International Alliance for

LOCALIZATION
Η Διεθνής Συμμαχία για την Εντοπιότητα
(International Alliance for Localization -IAL)
είναι ένα δια-πολιτισμικό δίκτυο στοχαστών, ακτιβιστών και ΜΚΟ αφιερωμένο στην εξερεύνηση
ριζικά νέων οραμάτων ανάπτυξης και προόδου.
Σε όλα τα μέρη του κόσμου, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως οι σημερινές κρίσεις – η
οικολογική κατάρρευση, η οικονομική αστάθεια, η κοινωνική αποσύνθεση, η τρομοκρατία
ακόμα – είναι αρρήκτως συνδεδεμένες με μια παγκόσμια οικονομία εξαρτημένη από τον
ακατάσχετο καταναλωτισμό, τον οικονομικό τυχοδιωκτισμό και το «ελεύθερο» εμπόριο.
Όμως ποια άλλη επιλογή υπάρχει;
Εμείς πιστεύουμε πως η απάντηση έγκειται στην οικονομική εντοπιότητα: με άλλα λόγια, στην
μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών με την ενθάρρυνση της ποικίλης
παραγωγής για τις εσωτερικές ανάγκες , αντί της εξειδικευμένης παραγωγής με στόχο την
εξαγωγή.
Εντοπιότητα δεν σημαίνει την εξάλειψη του διεθνούς εμπορίου, ή τη σμίκρυνση κάθε
οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο χωριού. Αναφερόμαστε στην στροφή της εξουσίας από
τις πολυεθνικές εταιρείες στα εθνικά κράτη, με την ταυτόχρονη οικοδόμηση περιφερειακής
αυτάρκειας.
Ειδικότερα, τούτο σημαίνει:
 Την χρησιμοποίηση των φόρων μας, των επιδοτήσεων και ρυθμίσεών μας για την στήριξη των
αναγκών ανθρώπων και κοινοτήτων, αντί των μεγάλων επιχειρήσεων.
 Την επιμονή μας οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις να έχουν την έδρα τους στον τόπο και να
υπόκεινται τόσο σε αυθεντικό δημοκρατικό έλεγχο όσο και σε οικολογικούς περιορισμούς.
Οι τοπικές οικονομίες αναδομούν την σύνδεση μεταξύ μας και με τον φυσικό κόσμο – με
δεσμούς που είναι ουσιαστικοί όχι μόνο για την ευημερία αλλά και για την επιβίωσή μας
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Εντοπιότητα: Μια Ισχυρή Πολλαπλασιαστική Λύση

Η εντοπιότητα προσγειώνει τα οικονομικά στην πραγματικότητα
Αντίθετα με το παραμύθι των παραγώγων προϊόντων και του χρεωστικού
χρήματος, η εντοπιότητα θεμελιώνεται πάνω στην πραγματική
παραγωγικότητα για την κάλυψη αυθεντικών αναγκών του ανθρώπου, με
σεβασμό την πλούσια ποικιλότητα πολιτισμών και οικοσυστημάτων ανά τον
κόσμο.
Η εντοπιότητα ελαττώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα
Μειώνοντας την απόσταση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, η
εντοπιότητα ελαχιστοποιεί την μεταφορά, την συσκευασία και την επεξεργασία
– περικόπτοντας έτσι τα απόβλητα, την μόλυνση, και τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου.
Η εντοπιότητα παρέχει πληρέστερη απασχόληση
Οι τοπικές οικονομίες βασίζονται περισσότερο στην ανθρώπινη εργασία και
δημιουργικότητα και λιγότερο σε εντατικά και ενεργειοβόρα τεχνολογικά
συστήματα. Αυτό αυξάνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας ενώ ελαττώνει την
χρησιμοποίηση φυσικών πόρων.
Η εντοπιότητα δυναμώνει την δημοκρατία
Κατανέμοντας την οικονομική και πολιτική εξουσία μεταξύ εκατομμυρίων
ατόμων και μικροεπιχειρήσεων αντί μιας χούφτας εταιρειακών μονοπωλίων, η
εντοπιότητα αναζωογονεί την δημοκρατική διεργασία.
Η εντοπιότητα αναδομεί την κοινότητα και αυξάνει την ευημερία
Καθώς μειώνεται η κλίμακα και ο ρυθμός της οικονομικής δραστηριότητας, η
ανωνυμία δίνει τη θέση της σε διαπροσωπικές σχέσεις ενώπιος-ενωπίω και σε μια
στενότερη σύνδεση με την Φύση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μια πιο ασφαλή
αίσθηση προσωπικής και πολιτιστικής ταυτότητας.
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Αντίσταση και Ανανέωση

Η IAL παρέχει ένα βασικό πεδίο δράσης τόσο για αντίσταση όσο και
ανανέωση: βοηθώντας στην αντίκρουση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης
και ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας την αναγέννηση υγιών οικοσυστημάτων και
κοινοτήτων.
Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:
 Εξάπλωση της επίγνωσης για τις αυξανόμενες απειλές κατά της
δημοκρατίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος από την απορρύθμιση του
παγκόσμιου εμπορίου και χρηματοδότησης.
 Διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με το παγκόσμιο καλειδοσκόπιο
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εντοπιότητα των οικονομιών, την
οικοδόμηση ευελιξίας και ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας
τροφίμων, και την προστασία της πολιτιστικής ακεραιότητας.
 Προαγωγή εντόπιων εναλλακτικών λύσεων - σε επίπεδο τόσο λαϊκών
κινημάτων όσο και πολιτικής – αντί της μαζικής παραγωγής ευρείας κλίμακας
για τις βασικές ανάγκες, και δη την διατροφή.
 Προώθηση κατανόησης της σημασίας της πολιτιστικής και βιολογικής
ποικιλότητας για την ειρήνη, την οικονομική ασφάλεια, και την υγεία τόσο του
ανθρώπου όσο και του πλανήτη.
 Σχηματισμός συνεταιρισμών προς στήριξη της οικονομικής εντοπιότητας
ανά την υφήλιο.
Πιστεύουμε ότι η εντοπιότητα μπορεί να ενώσει διαφορετικές ομάδες σε Βορρά
και Νότο – από επιχειρηματίες και εργατικές ενώσεις μέχρι αγρότες, ακτιβιστές
κοινωνικής δικαιοσύνης, περιβαλλοντιστές και ιθαγενείς λαούς – σε ένα
κίνημα ισχυρό τόσο, ώστε να αντιστρέψει το ρεύμα και να δείξει τον δρόμο
για έναν καλύτερο κόσμο.
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