گزارش

برگزاري دهمين نشست عمومي زنان در سيزدهمين گردهمآيي اعضاي اتحاديهي بينالمللي تعاونيها؛ با محوريت

تقويت تابآوري از طريق تعاونيهاي زنان

سيزدهمين گردهمآيي اعضاي اتحاديهي بينالمللي تعاونيها در منطقهي آسيا و اقيانوسيه در تاريخ  ٥تا  ٩آذرماه سال ١٣٩٧به ميزباني اتاق
تعاون ايران در سالن همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي تهران برگزار شد .در اين گردهمآيي ،كميتههاي مسكن ،بيمه و بانكداري ،جوانان،
كشاورزي ،صنعت و خدمات بهعنوان كميتههاي اصلي حضور داشتند و در كنار آنها ،كميتهي زنان از سوي بخش آسيا و اقيانوسيهي
اتحاديهي بينالمللي تعاونيها ١نشست عمومي برگزار كرد .برگزاري اين بخش از گردهمآيي در تاريخ  ٦آذرماه در تاﻻر عطار سالن همايشهاي
صدا و سيما با كارگزاري تعاوني آموزشي و فرهنگي راه رشد برگزار شد .عنوان اصلي اين نشست »تقويت تابآوري از طريق تعاونيهاي زنان«
بود و طي چهار بخش اصلي با حضور سخنرانهاي ايراني و بينالمللي برگزار شد.
كميتهي زنان براي سازماندهي در راستاي بهبود وضعيت برابري جنسيتي از طريق تعاونيها فعاليت ميكند و مشاركت زنان در سطوح
متفاوت بهويژه در سطح رهبري و موقعيت تصميمگيري را تشويق ميكند و از ارائهي بهترين شيوهها و ابتكارات براي حل چالشهاي موجود در
تعاونيها استقبال ميكند .نخستين نشست انجمن منطقهاي زنان در سال  ١٩٩٨در سئول كرهي جنوبي برگزار شد و از آن به بعد بهعنوان
بخشي جداييناپذير از اتحاديهي تعاونيها در مجامع منطقهاي برپا شده است.
مسئلهي اصلي اين نشست به موضوع انعطافپذيري و تابآوري اختصاص داشت .اين
مفهوم در واقع ناظر بر شرايط تازهاي است كه جوامع امروزي در مواجهه با بحرانها،
شكها ،حوادث پيشبينينشده و سرعت روند تغييرات تجربه ميكنند.
بخش نخست نشست زنان با حضور سخنرانان بلندپايه در زمينهي نقش تعاونيهاي
زنان در تابآوري جوامع آغاز شد .آقاي بالو اير) ٢رييس بخش آسيا و اقيانوسيهي
اتحاديهي تعاونيها( بهعنوان نخستين سخنران در مورد ضرورت و نقش تعاونيها در
جهان امروز سخن گفت .او ضمن مرور موضوع اصلي نشست ،به توضيح ديگر
موضوعهاي جلسات نشست زنان پرداخت و در مورد تابآوري تعاونيهاي مالي صحبت كرد و خاطرنشان كرد» :زماني كه بانكهاي غربي در
بحران اقتصادي گرفتار بودند ،تعاونيهاي مالي بهتر از آنها در بحران اقتصادي عمل كردند و در نهايت به رشد خود ادامه دادند و در بخشهاي
مختلف گسترش يافتند «.وي به نقش مؤثر تعاونيها در افزايش سطح تابآوري اقتصادي دنيا تأكيد كرد و ادامه داد» :بايد مردم به تعاونيها
باور داشته باشند كه ﻻزمهي اين امر ،اعتبارسازي تعاونيها و توليدكنندگي آنهاست .بر عهدهي تعاونيهاست كه تمامقد برخيزند ،بر پاي
بايستند و سهم خود را در اقتصاد ايفا كنند .ضرورت و نقش اثرگذار تعاونيها ميبايست در سنين پايين آموزش داده شود و اهميت شكلگيري
چنين نهادهايي اطﻼعرساني شود و به آگاهي عمومي منتقل شود«.
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سوسن باستاني ،معاون راهبردي معاونت زنان رياست جمهوري ،از ديگر سخنرانان اين بخش؛ ضمن تأكيد بر نقش تعاونيها در توانافزايي زنان
به نقش دولت در تقويت تابآوري زنان پرداخت و نقش تعاونيها را در اين روند سازنده توصيف كرد .وي همچنين گزارشي در مورد وضعيت
تعاونيهاي زنان در ايران ارائه كرد و اظهار داشت بر اساس آمارها زنان يكسوم تعاونيهاي كشور را به خود اختصاص دادهاند و هماكنون ٤
ميليون نفر از زنان كشور عضو تعاونيها هستند.
چهارمين سخنران اين بخش علي ربيعي ،مدير صندوق كارآفريني رفاه و وزير سابق تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بود .وي گفت به نظر ميرسد
در كشورهايي كه با چالشهاي مختلف اقتصادي مواجه هستند ،رشد عمومي نميتواند الزاما منجر به ايجاد اشتغالهاي فراوان و بهبود وضعيت
اقتصادي بخش بزرگي از جامعه ،بهويژه در مناطق كمتر توسعهيافته ،شود .بنابراين حركت به سمت دستيابي به رشد فراگير ضروري است و
بخش تعاون يكي از ظرفيتهاي بسيار مهم در دستيابي به اين جنس از توسعه است كه مبتني بر رشد از پايين به باﻻ است.
نشست دوم با عنوان كلي »تقويت آمادگي و حفظ منافع زنان« با حضور نمايندگاني از سازمانهاي جهاني برگزار شد .مديريت اين جلسه به
عهدهي ساويتري ،مدير برنامهريزي اتحاديهي تعاونيها ،از كشور هند بود .سخنران اول در اين نشست دايانا وگان ١از بلژيك ،به نمايندگي از
تعاونيهاي اتحاديهي اروپا ،ضمن تأكيد بر حضور زنان در بخش تعاون و نقشآفريني در اقتصاد كشورها گفت» :مسئلهي مهم در اشتغال زنان
تنها بحث درآمد نيست بلكه ميتواند درهاي بزرگتري به روي آنان بگشايد .بنابراين ،ما در اين نوع نشستها مسئول ايجاد فرصتهاي شغلي
براي آنان هستيم .در اين راه ،اولين چالش ما اهميت روزافزون خدمات است .بحث خدمات مراقبتي براي زنان بسيار مهم است و اگر تعاونيها
بتوانند خدمات حرفهاي ارائه دهند ،نقش فعالتري در اقتصاد ايفا خواهند كرد.
ﻻله دارايي سخنران ديگر جلسه بود .وي به توضيح الگوي »برنامهي كمكهاي كوچك« ،موسوم به اس جي پي ،٢پرداخت كه ذيل سازمان
ملل متحد در ايران فعاليت ميكند .اين فعاليتها با هدف توسعهي پايدار انجام ميشود و بخش مهمي از آن معطوف به توانمندسازي زنان
است .او در قالب گزارشي كوتاه ،به فعاليتهاي انجامشده در ايران پرداخت و ضمن تأكيد بر ضرورت روند توسعهي از پايين به باﻻ در جوامع
محلي به نقش مؤثر تعاونيها در اين مسير اشاره كرد.
سيفا از آفريقا سخنران بعدي جلسه بود .وي سخنراني خود را به ضرورت ساختارشكني در تفكرات برساختيِ غالب اختصاص داد و تأكيد
داشت اين دست تعاريف غيرواقعي از واقعيتهاي اجتماعي تنها كليشههايي بياساساند كه ميبايست از آنها عبور كرد .او از جملهي اين
كليشههاي رايج را انفعال و فرودستي زنان افريقايي دانست كه منطبق با شرايط
واقعي نيست هرچند كه مسئلهي نابرابري جنسيتي مسئلهاي عمومي و جهاني
است و البته آفريقا نيز از آن متأثر است.
معاون امور بين الملل بانك توسعه تعاون نيز ،سخنان خود را با موضوع "تعاونيها
و تأمين مالي فراگير براي زنان" ارائه داد .وي جايگاه تعاونيها را در شرايط ركود
تورمي ،بيكاري ،فقر و شوكهاي اقتصادي برونزا حائز اهميت دانست و گفت:
»تعاون يك بخش اقتصادي مهم است زيرا سياستهاي اقتصاد پايين به باﻻ در
كنار سياستهاي باﻻ به پايينِ حاكميتي در اقتصاد كشورهاي درحالتوسعه نقش تكميلي و حتي برسازنده دارد«.
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در جلسهي بعدي نيز از پنج كشور مختلف شركتكننده گزارشهايي ارائه شد كه بهطور كلي
به مطالعات موردي و توضيح شرايط تعاونيها اختصاص داشت .تران هانگ از ويتنام گزارشي از
وضعيت سازمانهاي قانوني و اتحاديههاي تعاوني ويتنام ارائه داد .وي گفت اتحاديهي
تعاونيهاي ويتنام داراي پيشينهاي  ٧٢ساله است .اين اتحاديه مطابق با قوانين مصوب سال
 ٢٠١٢فعاليت ميكند و تنها سازمان ارائهدهندهي حقوق و منافع قانوني اعضا تعاونيها
هستند .او مزيت مهم اين اتحاديه را برعهدهگرفتن رهبري ،برگزاري سخنرانيها و ﻻبيگري
براي استقرار تعاونيها دانست و همچنين به ارائهي اطﻼعاتي در زمينهي مشاركت زنان در
بخش تعاون پرداخت.

وي كوآ از چين در ارائهي گزارش خود اعﻼم كرد كه مطابق آمار بهدستآمده از سال ،١٩٩٠
يعني دوراني كه ارادهي عمومي بر اصﻼح و بازسازي نقشهاي سنتي جنسيتي و هنجارهاي
جامعه مصمم بوده است ،تغييرات شگرفي در چين ايجاد شده كه قابل توجه و البته بازبيني
است .او گفت زنان در چين با برخي محدوديتها نيز مواجهاند ،از جمله اينكه زنان كشاورز
سطح سوادي پايينتر و در عينحال دسترسي كمتري به منابع توليدي ،مالي ،خدماتي و
زيرساختي دارند .وي همچنين در مورد مزايايي كه تعاونيها در چين از آنها برخوردارند اعﻼم
كرد كه آنها حمايتهاي جدي دولتي را در حوزههاي سرمايهگذاري و آموزش ،تركيب
ظرفيتسازي ،دموكراسي مشاركتي و تصميمگيري در ميدان عمل پشت سر خود دارند .سخن
آخر او اين بود كه تعاوني منجر به مشاركت زنان در ابعاد مختلف ،از جمله بعد زيستمحيطي،
بعد سازماني و بعد فردي خواهد شد.
مينا پوخرل از نپال گزارشي را با عنوان افزايش تابآوري با توانمندسازي زنان در تعاونيها
ارائه داد .وي گفت تعاونيها ميتوانند با دسترسي به منابع ،افزايش قدرت تصميمگيري زنان،
توسعهي كارآفريني زنان و توسعهي رهبري به توانمندسازي و تابآوري زنان ياري رسانند .وي
همچنين به ارائهي اطﻼعات تاريخي در مورد تعاوني در كشور خود پرداخت.
سميراميس شاهاسماعيلي از تعاوني برگ نو ،نيز به ارائهي نتايج پژوهشي در زمينهي تعاونيهاي
محلي پرداخت .وي گفت اين پژوهشِ ميداني در استان كمتر برخوردار سيستان و بلوچستان
انجام شده است و امكان مقايسهي تطبيقي تعاونيهاي بومي و غيربومي سوزندوزي زنان را به
دست ميداد .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه تعاونيهاي غيربومي نميتوانند عامل مؤثري در
مسير توسعهي بومي قلمداد شوند ،زيرا اين تعاونيها در مسير جلب مشاركت بومي و ايجاد
رضايتمندي موفق نبودهاند و در نتيجه به ازخودبيگانگي كارگران در مسير كار منجر ميشوند.
در ادامه؛ بحث گروهي به موضوع تقويت اركان تابآوري تعاونيها با ارتقاي زنان پرداخت.
تسهيلگران اين جلسه خانم آناهيتا اصﻼحپذير ،مدير عامل تعاوني فرهنگي و آموزشي راه رشد ،و
فرزين ،مشاور مديرعامل بانك توسعه و تعاون ،بودند كه به طرح مسئله و ديدگاههايي در حل
چالشهاي اين حوزه پرداختند و در نهايت به عواملي چون تأمين مالي ،وجود شكاف بين
كانونهاي مستعد براي تعاون ،نداشتن روحيهي همكاري و چالشهاي آن ،ضعف اثرگذاري زنان
در جامعهي پيرامونشان و مواردي ديگر اشاره كردند و راهبردهايي را براي برونرفت از آن
پيشنهاد دادند .مهمترين اين موارد در گروه نخست تأكيد بر ضرورت شبكهسازي بين تعاونيهاي

زنان و در گروه دوم تأكيد بر ضرورت آموزش و نيز سرمايهگذاري در بخش تعاون براي خريد محصوﻻت توليدشده در اين بخش بود.
در بخش پاياني نشست؛ آنام ميترا ،مسئول برگزاري اين نشست ،با سپاسگزاري از حاضران و همكاري برگزاركنندگان به مرور و جمعبندي
نشست پرداخت.

