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O Dia Mundial da Re-localização Econômica é uma iniciativa inspiradora, criada para promover
mudanças estruturais duradouras para o bem-estar das pessoas e do planeta.
A re-localização econômica é uma idéia simples com um potencial transformador.
Como o vasto e já conhecido movimento de comida local deixa claro, trazer a economia para
mais perto de casa acarreta toda uma série de benefícios. Trata-se de uma solução onde todos
ganham e que provoca impacto em diversas áreas problemáticas como: pobreza, mudanças
climáticas, abuso de drogas e extinção de espécies.
Há décadas, o movimento pela re-localização econômica vem despontando em todos os
continentes, sem a cobertura da grande mídia e praticamente sem qualquer apoio
governamental. As pessoas estão reconstruindo as economias locais, dando-lhes uma escala e
ritmo mais humanos. Economias que possam servir como pilares para o bem-estar comunitário e
das pessoas. Ao encurtar o caminho entre produção e consumo, as pessoas passaram a se
conectar mais umas às outras e com o próprio Planeta. Isso é o que chamamos de economia da
felicidade.
A re-localização econômica se trata de apoiar lojas, negócios e produtores agrícolas locais; de
manter o dinheiro dentro da própria comunidade; de investir no local onde moramos –
financeira, emocional e praticamente; de aproveitar os recursos locais (tanto humanos como
naturais) e viver dentro dos limites ecológicos; de dizer não às gigantescas e irresponsáveis
corporações; e, finalmente, de reivindicar mudanças políticas, ou seja: realocar impostos,
subsídios e regulamentações que favorecem apenas um reduzido número de monopólios globais
para que possam vir a beneficiar uma grande variedade de empresas e setores locais.
Estamos atravessando um período sem precedentes na história mundial. Enquanto o sistema
econômico global está estagnado por conta do COVID-19, existe um amplo reconhecimento de
que elementos-chave desse sistema falharam.
Há um desejo coletivo de não incidir no mesmo erro e retornar à "normalidade", bem como a
percepção de que uma mudança rápida e em larga escala é possível.
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fornecimento para as necessidades básicas
Catástrofe climática
Conexão através da tecnologia
Crescimento econômico sem limites
Vidas competitivas e estressantes
Poder centralizado

Democracia real
Comunidades resilientes
Meio ambiente saudável
Conexão real entre as pessoas
Escala e ritmo humanos
Empregos estáveis e relevantes
Comunidades fortes e resilientes

O Dia Mundial da Re-localização Econômica incluirá uma impressionante lista de pessoas dos mais
variados contextos: figuras públicas como Noam Chomsky, Annie Lennox, Joanna Macy, Iain
McGilchrist, Alice Waters, Brian Eno, Johann Hari e Charles Eisenstein; ativistas respeitados
internacionalmente como Vandana Shiva, Gail Bradbrook, Camila Moreno, Alnoor Ladha e Bayo
Akomolafe; cineastas como Damon Gameau; além de economistas, prefeitos e dezenas de
cidadãos engajados de vários cantos do mundo.
Palestras e discussões serão intercaladas com música, participações especiais de celebridades,
animações e humor político. Também teremos um fórum com uma sessão de perguntas e
respostas ao vivo, bem como uma Declaração "De um Mundo Globalizado para um Mundo
Localizado".
O Dia da Mundial da Re-localização Econômica dará aos participantes passos concretos para o
engajamento: ajuda com a criação de núcleos de re-localização a nível comunitário; produção de
campanhas por mudanças estratégicas nas políticas econômicas e muito mais. Após o evento,
vamos oferecer um curso online de uma semana de duração.

Convidamos você a fazer parte deste movimento por mudança progressista, inspirador e
esperançoso!
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