
 

De Internationale Alliantie voor Lokalisering (IAL)  
is een cross-cultureel netwerk van denkers, activisten en NGO's gewijd aan 
het verkennen van radical nieuwe visies van ontwikkeling en vooruitgang. 

 

Over de hele wereld beginnen mensen te beseffen dat de huidige crisis - 

ecologische ineenstorting, economische instabiliteit, sociale desintegratie, zelfs 

terrorisme - onlosmakelijk verbonden zijn met een mondiale economie die 

afhankelijk is van ongebreideld consumentisme, financiële speculatie en 'vrije 

handel'. 

Maar wat is het alternatief? 

Wij geloven dat het antwoord ligt in economische lokalisatie: in andere woorden, 

het verkorten van de afstand tussen producenten en consumenten door het 

stimuleren van gediversifieerde productie voor de binnenlandse behoeften, in 

plaats van de gespecialiseerde productie voor de export. 

Lokalisatie is geen einddoel, maar een proces van geplande verandering. Het gaat 

om het geleidelijk verminderen van de wurggreep van de zwervende 

multinationals terwijl tegelijkertijd regionale zelfredzaamheid wordt opgebouwd. 

Concreet betekent dat: 

 Om met behulp van onze belastingen, subsidies en regelgeving de 

behoeften van mensen en gemeenschappen te ondersteunen, in plaats van 

de transnationale ondernemingen. 

 

 Erop aandringen dat banken en bedrijven zijn plaatsgebonden en 

onderworpen aan echte democratische controle en ecologische grenzen. 

 

Lokale economieën helpen onze verbindingen aan elkaar en aan de natuurlijke 

wereld weder op te bouwen- verbindingen die van essentieel belang zijn, niet 

alleen voor ons welzijn, maar ook voor onze overleving. 
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Lokalisatie: een krachtige oplossing-vermenigvuldiger 

 

 

 
Lokalisatie versterkt de economie in werkelijkheid 

In tegenstelling tot de schijnwereld van derivaten en geld op basis van schuld, 

is lokalisatie gebaseerd op echte productiviteit voor echte menselijke 

behoeften, met respect voor de rijke diversiteit van culturen en ecosystemen 

wereldwijd.  

 

Lokalisatie vermindert onze ecologische voetafdruk 

Door het verkorten van de afstand tussen productie en consumptie, 

minimaliseert lokalisatie transport, verpakking en verwerking - waarbij afval, 

vervuiling en uitstoot van broeikasgassen wordt vermindert. 

 

Lokalisatie biedt meer werkgelegenheid 

Gelokaliseerde economieën steunen meer op de menselijke arbeid en 

creativiteit en minder op energie - intensieve technologische systemen. Dit 

verhoogt het aantal banen terwijl het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

wordt vermindert. 

 

Lokalisatie versterkt democratie 

Door het verspreiden van economische en politieke macht over miljoenen 

mensen en kleine bedrijven in plaats van een handvol corporate monopolies, 

revitaliseert lokalisatie het democratische proces. 

 

Lokalisatie herbouwt gemeenschap en verhoogt het welzijn 

Door het verminderen van de omvang en het tempo van de economische 

bedrijvigheid, maakt anonimiteit plaats voor directe relaties en een nauwere 

band met de natuur. Dit leidt tot een veiliger gevoel van zowel persoonlijke als 

culturele identiteit. 
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Verzet en Vernieuwing 
 

                            
 

De IAL biedt een platform voor zowel weerstand als vernieuwing: het biedt 

hulp om de economische globalisering tegen te gaan terwijl tegelijkertijd het 

herstel van gezonde ecosystemen en gemeenschappen wordt gestimuleerd. 

 

Onze activiteiten omvatten: 

 

 het verspreiden van kennis over de groeiende bedreigingen voor de 

democratie, de maatschappij en het milieu gesteld door de liberalisering 

van de wereldhandel en financiën; 

 

 het delen van informatie over de wereldwijde caleidoscoop van 

initiatieven gericht op het lokaliseren van economieën, de 

wederopbouw van de veerkracht, het versterken van voedselzekerheid 

en het beschermen van culturele integriteit; 

 

 het bevorderen van lokale alternatieven - aan de basis en op 

beleidsniveau - tot grootschalige massaproductie voor basisbehoeften, 

met name voedsel; 

 

 het bevorderen van een goed begrip van het belang van culturele en 

biologische diversiteit voor de vrede, economische zekerheid en zowel 

persoonlijke als planetaire gezondheid; 

 

 het aangaan van partnerschappen ter ondersteuning van de 

economische lokalisatie over de hele wereld. 

 

Wij zijn van mening dat lokalisatie diverse groepen in zowel noord als zuid 

kan verenigen - van bedrijfsleiders en vakbonden, tot boeren, sociale 

rechtvaardigheid activisten, milieuactivisten en de inheemse bevolking - in 

een beweging die krachtig genoeg is om het tij te keren en ons de weg te 

wijzen naar een betere wereld. 
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