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Medzinárodná aliancia pre lokálnosť je medzikultúrna sieť mysliteľov, aktivistov a 
mimovládnych organizácií oddaných skúmaniu radikálne nových vízií rozvoja a 

pokroku. 
 

Ľudia po celom svete si začínajú uvedomovať, že súčasné krízy – ekologický kolaps, 
ekonomická nestabilita, spoločenský rozpad, dokonca terorizmus – sú nerozlučne 
späté s globálnou ekonomikou závislou na rastúcom spotrebiteľstve, finančných 
špekuláciách a „voľnom obchode“. 
 
 

Ale čo je alternatívou? 
 
Veríme, že odpoveď leží v ekonomickej lokalizácii: inými slovami, v skrátení 
vzdialenosti medzi výrobcami a spotrebiteľmi pomocou posilnenia rozmanitej výroby 
pre domácu spotrebu, namiesto špecializovanej výroby pre vývoz.  
 
Lokálnosť nie je konečný cieľ, ale proces plánovanej zmeny. Je to o postupnom 
vyslobodení sa zo zovretia neustále sa sťahujúcich nadnárodných spoločností za 
súbežného budovania regionálnej sebestačnosti. 
 
Presnejšie to znamená: 
 
• Využitie našich daní, dotácií a regulácií na podporu potrieb ľudí a komunít 
namiesto nadnárodných korporácií 
 
• Trvanie na tom, že banky a podniky majú byť viazané na miesto a majú podliehať 
skutočnej demokratickej kontrole a ekologickým limitom. 
 

Lokálne ekonomiky pretvárajú naše prepojenia medzi sebou navzájom a s 
prirodzeným svetom – prepojenia, ktoré sú podstatné nielen pre našu pohodu, ale 

aj pre naše prežitie. 
 
 

A Local Futures Initiative 
www.localfutures.org

 

The International Alliance for Localization (IAL) is a cross-cultural network of 
thinkers, activists and NGOs dedicated to exploring radically new visions of 

development and progress.

Across the world, people are coming to realize that today’s crises — ecological collapse, 
economic instability, social disintegration, even terrorism — are inextricably linked 
to a global economy dependent on rampant consumerism, financial speculation and 
“free” trade.  

But what is the alternative?

We believe that the answer lies in economic localization: in other words, shortening the 
distance between producers and consumers by encouraging diversified production 
for domestic needs, instead of specialized production for export.  

Localization does not mean eliminating international trade, or reducing all economic 
activity to a village level. It’s about shifting the power from transnational corporations 
to nation states, while simultaneously building up regional self-reliance.

Specifically, that means:

� Using our taxes, subsidies and regulations to support the needs of people and 
   communities, rather than big business.
    

� Insisting that banks and businesses be place-based and subject to both genuine 
   democratic control and ecological limits.

Local economies rebuild our connections to one another and to the natural world 
– connections that are essential not only for our wellbeing, but for our survival. 

International Alliance for 
LOCALIZATION

A Local Futures Initiative
www.localfutures.org



  Lokálnosť: mocný multiplikátor riešení 

 
 
 
 
 
 
Lokálnosť uzemňuje ekonómiu v skutočnosti 
Na rozdiel od iluzórnej podstaty finančných derivátov a peňazí 
založených na dlhu, lokálnosť má základ v skutočnej produktivite 
pre napĺňanie skutočných ľudských potrieb, s rešpektom k bohatej 
rozmanitosti kultúr a ekosystémov po celom svete. 
 
Lokálnosť znižuje našu ekologickú stopu 
Vďaka skráteniu vzdialenosti medzi výrobou a spotrebou 
lokálnosť minimalizuje dopravu, balenie a spracovanie – takže 
znižuje odpad, znečistenie a emisie skleníkových plynov. 
 
Lokálnosť poskytuje plnohodnotnejšie zamestnanie 
Lokalizované ekonomiky sa spoliehajú viac na ľudskú prácu a 
tvorivosť a menej na energeticky intenzívne technologické 
systémy. To zvyšuje množstvo pracovných miest, zatiaľčo znižuje 
čerpanie prírodných zdrojov. 
 
Lokálnosť posilňuje demokraciu 
Vďaka šíreniu ekonomickej a politickej moci medzi miliónmi 
jednotlivcov a malých podnikov namiesto hŕstky korporátnych 
monopolov lokálnosť oživuje demokratický proces. 
 
Lokálnosť obnovuje komunity a zvyšuje blahobyt 
Tým, že sa znižuje rozsah a tempo ekonomickej činnosti, 
anonymita ponúka cestu k priamym vzťahom a k užšiemu 
prepojeniu s Prírodou.  
To následne vedie k väčšiemu pocitu bezpečia osobnej aj kultúrnej 
identity. 
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Od odporu k obnove 
 

 
 
 
 
Medzinárodná aliancia pre lokálnosť poskytuje platformu pre 
odpor, ale aj pre obnovu: pomáha vzdorovať ekonomickej 
globalizácii a zároveň povzbudzuje k obnove zdravých 
ekosystémov a komunít. Naše činnosti zahŕňajú: 
 
• Šírenie povedomia o rastúcom ohrození pre demokraciu, 
spoločnosť a životné prostredie, ktoré predstavuje deregulácia 
globálneho obchodu a financií; 
 
• Zdieľanie informácií o celosvetovom kaleidoskope iniciatív 
zameraných na lokalizovanie ekonomík, obnovu životaschopnosti, 
posilnenie potravinovej bezpečnosti a ochranu kultúrnej integrity; 
 
• Propagáciu lokálnych alternatív – na základnej úrovni a na 
úrovni politiky – až po masovú produkciu základných potrieb, 
obzvlášť potravín; 
 
• Podpora a pochopenie potreby kultúrnej a biologickej diverzity 
pre mier, hospodársku bezpečnosť, pre osobné aj pre 
celoplanetárne zdravie; 
 
• Prehlbovanie partnerstiev pre podporu ekonomickej lokálnosti 
na celom svete. 
 
 
Veríme, že lokálnosť dokáže zjednotiť rozmanité skupiny na 
severe aj na juhu – od podnikateľských lídrov a odborové zväzy, 
cez hospodárov, aktivistov za spoločenskú spravodlivosť, 
ochranárov a domorodých obyvateľov – do hnutia, ktoré je 
dostatočne silné na to, aby otočilo kormidlo a nasmerovalo loď na 
cestu k lepšiemu svetu. 
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