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Satiec mūs festivālā Lampa
30. jūnijā 16:30 Zaļā brīvība aicina uz interaktīvu diskusiju par ilgtspējīgu
attīstību. Dienas kārtībā ir vairāki cieto riekstu jautājumi. Kas ir vietējās
kopienas un pasaules ilgtspējīga attīstība: Kas ir ANO IAM? Vai IAM varētu būt
noderīgi, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni? Kāpēc tie ir kaut kas vairāk nekā kārtējā
politiskā dienaskārtība? Kā dažādi mīti par pasaules attīstību mūs attālina no
vēlmes līdzdarboties un palīdzēt citiem? Kā mūsu ikdienas izvēles un rīcība ir
saistīta ar pasaules attīstību? Cieto riekstu jautājumu lobīšana palīdzēs
diskusijas dalībniekiem veidoties no sabiedrības neredzamajiem pārstāvjiem, kuru viedoklis nav iekļauts, uz pilsoniski
līdzatbildīgiem attīstības virzītājspēkiem vietējā kopienā un pasaulē. Diskusiju vadīs Sandra Kropa, un tā notiks LAPAS teltī.
Festivāla apmeklētājiem būs iespēja arī iegādāties Ganā pītos grozus. Lasi vairāk: http://www.festivalslampa.lv/event/lv/387/

Turpinās akcija par ilgtspējīgu palmu eļļu
Arvien ir 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!
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!

Noskaidroti globālo stāstu mednieki!
31.martā notika ideju koprades seminārs "Globālo stāstu medību stratēģijas
veidošana", un tika sākts pieteikumu konkurss individuālajiem globālo stāstu
medību braucieniem. Konkursā tika iesniegti 16 pieteikumi braucieniem uz 12
dažādām valstīm. Projekta "Mediji attīstībai" ietvaros atbalstīti tiks šādi pieteikumi:
Gunas Gleizdes (DELFI) brauciens uz Haiti, Ievas Jurevicas brauciens uz Tanzāniju
un Zanzibāru, Antas Blumbergas (Dienas žurnāli, "Veselība") došanās uz
Svazilendu, Ģirta Strazdiņa un Sandija Semjonova (LTV) brauciens uz Indonēziju un
Andra Kārkluvalka (DELFI) došanās uz Kurdistānas autonomo apgabalu Irākā.
#Media4Development #MedijiAttīstībai #AttīstībasŽurnālistika
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Žurnālistu seminārs un brauciens uz Afganistānu
No 22. līdz 24.maijam Helsinkos notika Somijas Mediju, komunikācijas un attīstības
fonda VIKES organizētais jauno žurnālistu mācību seminārs “From Stereotypes to
Covering Global Interdependencies – Training by Journalists for Journalists”, kur
Latviju pārstāvēja DELFI žurnālists Guntars Veidemanis. Seminārā piedalījās Somijas
jaunie žurnālisti un projekta “Mediji Attīstībai” valstu žurnālisti no Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Slovākijas un Somijas. Savukārt jūlijā notiks žurnālistu
brauciens uz Afganistānu, ko organizē britu attīstības sadarbības aģentūra BAAG.
Zaļo brīvību braucienā pārstāvēs DELFI žurnālists Ansis Īvāns. Šo aktivitātes palīdz
uzlabot Latvijas žurnālistu profesionālo spējaskompetenci globālās attīstības
sadarbības jautājumu atspoguļošanā, kas ir viens no projekta “Mediji attīstībai”
mērķiem. Foto no semināra Helsinkos.

Politiķu brauciens uz Filipīnām
Projekta “Mediji attīstībai” ietvaros Saiemas deputāts no partijas Nacionālā
apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Ārlietu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, Eiropas lietu komisijas deputāts un Ārlietu komisijas
priekšsēdētāja biedrs Rihards Kols no 27. maija līdz 3. jūnijam devās uz Filipīnām.
Brauciens Šajā politiķu B braucienā piedalījās arī citu projekta dalībvalstu parlamentu
pārstāvji, un to organizēja Čehijas nevalstiskā organizācija People in Need. Filipīnu
brauciena mērķis bija uzzināt to, kā attīstības palīdzība norisinās Filipīnās. Brauciena
laikā dalībnieki apmeklēja attīstības sadarbības projektus, ko Filipīnās īsteno dažādas
starptautiskās un Filipīnu vietējās nevalstiskās organizācijas.

Attīstības Sadarbības Vēstis par pārtikas drošumu
Jūnija sākumā iznāks jau piektais Attīstības Sadarbības Vēstu (ASV) numurs, kas šoreiz
aplūkos dažādus pārtikas drošuma (angliski – food security) aspektus. Tajā varēsi lasīt par
drošu pārtiku pasaulē un Latvijā, uzdodot jautājumus: Kas ir pārtikas drošums? Kā
pārtikas drošums ir saistīts ar vietējās kopienas un pasaules ilgtspējīgu attīstību? Kādi ir
pārtikas drošuma labās prakses stāsti Latvijā un pasaulē? Kā es varu līdzdarboties
pārtikas drošuma veicināšanā? Drīzumā sāksim gatavot arī nākamo ASV numuru par
drošību un attīstību. Ieteikumus rakstiem iespējams sūtīt uz inga@zalabriviba.lv.
Iepriekšējos ASV numurus meklē: http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/attistibassadarbibas-vestis/

Ar SIF atbalstu Zaļās brīvības darbinieki apgūst jaunas prasmes
Zaļā brīvība ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īsteno projektu “Biedrības
Zaļā brīvība darbības stiprināšana" ar mērķi vairākās jomās uzlabot mūsu
darbinieku prasmes. Maija beigās un jūnijā, Zaļā brīvības kolektīvs apgūst
lietvedības organizēšanu, prasmīgu vides kampaņu organizēšanu, sociālo mediju
lietošanu un efektīvas sadarbības ar brīvprātīgajiem veidošanu. Savukārt augustā
notiks saliedēšanas pasākums, apzinot katra dalībnieka stiprās puses un kopīgi
izvērtējot biedrības tuvākus un tālākus plānus. Projekta noslēguma pasākumā
biedrības Zaļā brīvība biedri tiksies ar citu vides organizāciju pārstāvjiem un
ārvalstu un vietējo ekspertu vadībā uzzinās, kā nevalstiskajām organizācijām
veidot ilgtermiņa stratēģiju un risinās dažādus ar praktisko darbību saistītos
jautājumus. Lai padziļinātu sadarbību ar medijiem, ar portāla DELFI redakciju tiks
apspriesta Zaļās sadaļas izveide.
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Par depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā – meklējam palīgus un ekspertus!
Esam pārņēmuši dzēriena iepakojuma depozīta sistēmas tālāku virzīšanu Saeimā un
pateicamies vairāk nekā 11 tūkstošiem iedzīvotāju, kas to bija atbalstījuši
ManaBalss.lv platformā. Maijā esam piedalījušies jau trijās Saeimas Mandātu
komisijas sēdēs, kur šī iniciatīva tika skatīta. Pagaidām deputātu attieksme ir
atbalstoša, taču lielu spiedienu izdara atkritumu apsaimniekotāji, kuri uzskata, ka
esošajā konteineru sistēmā ir ieguldīti lieli līdzekļi un depozīta sistēma ir dārga, bet
skar tikai nelielu daļu visu atkritumu. Taču šie argumenti noklusē depozīta sistēmas
ieguvumus. Tā nodrošina daudz augstāku atkritumu savākšanas un otrreizējās
pārstrādes rādītājus un dod papildus stimulu konteineru sistēmā vākt citus
iepakojuma veidus. Turklāt depozīta sistēma nav nekāds jaunums – jau kopš 2001.
gada par to tiek runāts valdībā un ar uzņēmējiem. Tā ir bijusi gandrīz visu pēdējo
valdību programmās un minēta arī Vides politikas pamatnostādnēs. Lai Zaļā brīvība
savus argumentus varētu nostiprināt un attīstīt, mums ir nepieciešama palīdzība, gan analizējot citu valstu sistēmas un meklējot
labākos risinājums Latvijai, gan tiekoties ar iesaistītajām pusēm un izglītojot deputātus un sabiedrību par depozīta sistēmu.
Piesakies, ja tev ir vēlme iesaistīties un laiks, zināšanas vai citi resursi, ko ieguldīt. Raksti uz janis@zalabriviba.lv!

Veiksmīgi aizvadīta Eko filmu nedēļa
Aprīlī un maijā notika #EkoFilmu nedēļa Rīgā un #EkoFilmu
dienas reģionos. Tika demonstrētas filmas "Jēgas meklējumi",
"Pārmaiņas
2.0",
"Igauņu
ciemats
Ganā"
un
"Atkritumkulinārija". Aktīvākie un vērīgākie skatītāji arī tika pie
balvām no Zaļās brīvības, tai skaitā pie Ganā pītā groza, kuru pie
mums atveda vienas no filmām autore Diana no Igaunijas.
Iedvesmojoties no cilvēku prieka un vēlmes skatīt šīs filmas,
plānojam nākotnē organizēt vēl citus filmu seansus par sociālo
un solidaritātes ekonomiku un cieņpilnu dzīvi zaļā vidē. Lai tos
nepalaistu garām, aicinām sekot mums sociālajos tīklos!

Viena no #EkoFilmu
nedēļas laikā
demonstrētajām
filmām vēstīja par
Igaunijas
organizācijas Mondo
uzsākto projektu
Ganā, kas vietējām
sievietēm dod
iespēju sevi atbalstīt
ar grozu pīšanu un

Satiec Zaļo brīvību vasaras festivālos!

gatavošanu.

Šogad Zaļā brīvība kā ierasts piedalīsies vairākos pasākumos visas vasaras garumā. Jau pavisam drīz uzdosim cieto riekstu
jautājumus par attīstības sadarbību festivālā LAMPA, bet no 15. līdz 18. jūnijam runāsim par sociālo un solidaritātes ekonomiku
Give&Get Dārza Svētkos, kas notiks Lucavsalā. Tāpat augusta sākumā piedalīsimies festivālā LABADABA. Jaunāko informāciju vari
uzzināt mūsu Facebook, Instagram un Twitter kontos! Turklāt vasaras festivālos prezentēsim Zaļā ceļveža jauno izdevumu.
Jaunais ceļvedis tiek gatavots projekta “Lielveikalu produktu ilgtspēja” ietvaros. Iepriekšējo Zaļo ceļvedi vari aplūkot mūsu vietnē:
http://www.zalabriviba.lv/zalais-celvedis/

ES Klimata un enerģijas politika 2030. gadam
Eiropas Savienība pašlaik izstrādā jaunu klimata un enerģētikas politiku
2030. gadam, kas ņemtu vērā Parīzes klimata nolīguma mērķus. Esam aktīvi
sekojuši līdzi notikumiem Briselē un, sadarbojoties ar CAN Europe un EEB,
veidojuši Eiropas vides organizāciju pozīciju, to prezentējot arī lēmumu
pieņēmējiem. Tā, piemēram, esam tikušies ar Eiropas parlamentu deputātu
K. Kariņu, kurš Eiropas parlamentā ir atbildīgs par Enerģijas tirgus attīstības
regulējum, un no Vides konsultatīvās padomes komentējuši Latvijas pozīcijas
attiecībā uz klimata un enerģijas politiku.
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Materiāli par palmu eļļu
Februāra beigās Zaļās brīvības pārstāvji par palmu eļļu stāstīja Ekoskolu forumā,
kas raisīja lielu interesi, tādēļ publicējam izmantoto prezentāciju. Saite uz
prezentāciju pieejama šeit. Mūsu vietnē esam arī publicējuši infografikas un
atbildes
uz
vairākiem
jautājumiem
par
palmu
eļļu:
http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/palmu-ella-cetras-infografikas/
Savukārt lsm.lv pieejams radio NABA raidījuma “Nezāle” ieraksts:
http://naba.lsm.lv/lv/raksts/nezale/kapec-palmu-ella-ir-tik-leta.a79850/ .

Tapuši divi jauni pētījumi
Zaļās brīvības interneta vietnē pieejami divi jauni pētījumi: “Risku un ievainojamības novērtējums un pielāgošanās pasākumu
identificēšana būvniecības un infrastruktūras jomā” un pētījums (angļu valodā) par Baltijas valstīs siltumnīcas efektu izraisošo
gāzu emisiju uzskaiti un ziņošanu “Current situation in greenhouse gas inventory and reporting on policies, measures and
projections to UNFCCC and European Commission in the Baltic States and Baltic Sea Region States.” Meklē tos:
http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/

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
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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
Instagram: https://www.instagram.com/zala_briviba/

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

