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Từ Toàn cầu đến Địa phương 

Ngày Quốc tế Địa phương hóa là một sáng kiến mang trong mình nhiều hy vọng, được lập nên để 

truyền cảm hứng cho những sự thay đổi lâu bền về mặt cấu trúc, vì sự an lạc của con người và của hành 

tinh. 

Địa phương hóa? Một ý tưởng đơn giản với tiềm năng lan tỏa sâu rộng. 

Phong trào địa phương hóa thực phẩm đang vô cùng phổ biến đã chỉ ra rõ, việc mang nền kinh tế về 

gần nơi ta sống đem lại rất nhiều lợi ích. Đó là một giải pháp vẹn cả đôi đường, có tác động tới những 

mảng vấn đề đa dạng như đói nghèo, biến đổi khí hậu, nghiện ngập và tuyệt chủng. 

Trong hàng thập kỷ, phong trào địa phương hóa đã nổi lên từ trong lòng các cộng đồng ở tất cả các 

châu lục mà không được truyền thông đại chúng để mắt đến, và gần như không hề được chính phủ hỗ 

trợ. Nhiều con người đã và đang dệt lại cơ cấu của những nền kinh tế tại chỗ với quy mô con người, 

theo nhịp độ con người: những nền kinh tế có thể đóng vai trò nền tảng cho cộng đồng và hạnh phúc 

cá nhân. Thông qua việc rút ngắn sợi dây liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng, nó đã tái kết nối cả hai lại 

với nhau và với Trái Đất. 

Đó chính là nền kinh tế của hạnh phúc. 

Địa phương hóa nghĩa là hỗ trợ các cửa hàng địa phương, trang trại địa phương và doanh nghiệp địa 

phương. Nó có nghĩa là giữ cho tiền lưu thông bên trong cộng đồng. Nó có nghĩa là đầu tư vào nơi ta 

sống – bằng tài chính, tình cảm cũng như bằng hành động thiết thực. Nó có nghĩa là kiến thiết dựa trên 

nguồn lực tại địa phương (cả nhân lực lẫn tài nguyên thiên nhiên), và sống trong những giới hạn sinh 

thái. Nó có nghĩa là nói không với những tập đoàn khổng lồ vô trách nhiệm. Và nó có nghĩa là tạo áp lực  

cho những thay đổi chính trị: chuyển hướng các chính sách về thuế, trợ giá và quản lý từ chỗ hỗ trợ cho 

một số ít các tập đoàn độc quyền sang số nhiều các doanh nghiệp và ngành nghề tại chỗ. 

Chúng ta đang ở trong một thời khắc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới. Khi COVID-19 chặn 

đứng hệ thống kinh tế toàn cầu, đã có một sự nhận thức trên diện rộng rằng những yếu tố cơ bản của 

hệ thống đó đã thất bại trong việc đạt được kỳ vọng của chúng ta. 

Đang có một quyết tâm tập thể để không rơi lại vào trạng thái “như bình thường”, cùng với nhận thức 

rằng một sự thay đổi nhanh chóng ở quy mô lớn là có thể. 
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SAU COVID-19  

Trở về như bình thường? Hay hướng về địa phương? 

• Chịu kiểm soát của các tập đoàn 
• Phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho 

những nhu cầu căn bản 
• Thảm họa khí hậu 
• Kết nối thông qua công nghệ 
• Quy mô càng lớn càng tốt 
• Cuộc sống đầy cạnh tranh và căng thẳng 
• Quyền lực tập trung 

• Dân chủ thực sự 
• Chuyển dịch hướng tới việc tự cấp tự túc tại 

cộng đồng 
• Khôi phục sức khỏe môi trường 
• Kết nối trực tiếp giữa người với người 
• Quy mô con người, nhịp độ con người 
• Sinh kế ổn định và có ý nghĩa 
• Các cộng đồng vững mạnh và có khả năng tự 

phục hồi 

Ngày Quốc tế Địa phương hóa có sự tham gia của hàng loạt các nhân vật nổi bật đến từ nhiều lĩnh 
vực đa dạng: những nhân vật nổi tiếng với công chúng như Noam Chomsky, Annie Lennox, Joanna 
Macy, Iain McGilchrist, Alice Waters, Brian Eno, Johann Hari và Charles Eisenstein; những nhà hoạt 
động được kính trọng trên toàn thế giới như Vandana Shiva, Gail Bradbrook, Camila Moreno, 
Alnoor Ladha và Bayo Akomolafe; các nhà làm phim, bao gồm Damon Gameau – cùng những nhà 
kinh tế học, các thị trưởng và hàng chục công dân với sự quan tâm sâu sắc đến từ khắp mọi nơi 
trên thế giới. 
 
Các phần trò chuyện và thảo luận sẽ diễn ra xen kẽ với âm nhạc, phát biểu của những người nổi 
tiếng, phim hoạt hình và hài chính trị. Ngoài ra cũng sẽ có một diễn đàn trực tuyến cho việc hỏi 
đáp/thảo luận, và một Tuyên ngôn Từ-Quốc-tế-đến-Địa-phương. 
 
Một phần đặc biệt quan trọng là Ngày Quốc tế Địa phương hóa sẽ cung cấp cho người tham gia 
các bước hành động cụ thể: hỗ trợ thiết lập những cơ sở địa phương hóa quy mô cộng đồng; vận 
động cho những thay đổi mang tính chiến lược trong chính sách kinh tế, và rất nhiều nội dung 
khác. Tiếp nối sau đó sẽ là một khóa học trực tuyến kéo dài một tuần. 
  
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ muốn trở thành một phần của phong trào thay đổi tiến bộ, đầy cảm 
hứng và tích cực này! 
  


