
Od globálneho k lokálnemu- 
 
Svetový deň lokálnosti je iniciatívou, ktorá prináša nádej a inšpiruje k trvalým zmenám, ktoré 

prospievajú ľuďom aj našej planéte.  

Lokalnosť? Jednoduché riešenie prinášajúce ďalekosiahle zmeny. 

Stále populárnejšia obroda za lokálne potraviny dokázala, že ak prinesieme ekonomiku bližšie k 

domovu, bude to mať viacero výhod, ktoré budú riešiť niekoľké problémové oblasti naraz - 

chudobu, klimatickú zmenu aj vymieranie druhov. 

Po desaťročia vznikali na všetkých kontinentoch z púhej iniciatívy bežných občanov lokálne 

hnutia, ktoré fungovali bez povšimnutia mainstreamových médií a takmer bez absolútnej 

podpory štátu. Ľudia odznova začali ľudským tempom a v ľudskej mierke utkávať sieť lokálnej 

ekonomiky: ekonomiky, ktorá slúži ako základový kameň pre komunity a osobný blahobyt. 

Skrátením vzdialenosti medzi producentom a konzumentom sa nanovo prepájame so zemou a 

medzi sebou navzájom. Takto vyzerá ekonomika založená na šťastí. 

Lokálnosť je o podpore miestnych obchodov, fariem a lokálnych podnikateľov. Je o udržiavaní 

peňazí vo vlastnej komunite. Je o investovaní do miesta na ktorom žijeme - finančne, emočne aj 

prakticky. Je o budovaní z miestnych zdrojov (ľudských aj prírodných) a o živote v rámci 

ekologických limitov. Je o rozhodnutí povedať ‘nie’ obrovským nezodpovedným korporáciám. 

A je tiež o tlaku na zmenu politiky: presun daní, dotácii a regulácii preč od veľkých globálnych 

monopolov smerom k obrovskému počtu lokálnych podnikateľov a výrobných podnikov.  

Ocitli sme sa v neobvyklom okamihu svetových dejín. COVID-19 zastavil globálny ekonomický 

systém, čím sa potvrdilo jeho zlyhanie.  

Môžeme sa kolektívne rozhodnúť, že sa nevrátime späť do tých istých koľají k 'bežnému biznisu'. 

Musíme si uvedomiť, že obrovská a rýchla zmena je možná. 
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COVID-19 a čo potom? 

Späť k bežnému biznisu? Alebo smerom k lokálnosti? 

• kontrola korporáciami 
• závislosť na globálnych dodávateľských 

reťazcoch pri zabezpečovaní základných ko-
modít 

• klimatická katastrofa 
• prepojenie cez technológie 
• mať viac je lepšie  
• súťaživosť a stres 
• centralizovaná moc 

• reálna demokracia 
• smerom k samostatnosti 
• obnova zdravého životného prostredia 
• od človeka k človeku 
• ľudská mierka a ľudské tempo 
• stabilná a zmysluplná existencia 
• silné a odolné komunity 
 

Svetového dňa lokálnosti sa  zúčastní celý rad grandióznych osobností z rôznych polí pôsobnosti: 
verejné osobnosti ako Noam Chomsky, Annie Lennox, Joanna Macy, Iain McGilchrist, Alice Waters, 
Brian Eno, Johan Hari a Chalses Eisenstein; medzinárodne uznávaní aktivisti ako Vandana Shiva, 
Gail Bradbrook, Camila Moreno, Alnoor Ladha a Bayo Akomolafe; filmoví režiséri vrátane Damon 
Gameau - spolu s ekonómami, primátormi miest a mnohými občanmi z každého kúta sveta.  
 
Prednášky a diskusie budú prekladané hudobnými vsuvkami, celebrity endorsementom, 
animáciami a politickým humorom. Bude možnosť zúčastniť sa živej diskusie a bude vyčlenené 
fórum pre otázky a odpovede. Taktiež bude vyhlásená Deklarácia lokálnosti. 

A hlavne, svetový deň lokálnosti ponúkne účastníkom konkrétne kroky k tomu ako sa môžu 
zapojiť: pomôcť pri založení miesta pre lokálnu komunitu, urobiť kampaň za zmenu postoja politiky 
k ekonomickým otázkam a omnoho viac. Po tomto online festivale bude nasledovať celotýždňový 
online kurz. 

Dúfame, že sa stanete súčasťou tohto progresívneho a inšpiratívneho hnutia za zmenu.  


