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Par godīgu un videi draudzīgu šokolādi lielveikalos!
Zaļā brīvība Eiropas mēroga kampaņas “SupplyCha!nge: Piedāvā jums – veikalos godīgums”
ietvaros aicina parakstīt petīciju par godīgu un videi draudzīgu šokolādi, pieprasot
lielveikaliem privāto preču zīmju šokolādē izmantot 100 % trešo pušu sertificētu kakao, kas
nodrošina darba tiesību ievērošanu un ekspluatējoša bērnu darba izskaušanu, kā arī tiekties
izmantot pēc iespējas vairāk bioloģiski audzēta kakao. Par apstākļiem kakao piegādes
ķēdēs lasi “SupplyCha!nge” pētījumā “Rūgtā šokolāde: Kāda patiesībā ir starptautiskā
šokolādes industrija?”, kur iekļauti arī Latvijas lielveikalu privāto preču zīmju šokolādes testa
rezultāti un skaidrojums par godīgās tirdzniecības un eko marķējumiem.
Iesaisties un paraksti petīciju arī tu: http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/pieprasamlielveikaliem-godigu-sokoladi/

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/

Mīti vai patiesība attīstības sadarbībā sarunu festivālā “LAMPA”
No 1. līdz 2. jūlijam Cēsīs otro reizi notika sarunu festivāls “LAMPA”. Zaļā brīvība aicināja
iesaistīties diskusijā par sabiedrībā pastāvošajiem mītiem saistībā ar līdzdarbošanos pasaules
attīstībā. Diskutējām par tādiem pieņēmumiem kā “nav jāiejaucas palīdzībā citām valstīm, jo
paši esam nabadzīgi”, “nabadzība rodas no pārāk lielas dzimstības”, “palīdzība saņēmēju padara
slinku”, “finansiālā palīdzība ir visvajadzīgākā trūcīgajām valstīm” un “klimata pārmaiņas ar
nabadzības palielināšanos nav saistītas”. Diskusijas dalībnieki noskaidroja katra mīta par un
pret argumentus, kā arī balsojumā izlēma, kuri no apgalvojumiem ir mīti, kuri patiesība.
Paldies “LAMPAS” dalībniekiem par atsaucību! Kampaņa par mītiem turpināsies visu gadu un
ar to piedalīsimies arī citos pasākumos!
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Satiec Zaļo brīvību festivālā LABADABA!

Pagājušogad LABADABA
pie mums varēji piedalīties
godīgās tirdzniecības
banānu un šokolādes
kulinārijas darbnīcā un
spēlēt spēles par
tropiskajiem augļiem.

No 5. līdz 7. augustam Līgatnes pagasta “Ratniekos” jau astoto reizi
notiks festivāls LABADABA. Tāpat kā pagājušogad Zaļā brīvība tajā
piedalīsies ar aizraujošām spēlēm par tropiskajiem augļiem un
radošajām darbnīcām par godīgo tirdzniecību. Seko līdzi informācijai
mūsu interneta vietnē un sociālajos tīklos, un uz tikšanos
LABADABA!

Pavirzījusies iniciatīva aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi
7. jūnijā Eiropas Parlamenta deputāti pauda stingru nostāju par labu negodīgas tirdzniecības prakses (NTP) ierobežošanai pārtikas produktu
piegādes ķēdēs. Pēc Parlamenta balsojuma biedrība “Zaļā brīvība” kopā ar vairāk nekā 30 kampaņās “Supply Cha!nge” un “Izvēlos godīgus
augļus!” iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām sagaida attiecīgus soļus no Eiropas Komisijas. Pagājušā gada novembrī Eiropas Komisijai
tika iesniegta vairāk nekā 61 000 ES pilsoņu parakstīta petīcija ar prasībām ierobežot negodīgu tirdzniecības praksi, taču petīcija toreiz netika
ņemta vērā. Vairāk…

Atklāta vēstule par Latvijā ievestiem kompānijas Natural Fruit produktiem
Zaļā brīvība Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir nosūtījusi atklātu vēstuli ar lūgumu atklāt informāciju par kopš
2014. gada Latvijā ievestiem kompānijas Natural Fruit Company Ltd produktiem. Šī Taizemes kompānija, kas ražo
konservētus ananasus un ananasu sulas koncentrātu, tiek turēta aizdomās par piespiedu darba izmantošanu un citiem
darba tiesību pārkāpumiem tās rūpnīcās. Natural Fruit produkti tiek pārdoti Eiropas lielveikalos, un mūsu prasības pamatā ir patērētāju
tiesību aizsardzības likums, kas paredz, ka, izdarot pirkumu, pircējam ir jābūt pieejamai visa veida informācijai, tai skaitā, par apstākļiem
produkta ražošanas un piegādes laikā. VID mūsu lūgumu noraidīja, taču kopā ar SupplyCha!nge kampaņas partneriem esam uzsākuši darbu
pie tā, lai aktualizētu jautājumu par muitas informācijas pieejamību Eiropas Savienības līmenī.

Konference Klimats un ilgtspējīga attīstība

Latvijas žurnālisti dodas uz attīstības valstīm

25. maijā Latvijas Universitātes
Lielajā aulā norisinājās biedrības
“Zaļā brīvība” un LU rīkotā
konference “Klimata pārmaiņas un
ilgtspējīga attīstība”. Konference bija
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu
instrumenta atbalstītā projekta
“Klimata izglītība visiem” noslēguma
pasākums, kura dalībnieki iepazinās
ar projektā paveikto, kā arī saņēma
projekta gaitā tapušo grāmatu
“Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga
attīstība”. Grāmatu
vari lasīt
tiešsaistē:
http://www.zalabriviba.lv/klimats/klimats-un-ilgtspejiga-attistiba/

Reģionālā laikraksta “Zemgales Ziņas” redaktore Agnese Leiburga
no 11. līdz 17. jūlijam dosies braucienā uz Palestīnu. Savukārt
žurnālistes Santa Logina un Iveta Sondore no 4. līdz 11.
septembrim brauks uz Nepālu. Braucieni notiek projekta “Mediji
attīstībai” ietvaros un to mērķis ir aktualizēt attīstības jautājumus
un vairot žurnālistu prasmes un pieredzi to atspoguļošanā.

Top “Attīstības Sadarbības Vēstis” 4. numurs
“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 Zaļās
brīvības vietnē. Jaunais numurs iznāks oktobrī.

Bratislavā notiks konference par IAM
5. septembrī Bratislavā notiks konference Sustainable Development Goals Opportunities and Challenges (“Ilgtspējīgas attīstības mērķi – iespējas un
izaicinājumi”), kurā diskutēs par pasākumiem IAM īstenošanai nacionālā līmenī
Čehijā, Latvijā, Igaunijā, Slovākijā, Somijā un Lielbritānijā. Konferenci rīko Slovākijas
attīstības NVO platforma sadarbībā ar Slovākijas Ārlietu un Eiropas lietu ministriju.
Latviju tajā pārstāvēs Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas nodaļas
vecākā referente Madara Siliņa, LAPAS vadītāja Inese Vaivare, Māra Sīmane un
Sanita Kalnača no Pārresoru koordinācijas centra un Āris Adlers no Latvijas Zaļās
kustības, kā arī Līva Stade un Inga Belousa no Zaļās brīvības.
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Sabiedriskajai apspriešanai nodots Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekts
Līdz 15. augustam ikvienam ir iespēja komentēt topošo Sociālās uzņēmējdarbības likumu, aizpildot tiešsaistes
anketu. Lai veidotu kopēju vides organizāciju viedokli, aicinām tikties kopējā diskusijā 26.jūlijā pulksten 16.00 Zaļās
brīvības telpās (Lapu ielā 17). Vairāk par likumprojektu lasi šeit.

Seminārs "Alternatīvās ekonomikas pieeja - laika banka"
Projekta SSEDAS – sociālā un solidaritātes ekonomika – ietvaros 13.septembrī notiks mācību seminārs "Alternatīvās
ekonomikas pieeja - laika banka". Seminārā piedalīsies viena no Helsinku Laika bankas dibinātājām Rūbija van der Veke (Ruby van der Wekke)
no Somijas. Interesentiem lūdzam rakstīt lauma@zalabriviba.lv

Fotoizstādes turpina apceļot Latviju
Izstādes “Pārtika – ilgtspējīgs skatījums” un “Cieņpilna dzīve visiem” no
4. līdz 12. jūlijam ir apskatāmas LNB restorānā “Klīversala”, bet pēcāk
tās ceļos uz LU Botānisko dārzu. Izstādēs ir apskatāmas pagājušajā gadā
notikušo fotokonkursu labākās fotogrāfijas no visas Eiropas.

Konkursa “Pārtika –
ilgtspējīgs skatījums”
dalībnieki rādīja savu
skatījumu uz videi draudzīgi
un atbildīgi iegūtu pārtiku.

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

