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Vairāk godīgās tirdzniecības produktu Latvijas veikalos!
Mēs vēlamies vairāk godīgās tirdzniecības produktu Latvijas veikalos! Aizpildot
tiešsaistes petīciju, Maxima vai Rimi tiks nosūtīta elektroniskā vēstule par to, lai
mazumtirgotājs palielinātu veikalos pieejamo godīgās tirdzniecības preču klāstu.
Mūsuprāt, ir pienācis laiks būtiski attīstīt godīgās tirdzniecības produktu tirgu
Latvijā. Lai to panāktu, nozīmīga loma ir gan patērētājiem, gan tādiem Latvijas
lielākajiem mazumtirgotājiem kā Maxima un Rimi. Saite uz akciju:
http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/vairak-godigas-tirdzniecibas-produktulatvija/ #MakeFruitFair

Kozelas Freizeres vēstījums Latvijas iedzīvotājiem
Godīgā tirdzniecība nozīmē, ka strādnieki saņem samērīgas algas,
tiek domāts par kopienas attīstību un labklājību un par vides
aizsardzību. Produktus, kas ražoti šādā veidā (piemēram,
tropiskos augļus, kakao, šokolādi, kafiju) mēs varam atpazīt pēc
"Fairtrade" marķējuma uz iepakojuma.
Pirms pāris nedēļām pie mums viesojās Kozela Freizere no Karību
salām. Viņa pārstāv mazos uzņēmumus, kas audzē tropiskos
augļus saskaņā ar godīgās tirdzniecības sertifikācijas prasībām.
Video ar Kozelas vēstījumu vari noskatīties šeit.

Radiatora Balva – smaidoša cīņa pret dumju
komunikāciju
Badā mirstoši Āfrikas valstu bērni, darba nomocītās Bangladešas šuvējas, nelaimīgie,
ko no mājām izdzinis palmu eļļas ražotāju bizness, ak, cik daudz pasaulē ir netaisnību!
Viens no veidiem, kā rietumu aktīvisti mēģina trešās pasaules valstīm palīdzēt, ir
komunikācijas kampaņu organizēšana ar mērķi vākt ziedojumu naudu nabadzības un
posta mazināšanai. Par šo kampaņu veiksmēm un neveiksmēm lasi šeit
http://www.zalabriviba.lv/etika/radiatora-balva-smaidosa-cina-pret-dumjukomunikaciju/

Kozela Latvijā
viesojās
kampaņas “Par
godīgu augļu
tirdzniecību
ietvaros”.
Intervijas ar viņu
varēsi lasīt Dienas
Biznesā un
Latvijas Avīzē.
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Aicinām piedalīties globālo stāstu medībās!
Globālo stāstu medības ir konkurss un ar to saistīti
pasākumi, kuros aicinām piedalīties un pretendēt uz 1500
EUR atbalstu globālā stāsta radīšanai. Globālo stāstu medību
mērķis ir atbalstīt žurnālistus dokumentālu globālo stāstu
radīšanā, kas palīdzētu pilnveidot sabiedrības izpratni par
savstarpējām saiknēm pasaulē un līdzdalību tās attīstībā.
Vairāk par globālo stāstu medību norisi un iespējām
piedalīties
lasi
http://www.zalabriviba.lv/m4dprojekts/aicinam-piedalities-globalo-stastu-medibas/.
Savukārt martā divas Latvijas žurnālistes Sandra Kropa un
Anna Ūdre devās braucienā uz Ugandu. Annas Ūdres ieskatu
Ugandas ikdienā vari lasīt portālā Delfi.

Topošos globālo
stāstu mednieki
tiksies ideju
koprades
seminārā
31. martā plkst.
15.00 – 17.00,
Lapu ielā 17
(otrais stāvs).

Video no jauniešu apmaiņas Slovēnijā
No 27. janvāra līdz 3. februārim Krško, Slovēnijā notika Erasmus+ jauniešu
apmaiņa The Butterfly Effect. Nedēļas garumā dalībnieki dalījās pieredzē un ar
neformālās izglītības metodēm bagātināja savas zināšanas par patēriņa ietekmi
uz vidi, iespējām dzīvot ilgtspējīgāk, globālo taisnīgumu, godīgo tirdzniecību un
sociālo uzņēmējdarbību. Apmaiņas laikā tapa video, ko vari noskatīties šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=ldMuDJoup1o.

Ko tu zini par palmu eļļu?
Kur izmanto palmu eļļu? Cik liela ir palmu eļļas ražošanas oglekļa pēda? Cik lielos
apjomos tiek iznīcināti lietus meži? Mēs esam izveidojuši vairākas infografikas,
kas atbildēs uz šiem jautājumiem. Meklē tās mūsu interneta vietnē!
Tāpat arvien aktuāla petīcija, kas aicina pārstāt upurēt vidi un cilvēktiesības
palmu eļļas dēļ. Petīcija pieejama www.zalabriviba.lv. Lai ierīkotu eļļas palmu
plantācijas, Dienvidaustrumu Āzijā iznīcina lietus mežus, kā arī atņem vietējiem
iedzīvotājiem zemi un iztikas avotus. Pievienojies mūsu aicinājumam izbeigt
palmu eļļas ražošanas radīto postu!

Eko filmu nedēļa
Aprīļa otrajā pusē projekta Sociālā un solidaritātes ekonomika ietvaros Rīgā “Eko
filmu nedēļa”, bet vairākos reģionos organizēsim “Eko filmu dienas”. Precīza
informācija par norises laiku sekos drīzumā! Par to kā vienmēr informēsim mūsu
sociālajos tīklos un interneta vietnē.
Eko filmu dienās demonstrēsim
dokumentālās filmas par vidi, cilvēkiem un to harmonisku kopā pastāvēšanu.
#SolidaritātesEkonomika

Piesakies Latvijas Zemes draugu ilgtspējas skolai!
Latvijas Zemes draugi rīko pirmo vides aktīvistu kursu Latvijā. Interesentiem no visas Latvijas, neatkarīgi no vecuma, profesijas,
dzīves pieredzes, būs iespēja apgūt vides aktīvisma pamatus, kampaņu veidošanas stratēģiju, finanšu piesaisti, kā arī citas
noderīgas prasmes kas nepieciešamas iesaistoties vides aizsardzībā, gan lokālā gan starptautiskā līmenī. Uzzini vairāk:
http://zemesdraugi.lv/skola/par-skolu
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Vēlies saņemt šo infolapu savā e-pastā? Raksti mara@zalabriviba.lv
Seko mums sociālajos tīklos:
Facebook: www.facebook.com/ZalaBriviba/
Twitter : @ZalaBriviba
Kļūsti par Zaļās brīvprātīgo:
http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/atbalsti-mus/

Atbalsti mūs ziedojot:
Biedrība “Zaļā brīvība”
Reģistrācijas Nr.: 40008001945
Banka: SEB banka
Konta Nr: LV50UNLA0001001700281
SWIFT kods: UNLALV2X

Informācija sagatavota projekta „Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana, kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un
tālāk” ietvaros ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild tikai un vienīgi biedrība Zaļā brīvība, un tas nekādā
gadījumā nepauž Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Biedrība Zaļā brīvība
Lapu iela 17 (2. stāvs)
Rīga, LV-1002

