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Pārstājiet upurēt vidi un cilvēktiesības cepumu dēļ!
Lai ierīkotu eļļas palmu plantācijas, Dienvidaustrumu Āzijā iznīcina lietus
mežus, kā arī atņem vietējiem iedzīvotājiem zemi un iztikas avotus. Palmu
eļļu izmanto cepumos un citos našķos, kosmētiskā, sveču ražošanā un
citur. Paraksti petīciju, lai aicinātu pārstāt upurēt vidi un cilvēktiesības
palmu eļļas dēļ! Petīcija pieejama www.zalabriviba.lv un
https://you.wemove.eu/campaigns/cepumu. Savukārt vairāk par
kampaņu un palmu eļļu vari lasīt šeit.

Kāda ir tava Jaunā gada apņemšanās?
26. novembrī norisinājās ikgadējā “Diena bez iepirkšanās”. Šoreiz
sadarbībā ar “homo ecos:” aizsākto projektu Repair Cafe
piedāvājam vairākas radošas Ziemassvētku dāvanu darbnīcas un
filmas “Minimālisms” seansu. Pasākuma apmeklētājiem bija arī
iespēja pārdomā savas ikdienas izvēles un izlemt, no kā varētu
atteikties nākamajā gadā. Paldies visiem pasākumu viesiem un
dalībniekiem! Ko nākamajam gadam esi apņēmies tu?

Spēlē spēles un iepazīsti Godīgo tirdzniecību!
Vai tu zini, kur audzē kafiju? Kā būtu iejusties banānu audzētāja
ādā? Esam sagatavojuši četras spēles, kas ļauj uzzināt vairāk par
godīgo tirdzniecību. Tās pieejamas lejupieplādei un izdrukāšanai
mūsu vietnē. Spēles ir piemērotas dažāda vecuma bērniem, un
noteikumos ir piedāvātas iespējas, kā katru spēli piemērot
konkrētiem apstākļiem un vecuma grupai. Vairāk informācijas par
spēlēm vari iegūt, rakstot Ingrīdai Strazdiņai uz
ingrida@zalabriviba.lv. 2017. gadā mēs viesosimies Latvijas skolās
– spēlēsim spēles un stāstīsim par godīgo tirdzniecību!
#MakeFruitFair #GodīgāTirdzniecība

Vairāki “Dienas bez
iepirkšanās” apmeklētāji
parakstīja petīciju par to,
lai novērstu ar palmu
eļļas plantāciju
ierīkošanu saistītās
problēmas un arī
apņēmās nelietot
produktus, kas saturs šo
eļļu.
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Uzzini par labās prakses piemēriem banānu audzēšanā Ganā
Novembrī žurnāliste Laura Lauziniece piedalījās kampaņas “Par godīgu augļu
tirdzniecību” ietvaros organizētā braucienā uz Ganu. Brauciens tiks organizēts mediju
pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar piemēriem, kur banānu plantācijas darbojas, ievērojot
darba tiesības, vietējo kopienu vajadzības un saudzējot vidi.
13. janvārī plkst 12:00 kafejnīcas “Terapija” telpās, Bruņinieku ielā 69, notiks saruna ar
Lauru par redzēto Ganā, kā arī prezentēsim jaunu interaktīvu materiālu par banānu un
ananasu audzēšanu Ekvadorā.

Groziem no Ganas sava Facebook lapa
Grozi no Ganas ir uz Godīgās tirdzniecības principiem balstīta iniciatīva, ko Zaļā brīvība
īsteno sadarbībā ar Igaunijas organizāciju “Mondo”. Grozi ir skaisti un to stāsts un ceļš
līdz Latvijai ir īpašs - tos pin sievietes Ganā, kuras ir bezgala pateicīgas par iespēju
nopelnīt savai ģimenei iztikas līdzekļus un arī skolot savus bērnus, jo viņām pašām tāda
iespēja nav bijusi. Visa par groziem samaksātā nauda nonāk tieši pie Ganas sievietēm,
kā arī tiek izmantota transporta izdevumu segšanai. Visu pārējo - tirgošanu un
popularizēšanu nodrošina brīvprātīgie. Uzzini par tuvākajām iespējām grozus
iegādāties
un
cietiem
jaunumiem,
sekojot
Facebook
lapai
www.facebook.com/grozinoganas/!

Jaunajā gadā Zaļajai brīvībai jauns logo!
Sākot ar Jauno gadu Zaļā brīvība maina vizuālo identitāti, bet mūsu vērtības un darbības jomas nemainās. Esi
aktīvs un iesaisties kopā ar mums arī 2017. gadā!
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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

