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Uzzini patiesību par šokolādes industriju infografikā!
Cik daudz nopelna zemnieki un strādnieki kakao plantācijās? Kurās valstīs izaudzē
visvairāk kakao, un kur to visvairāk patērē? Cik lielos apmēros kakao audzēšanā
izmanto bērnu darbu? Uzzini, cik rūgta patiesībā ir šokolāde šajā infografikā!
Lai iestātos par cilvēku un vides tiesībām šokolādes ražošanā, paraksti petīciju un
pieprasi godīgu un videi draudzīgu šokolādi! Šī petīcija ir adresēta Eiropas
vadošajiem mazumtirgotājiem un pieprasa izmantot trešo pušu sertificētu kakao
lielveikalu privāto preču zīmju šokolādē.

Gandrīz 400 LABA DABA un Riga Food apmeklētāji parakstījās par godīgu
šokolādi
Aptuveni 400 cilvēku parakstīja mūsu petīciju par
godīgu šokolādi festivāla LABA DABA un izstādes Riga
Food laikā. Tāpat apmeklētāji abos pasākumos
piedalījās godīgās tirdzniecības banānu un šokolādes
kulinārijas meistardarbnīcā ar pavāru Reini Grantu un
izspēlēja spēles par produktu ietekmi uz vidi un godīgo
tirdzniecību. Paldies visiem pasākumu viesiem un mūsu
neaizvietojamajiem brīvprātīgajiem. Uz tikšanos
nākamgad! Vari aplūkot foto no pasākumiem un
uzzināt par nākamajiem notikumiem mūsu Facebook
lapā.

Gatavojies – tuvojas diena bez iepirkšanās!
26. novembrī atkal aicināsim aizdomāties par patēriņa kultūras ietekmi uz vidi, cilvēkiem
visā pasaulē un mums pašiem. Pasākumu programma vēl top, bet jau tagad varam
atklāt, ka visas dienas garumā norisināsies aktivitātes sadarbībā ar Repair Cafe Kaņepes
Kultūras centrā.
Ja vēlies iesaistīties Zaļās brīvības Dienas bez iepirkšanās pasākumu organizēšanā vai
saņemt padomus pasākumu un akciju rīkošanai, sazinies ar mums –
mara@zalabriviba.lv.

LABA DABA viesi varēja
izmēģināt, piemēram,
lomu spēli, kas prasa
iejusties banānu
plantācijas strādnieka,
plantācijas īpašnieka vai
maza zemnieka lomā, kā
arī iegriezt godīgās
tirdzniecības laimes ratu
un sameklēt dažādu
produktu audzēšanas
vietu kartē.
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Viesi no Malaizijas Rīgā dalīsies pieredzē par sociālo un solidaritātes ekonomiku
Biedrība “Zaļā brīvība” šajā rudenī no 24. līdz 26. oktobrim projekta “Sociālā un
solidaritātes ekonomika” ietvaros organizē pieredzes stāstu turneju, kurā piedalīsies
Malaizijas ekspertes Žuņe Taņa (Jun-E -Tan) un Velīna Džefrija Džehoma (Welyne
Jeffrey Jehom). Tās mērķis ir veicināt sabiedrības un ekspertu izpratni par sociālo un
solidaritātes ekonomiku un to kā uz solidaritātes vērtībām balstīta saimnieciskā
darbība sasaista personīgo labklājību ar kopienas attīstību, vides saglabāšanu,
aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību gan vietējā, gan pasaules mērogā. Ar ekspertēm
vari iepazīties šajā video: http://ejuz.lv/sust. Drīzumā turnejas programma tiks
publicēta vietnē www.zalabriviba.lv, aicinām sekot līdzi informācijai arī sociālajos
tīklos twitter.com/zalabriviba un facebook.com/zalabriviba.

Seminārs par sociālo un solidaritātes ekonomiku
Ja vēlies papildināt savas zināšanas par sociālo un solidaritātes ekonomiku vai padalīties ar pieredzi par
saimniecisko darbību, kas veicina ne tikai personīgo labklājību, bet arī kopienas attīstību, vides saglabāšanu
un aizsardzību, piedalies mūsu organizētajos mācību semināros. Nākamais seminārs notiks 27. oktobrī.
Vairāk informācijas saņem, rakstot Laumai Ziemeļniecei lauma@zalabriviba.lv.

Latvijas žurnālistu pieredze Nepālā un Palestīnā
Žurnālistes Santa Logina un Iveta Sondore no 4. līdz 11. septembrim pabija Nepālā,
kur apmeklēja 2015. gada zemestrīces smagi skartos reģionus. Arī reģionālā
laikraksta “Zemgales Ziņas” redaktore Agnese Leiburga no 11. līdz 17. jūlijam devās
mācību braucienā uz Palestīnu, par ko vairāk var lasīt mūsu vietnē publicētās
Zemgales Ziņu publikācijās. Braucieni notika projekta “Mediji attīstībai” ietvaros un
to mērķis ir aktualizēt attīstības jautājumus un vairot žurnālistu prasmes un pieredzi
to atspoguļošanā. Foto: Maiju Mitrunen, Vikes. Vairāk foto no Nepālas šeit.

Žurnāliste no Latvijas dodas iepazīt banānu audzēšanas
aizkulises Ganā
Savukārt oktobra sākumā žurnāliste Laura Lauziniece dosies uz Ganu, kur
sadarbībā ar britu nevalstisko organizāciju Bananlink notiks speciāli
žurnālistiem paredzēts brauciens uz banānu un ananasu plantācijām.
Programmā paredzēts apmeklēt labās prakses piemērus - bioloģiskās un
godīgās tirdzniecības plantācijas, kā arī tikties ar to vadību un
strādniekiem. Brauciens notiek ES līdzfinansētā projekta “Par godīgu
augļu tirdzniecību!” ietvaros. Žurnālistu vizītei Ganā var sekot blogā, ko
Bananalink publicē projekta vietnē angļu valodā: http://makefruitfair.org/blog-make-fruitfair-visit-to-fairtrade-plantations-in-ghana/

M4D aicinājums raidījumu producentiem
Biedrība Zaļā Brīvība aicina TV producentus pieteikties dalībai mācību braucienā uz Somiju
(Helsinkiem un Tamperi), kas notiks šī gada 10.-11.novembrī. Brauciena mērķis ir piedalīties
TV kompāniju un producentu tīklošanās pasākumos par globālo attīstību un attīstības
sadarbību. To organizē Somijas Mediju, komunikācijas un attīstības fonds Vikes. Pieteikties
iespējams, rakstot Ingai Belousai uz inga@zalabriviba.lv. Ja esi producents, kas pārstāv
kādu no mediju kompānijām, gaidīsim tavu iesniegumu un rekomendāciju no mediju
kompānijas. Ja esi ārštata producents (freelancer), gaisīsim tavu iesniegumu un motivācijas
vēstuli.

Banānu audzēšanas apjomi
ganā pēdējos gados ir pieauguši
un aptuveni 90% produkcijas
nonāk pie patērētājiem Eiropā,
tostarp Latvijā.
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Zaļās brīvības brīvprātīgā Zanda pieredzes apmaiņas
programmā Ķīnā
Zaļās brīvības brīvprātīgā Zanda Aleksandra Skuja šovasar
vairākas nedēļas pavadīja apmaiņas programmā Čendu, Ķīnā,
strādājot vides organizācijā Roots and Shoots. Zandas
pārdomas par pieredzēto Ķīnā vari lasīt mūsu vietnē
http://www.zalabriviba.lv/tag/kina/. Apmaiņa notiek Ķīnas
un Eiropas pieredzes apmaiņas programmas vides
aizsardzības organizācijām EU-China NGO Twinning Exchange
ietvaros un šī gada nogalē pie mums, Zaļajā brīvībā, viesosies
kolēģe no Ķīnas organizācijas.
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Roots and Shoots
izglīto cilvēkus Čendu
pilsētā par atkritumu
apjoma samazināšanu
un to pārstrādi. Zanda
stāsta, ka milzīgais
dažāda veida
plastmasas
iepakojuma lietošanas
apmērs Ķīnā viņu
pārsteidzis.

Globālās izglītības nedēļa 2016
No 1. līdz 12. novembrim ar moto “Ko sēsi, to pļausi” norisināsies Globālās izglītības nedēļa, ko Latvijā koordinē Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Šogad īpašu
uzmanību pievērsīs aktīvai līdzdalībai savas, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotas attīstības veidošanai. Vairāk lasi
šeit. Globālās izglītības nedēļas rīkotāji aicina arī līdzdarboties un reģistrēt savu pasākumu!

Skolotājiem prezentē spēles par godīgo tirdzniecību
16. septembrī Zaļās brīvības projektu koordinatore Ingrīda Strazdiņa prezentēja spēles par
godīgo tirdzniecību Valsts izglītības satura centra rīkotā seminārā, kurā tikās 36 pašvaldību
vides interešu izglītības darba koordinatori. Šīs spēles, kuras izmantojām arī festivālā LABA
DABA , tapušas projekta “Par godīgu augļu tirdzniecību ietvaros” un šajā mācību gadā ar tām
viesosimies vairākās Latvijas skolās. Drīzumā spēles būs pieejamas Zaļās brīvības vietnē, un
tās ikviens interesents tās varēs izdrukāt un lietot.

30 klimatam draudzīgi soļi
Bet ko tad es? Es viens taču neko neietekmēju! Saka, ka pasaule ir pārāk liela, lai katrs no
mums varētu tajā ko būtiski mainīt. Tā nav taisnība! Gan Tu, gan es – katra mūsu izvēle ir
nozīmīga, katrs solis atstāj klimata pēdu. Izvēlies savu soli un padari klimatam draudzīgu savu
ikdienu.
Šie
30
soļi
samazinās
tavu
ietekmi
uz
klimatu:
http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/30-klimatam-draudzigi-soli/

Atbalsti nopērkot grozu – grozi no sieviešu
kooperatīva Ganā

Infografikā atradīsi padomus, kā
ikdienā ietaupīt resursus un
izvairīties no darbībām, kas saasina
klimat pārmaiņas.

Zaļā brīvība šogad ir uzsākusi jauna veida sadarbību
ar Igaunijas nevalstisko organizāciju “Mondo” –
festivāla Laba daba laikā piedāvājām iegādāties
grozus, kas pīti sieviešu kooperatīvā Ganā.
Iegādāties grozus piedāvājām gan festivālā LABA
DABA, gan Sociālās uzņēmējdarbības tirdziņā, kas
augusta beigās notika Kalnciema kvartālā. Lai
uzzinātu par nākamajām iespējām tos aplūkot un
iegādāties, seko līdzi mūsu aktuālajai informācijai
vai raksti uz ingrida@zalabriviba.lv! Vairāk par
groziem un šīs iniciatīvas ieguldīju vietējās kopienas
attīstībā lasi
http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/macet-palidzet-vai-attistibas-palidzibas-sanemeji-klustslinki/ .
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Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes
Ministru kabinets ir pastiprinājis Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam. Šis
dokuments apkopo Latvijas attīstības politikas prioritātes ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. Vairāk lasi
Ārlietu ministrijas vietnē: http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/54748-apstiprinatas-latvijas-attistibaspolitikas-pamatnostadnes-2016-2020-gadam

Aicinām iesūtīt rakstus “Attīstības Sadarbības Vēstis” 4. numuram!
“Attīstības Sadarbības Vēstis” (ASV) nākamā numura tēma būs Ilgtspējīgas attīstības rādītāji. Tajā varēsi lasīt par to pēc kādiem kritērijiem
izvērtēt ilgtspējīgu attīstību un IAM izpildi, kā arī mītiem, kas kavē pārorientēšanos uz ilgtspējīgu ekonomiku. Jautā, ierosini vai iesūti savu
rakstu publicēšanai, rakstot uz inga@zalabriviba.lv. Izdevuma iepriekšējos numurus lasi šeit.

Strādniekiem/cēm Peru vajadzīgs Tavs atbalsts!
Peru kompānija TALSA, kas ražo dažādas ogas un sparģeļus Eiropas tirgum, šī gada
februārī atlaida visus deviņus arodbiedrības SITETSA (Sindicato De Trabajadores
Empresa Talsa) izpildkomitejas locekļus. Atlaisti tika arī divi bijušie arodbiedrības
biedri. SITETSA ģenerālsekretāre Santosa Selestina Karanza lūdz starptautisku
atbalstu arodbiedrības prasībai, lai TALSA atjaunotu darbā netaisnīgi atlaistos
darbiniekus. Zaļā brīvība kopā ar kampaņas “Izvēlos godīgus augļus!” partneriem
aicina nosūtīt e-pastu TALSA ģenerāldirektoram un pieprasīt atjaunot darbā
atlaistos strādniekus! Lai pievienotos akcijai ej uz http://makefruitfair.org/lv/

Fotoizstādes turpina apceļot Latviju
Izstādes “Pārtika – ilgtspējīgs skatījums” un “Cieņpilna dzīve visiem” no
septembra beigām līdz pat šī gada izskaņai būs apskatāmas Rēzeknes novadā.
Šobrīd tās atrodas Rēzeknes novada domes telpās, bet pēcāk ceļos uz skolām,
kultūras namiem un citām sabiedriskām vietām. Izstādēs ir apskatāmas
pagājušajā gadā notikušo fotokonkursu labākās fotogrāfijas no visas Eiropas.
Konkursa “Pārtika – ilgtspējīgs skatījums” dalībnieki tika aicināti rādīt savu
redzējumu par ilgtspējīgu un videi draudzīgu pārtiku. Savukārt fotografēto un
rakstīto stāstu konkursa “Cieņpilna dzīve visiem”, kas norisinājās 2015. gadā,
dalībnieki dalījās ar cilvēkstāstiem, kas veicina izpratni par globālo attīstību.
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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

