EFSSE 2017: Ενημερωτικό Σημείωμα - Εργαστήριο Νεολαίας:
"Νεολαία και Κ.ΑΛ.Ο.»

1. Πλαίσιο και σημασία του θέματος

Η ευρωπαϊκή νεολαία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από σειρά
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κρίσεων, για την αντιμετώπιση των οποίων οι πολιτικές
ηγεσίες αντιδρούν απογοητευτικά. Από το 2000 η ανεργία των νέων Ευρωπαίων κυμάνθηκε μεταξύ
15% και 25%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του συνολικού πληθυσμού (7-11%)1. Αυτή η
παρατήρηση πρέπει να συνδυαστεί με την αυξανόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για τους
πολιτικούς θεσμούς, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα τη μείωση της συμμετοχής τους στις εκλογές2.
Παρόλα αυτά, θα ήταν λάθος να συμπεράνουμε ότι η νέα γενιά παραιτήθηκε. Η εμπλοκή των νέων
Ευρωπαίων μετασχηματίζεται: αυξάνεται έτσι η συμμετοχή τους στις τοπικές οργανώσεις 3. Αυτή την
τάση φαίνεται να αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον αυτού του τμήματος του πληθυσμού για
την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, για να εργαστεί και να ξεκινήσει τη δική του δραστηριότητα 4.
Αν και οι συνθήκες είναι κατάλληλες για πραγματική πρόοδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στην Ευρώπη, οι υπάρχουσες δομές εξακολουθούν να μην φαίνονται

καλά

προσαρμοσμένες στις εξελίξεις αυτές.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/flash375_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/flash375_en.pdf
4 http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2017/01/5e-Barom%C3%A8tre-de-lEntrepreneuriatSocial-FINAL-web.pdf
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α) Αν και το συνεργατικό μοντέλο είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η
εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα τείνει να δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία μικρών
μεμονωμένων επιχειρήσεων5.
β) Την ίδια στιγμή, τα παραδοσιακά μοντέλα διακυβέρνησης των συνεταιριστικών κινημάτων πιέζονται
σήμερα διπλά: από μέσα, λόγω της προφανούς δυσκολίας τους να επιτρέψουν μια πραγματική
πρόβλεψη της ηλικιακής ανανέωσης, και απ’ έξω, λόγω της μαζικής εμφάνισης συνεργατικών
πρακτικών που ευνοούν την αμοιβαία ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό.
γ) Τέλος, το δυναμικό της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας φαίνεται να πασχίζει να διαμορφωθεί.
Αν και αποτελεί φορέα κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας, η συνεταιριστική μορφή αναγνωρίζεται
ως πιο συνεκτική και έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας από τις συμβατικές επιχειρήσεις 6. Ωστόσο, οι
συνεταιριστικοί επιχειρηματίες αποκλείονται σήμερα από χρηματοοικονομικά εργαλεία 7 που τους είναι
αναγκαία για να εξασφαλίσουν αποτελεσματική διείσδυση σε νέες αγορές, ιδίως στο διαδίκτυο.

2. Προβληματική και κύρια θέματα (υπο-θέματα, προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπιστούν, ζητήματα που θα συζητηθούν) γύρω από τα οποία θα αναπτυχθούν
παρεμβάσεις και συζητήσεις

-

Εκπαίδευση

Πώς θα αναπτυχθεί η εκπαίδευση στο συνεταιρισμό; Ποιοι είναι οι μοχλοί ενεργοποίησης που θα
αυξήσουν τον αριθμό των νέων που εκπαιδεύονται σε αυτό το μοντέλο;
- Διακυβέρνηση
Πώς θα καταστήσουμε τα πλαίσια διακυβέρνησης των συνεταιρισμών πιο περιεκτικά, ώστε να
καταστεί δυνατή μια γενεακή ανανέωση και να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προσδοκίες των νέων;

5 http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668235/Entrepreneurship-2014.pdf/ed4968a3-e515-4d97b9a6-30fbbba1857f

6 http://www.francetvinfo.fr/economie/le-succes-des-scop-en-france_1401975.html
7 http://www.co-oplaw.org/finances-tax/financing/
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Ποια διδάγματα και εργαλεία μπορούμε να αντλήσουμε από την εμφάνιση της συνεργατικής
οικονομίας, ώστε να ανανεώσουμε τα μοντέλα της συνεταιριστικής διακυβέρνησης;
- Επιχειρηματικότητα
Μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργατική επιχειρηματικότητα;
Ποια εργαλεία θα επιτρέψουν την ανάπτυξη συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη;

3. Υπάρχουσες καλές πρακτικές
α) Εκπαίδευση
Οι ομοσπονδίες συνεταιρισμών κινητοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τον εκσυγχρονισμό
των μεθόδων και των τεχνικών της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, όσο και για την ενσωμάτωση της
συνεταιριστικής διάστασης μέσα στην κλασική εκπαίδευση. Η δημιουργία του δικτύου CoopStarter
είναι μια εκδοχή αυτής της προσπάθειας.
Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από νέους στοχεύουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης
εκπαιδευτικών πλαισίων με στόχο την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία
μιας συνεταιριστικής επιχείρησης. Η επιτυχία της ακαδημαϊκής ομάδας Mondragón στην Ισπανία
οδήγησε στην αναπαραγωγή της στις Κάτω Χώρες.
β) Διακυβέρνηση
Η ανάγκη για μια ηλικιακή ανανέωση μέσα στα συνεταιριστικά κινήματα αντικατοπτρίζεται στη
δημιουργία δικτύων νεανικών συνεταιρισμών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ) Επιχειρηματικότητα
Πώς θα καταστήσουμε το συνεταιριστικό- συνεργατικό μοντέλο μοχλό κοινωνικής, οικονομικής και
τεχνολογικής καινοτομίας; Αυτή είναι η πρόκληση της συνεργασίας διακρατικών συνεταιρισμών που
αναδύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

4. Κατάλογος των βασικών οργανισμών που εμπλέκονται με το θέμα και οι οποίοι θα
συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας που θα
αναπτυχθούν στην EFSSE2017 ( Σε ευρωπαϊκό / διεθνές και εθνικό επίπεδο)
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- Εκπαίδευση: Irecoop Emilia-Romagna / Legacoop Liguria, Ακαδημαϊκή Ομάδα Mondragón
- Επιχειρηματικότητα: Impact Hub Φλωρεντίας, Condiviso, Solidarité étudiante
- Διακυβέρνηση: YECN. Generazioni
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