Iran

Story 23 – Irans store kooperative planer
For seks år siden besluttede ”The Iranian Vegetable Oil Industry Association” (Den Iranske madolie
sammenslutning), at det var på tide at gå handelsvejen. Derfor blev ”The Iran Oilseeds & Vegetable Oil
Processing Factories Co-operative – Farda” skabt. Medlemmerne af kooperativet Farda er madolie
producenter, og kooperativets hovedkontor er beliggende i Irans hovedstad Teheran.
Kooperativet Fardas medlemmer står for 93 procent af hele Irans
produktion af madolie. Men Farda er kun et blandt mange kooperativer
i Iran. Abolhassan Khalili, der både har været med til at stifte Farda og
som nu er Fardas direktør samtidig med at han også er
bestyrelsesmedlem i ICA (The International Co-operative Alliance)
oplyser, at den kooperative sektor i Iran udgør ca. seks procent af Irans
samlede bruttonationalprodukt. Der er kooperative sammenslutningen
i alle Irans stater.
Den Iranske regering har som mål, at kooperative virksomheder skal
tegne sig for 25 procent af bruttonationalproduktet. ”Det var faktisk på
det tidspunkt, hvor vi grundlagde Farda, at den Iranske regering besluttede at øge målsætningen for
kooperativers andel af bruttonationalproduktet”, siger Khalili.
Farda er en succeshistorie i Iran. Kooperativet har 28 madolie producenter som
medlemmer og derudover mere end 10.000 andre medlemmer, hvilket må siges at
være en succes for en virksomhed, som blev grundlagt i 2006 med en startkapital
på kun 5000 dollars fra hver af producentmedlemmerne. Ministeriet for
kooperativer i Iran har tildelt Farda prisen for at være et kooperativ i særklasse to
gange i træk på grund af virksomhedens resultater.
Kooperativet Farda fortsætter med at udvikle sig selvom virksomheden allerede
producerer overskud. Farda har startet et kooperativt universitet i Iran, hvor der
nu er 1200 studerende. Kooperativet har geninvesteret sin kapital i virksomheden
og arbejder på at etablere en transportvirksomhed, der udelukkende skal transportere madolie, og for at
kunne markedsføre den Iranske fødevareindustri har Farda også etableret en udstillingsvirksomhed, der
afholder messer i ind- og udland. Farda er desuden aktiv i at støtte op om kvinders rettigheder, idet 41
procent af de ansatte er kvinder.

