Preses relīze
Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus! 2.0”
Dzīvē mēs ne vienmēr apzināmies to, kādu iespaidu mūsu ikdienas
patēriņš atstāj uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Tomēr nereti, lai
nodrošinātu mūs ar pārtiku un citiem ikdienas patēriņa produktiem, tiek
izmantots bērnu darbs, piespiedu darbs, pārkāptas cilvēktiesības, kā arī nodarīts kaitējums videi.
Godīgā tirdzniecība darbojas, lai izglītotu cilvēkus par esošajām problēmām, kā arī piedāvā
alternatīvu tirdzniecības sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt, lai ražotāji un zemnieki Globālajos
Dienvidos saņemtu godīgu atlīdzību par savu darbu, un tiktu ievērotas pamata cilvēktiesības.
Vai vēlies uzzināt vairāk par to kā godīgā tirdzniecība darbojas un kā Tu vari iesaistīties? Vai arī
vēlies labāk izprast resursu sadali un plūsmu pasaulē? Varbūt gribi kopā ar citiem jauniešiem
palīdzēt meklēt risinājumus, kā palīdzēt sasniegt godīgās tirdzniecības mērķus? Biedrība „Zaļā
brīvība” sadarbībā ar “Homo Ecos:” un projektu „Urbānā skatuve” 29. jūlijā aicina Tevi uz
semināru „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus! (2.0)”, kurā apspriedīsim šādus
aktuālos tematus:






Cilvēku dzīve Globālajos Dienvidos (pieredze Ugandā)
Globālās patēriņa lokālās ietekmes un ar to saistītās problēmas pasaulē;
Godīgā tirdzniecība un ilgtspējīgas ražošanas marķējumi
Kā padarīt savu un līdzcilvēku patēriņu zaļāku un godīgāku.
Otrajā daļā simulācijas spēles par sociālām un vides problēmām

Kur: Rīgā, biedrības „Homo Ecos:” telpās, Ernestīnes ielā 12, Rīgā (sētas māja)
Labu laikapstākļu gadījumā daļa aktivitāšu notiks blakus esošajā parciņā!
Kad: 29. jūlijā, no 15:00 – 20:00
Dalība pasākumā bez maksas.
Lektori:
Silvija Pūpola no GLEN Latvia dalīsies ar savu pieredzi par dzīvi un praksi Ugandā
Biedrības „Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga – stāstīs par vietējā patēriņa globālajām ietekmēm, kā
arī ilgtspējīgu patēriņu;
Valters Kinna no biedrības „Zaļā brīvība” pastāstīs par Godīgās tirdzniecības pieeju, godīgās
tirdzniecības marķējumiem;
Eiropas kampaņas “Par godīgu augļu tirdzniecību” koordinatore Latvijā Ingrīda Strazdiņa
iepazīstinās ar kampaņu.
Pasākumam pieteikties mājaslapā www.zalabriviba.lv vai arī rakstot
valters@zalabriviba.lv, kurā jānorāda vārds, uzvārds un kontaktinformācija.
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Pasākums norisinās ar projekta “Godīgā tirdzniecība: Apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas
Savienība un Sabiedrības Integrācijas fonds, atbalstu.

