperatibek, eta horrela egitura batzuk sortzen dituzte, jendeari enplegua eman eta parte harrarazteko. 

Kooperatibek inklusio-bideak irekitzen dituzte, ez inor baztertzekoak, eta nork bere buruari laguntzeko gaitasuna 

sustatzen dute, gerora komunitateen artean eta bakoitzaren barruan gatazkak sor ditzaketen egoerak konpontzeko 

ekarpenak eginez. 

 

Kooperatibek benetako alternatiba eskaintzen dute gatazkak konpontzeko, eta gerra edo gatazka zibilen ondoren 

ere asko laguntzen dute komunitateak berreraikitzen, gatazka horiek berpizteko aukerak murrizteko egoerak 

sortzen dituzte eta. Epe luzera benetako oinarria sortzen dute, egitura demokratikoen gainean bake iraunkor eta 

zabala lortzeko. Adibidez, gaur egun Palestina eta Israelgo kooperatiba-mugimenduak elkarlanean ari dira 

produktuak merkaturatzeko hainbat proiektutan, eta kooperatibista palestinarrei bizi maila hobetzen laguntzea da 

horren helburua, horrela jendearen artean ere lokarriak ezarriz. Etxebizitzaren inguruko kooperatiba-

mugimenduak Bosnian eta Serbian ari dira proiektuak laguntzen, etxebizitza-kooperatibak sortuz eta herrien 

arteko elkarrizketa bidez komunitateak berreraikitzen laguntzeko. Beste zenbait mugimendu ere ahalegindu da 

epe luzeko berreraikitze-lanetan tsunamiaren ondoren Indonesian, Indian eta Sri Lankan, baita gatazkek irauten 

duten eskualde batzuetan ere. 

 

Nazioarteko Kooperatiba Aliantza munduko solidaritate hori adierazten duen erakundea da, eta 110 urte baino 

gehiagoko historia du, aipaturiko balio kooperatiboak gauzatu eta bakea gogotsu sustatu duelarik urte horietan. 

Aliantza saiatu da eta saiatzen da tradizio politiko, ekonomiko eta sozial desberdinak barne hartzen, kideen 

artean elkar-ulertze eta laguntza handiagoa lortzeko zubi-lana egiten, eta kooperatiba-eredua mundu osoan 

aplikatu ahal izateko kooperatibak lankidetzara animatzen. Aliantzak gogotsu lan egiten du nazioarteko erakunde 

askorekin —Nazio Batuak barne— eta bere kideekin, garapen kooperatiboak sustatzeko helburuaz, batez ere 

gatazkak sortzen diren eskualdeetan. Aliantzak uste du, enpresa kooperatiboaren ereduaren bidez, giza garapen 

iraunkorra sustatzea eta jendearen aurrerapen ekonomiko eta soziala bultzatzea lagungarri izango direla 

nazioarteko bake eta segurtasunerako. 

 

Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak mundu osoko kooperatibistak gonbidatzen ditu iraganean izandako lorpenak 

ospatzera, baita gauzatzeko bidean daude lorpenak eskuratzera ere, guztiontzat mundu seguruagoa lortu ahal 

izateko. 

 
Nazioarteko Kooperatiba Aliantza gobernuz kanpoko erakunde independentea da, mundu osoko kooperatiba-

erakundeak bildu, ordezkatu eta zerbitzatzen dituena. 1895ean sortua, 224 kideak nazio eta nazioarteko 

kooperatiba-erakundeak dira, jarduera-sektore guztietakoak eta 91 herrialdetakoak. Guztira, gutxi gorabehera 

800 pertsona ordezkatzen dituzte mundu osoan. 


