PAIKALLISTAMINEN
Globalisaatio on prosessi, joka tähtää pääoman tuoton kasvattamiseen
pääoman, tuotannon ja markkinoiden maailmanlaajuisen yhdentymisen kautta.

Paikallistaminen kannustaa ajattelemaan ja rakentamaan vaihtoehtoista,
ihmisiin ja luontoon keskittyvää globaalia yhdentymistä.

-HISTORIA1870 - 1914

Ensimmäinen globalisaatioaalto

Liikennevälineiden parantuminen,
maailmanmarkkinoiden syntyminen, suuret
muuttoliikkeet ja pääoman liikkeet maailman eri

1914 -1980

Kansallisen kapitalismin ylivalta

Kansallisten kapitalististen talouksien herruus, sisältäen
valtion vahvan väliintulon.

1980 – 2008

Uusliberalistinen globalisaatio

Tavaroiden, palveluiden, julkisten hankintojen ja
pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Ylikansalliset
sopimukset, jotka takaavat ulkomaiset investoinnit.
Valtion roolin väheneminen, yksityistäminen, työvoiman
joustavuus ja luonnon kaupallistaminen.

2008

Globalisaation uusi vaihe?
Kapitalismi muuttaa maapallon järjestelmää. Syklisistä
kriiseistä on tullut jatkuvia. Uusi teknologinen vallankumous
automatisaation ja bioteknologian kehittymisen myötä.
Kaupalliset ja geopoliittiset kiistat syvenevät. Autoritääristen
hallitusten, muukalaisvastaisuuden, naisvihamielisyyden ja
rasismin nousu.

Paikallistamisen edellytykset
Ymmärrys

globalisaation kehittymisestä ja sen eri vaiheista

Purkaminen

Riitauttaminen, ristiriitojen syventäminen ja globalisaation laajenemisen vastustaminen.

Vaihtoehtojen rakentaminen

Ihmisiä ja luontoa koskevan maailmanlaajuisen yhdentymisen edistäminen kaikilla tasoilla.

-PAIKALLISTAMISVAIHTOEHTOJAElämää ylläpitävä talous

Ihmisten vapaa liikkuvuus

Vientitarkoituksiin tähtäävän
tuotannon ja luonnonvarojen
riiston lopettaminen.
Ihmisoikeudet ja luonnon
oikeudet takaavan talouden
edistäminen.

Maailmanlaajuinen yhdentyminen ei
voi toteutua ilman ihmisten välistä
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Epäsymmetriset
kauppasäännöt

Kauppa- ja
investointisopimusten on
suosittava pieniä talouksia ja
oltava vaativampia suurille
talouksille.

Sopusointu luonnon kanssa
Tasapainon palauttaminen
maapallon järjestelmän kanssa.

Toissijaisuusperiaate

Kaikki poliittiset ja taloudelliset
päätökset on ratkaistava kyseistä
ongelmaa lähinnä olevalla
hallinnon tasolla.

Todellinen kansanvalta
Valtarakenteiden radikaali
muutos ja itsehallinnollisten
käytäntöjen vahvistaminen

Kansojen yhdentyminen

Paikallistamista ei voida rajoittaa
sellaisten valtioiden toimiin, jotka
ovat mukana pääoman globalisaatiossa.

Paikallistamisessa olennaista on antikapitalismi, sillä nykyisen järjestelmän
puitteissa ei maailmanlaajuista elämän yhdentymistä voida saavuttaa.

-KESKUSTELUJA JA HAASTEITAPaikallistamisella ei edistetä eristyneisyyttä
tai itseriittoisuutta (autarkiaa), vaan
pikemminkin pyritään löytämään sellainen
globaalin yhdentymisen tapa, jota pääoma
ei hallitse.
Paikallistamisella ei yritetä korvata
globalisaation yhdenmukaistamismallia
toisella vastaavalla, kaikille maille ja
yhteisöille suunnatulla mallilla.

Paikallistamisella pyritään
monimuotoisuuden omaksumiseen sekä
itsemääräämisen eri muotoja ja näkemyksiä
kunnioittavan yhdentymisen edistämiseen.
Paikallistaminen on kaikkea muuta kuin valmis
suunnitelma; sitä pitää jatkuvasti ravita erilaisilla näkökulmilla, jotta voimme saavuttaa ihmisiä
ja luontoa kunnioittavan yhdentymisen.
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