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Pieredzes pārnešanas projekts ir stāsts par demokrātijas 
kopšanu un vairošanu gan mājās, gan kaimiņos. Nodibinā-
juma "Sabiedrības Līdzdalības Fonds", ko plašāk pazīstam 
kā Manabalss.lv, vadītājs IMANTS BREIDAKS ir pārliecināts, 
ka šī ir Latvijas pēdējā neatkarība. Tieši tāpēc mums ir jāda-
ra viss, lai padarītu Latviju par savu sapņu zemi. Manabalss.
lv pieredze rāda, ka mirklī, kad organizācija ir stabila un ar 
stabilām vērtībām, tai ir jāaug savā attīstībā un jābūt gatavai 
dot un darīt vairāk.

ManaBalss.lv ir sabiedrības līdzdalības platforma, kas 
sniedz tās lietotājiem iespēju mainīt savu valsti – Latviju. Ie-
rosināt jaunas idejas jauniem likumiem, nogādājot tos līdz 
lēmumpieņēmējiem Saeimā. 
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Pieredzes pārnešanas procesā 
parādījās būtiski izaicinājumi, kā, 
piemēram, citāda politiskā un me-
diju vide, kas liedza piekļuvi mediju 
videi finansējuma trūkuma ietvaros. 
Patiess izaicinājums ir arī metodikas 
un prakses pielāgošana valstij, kas ir 
20 reizes lielāka, uzsver ManaBalss.lv 
vadītājs Imants Breidaks.

“Es vēlētos, lai arī citas 
organizācijas apzinās, ka 
demokrātija ir vērtība, kas 
ir jāaizstāv arī ar reāliem 
soļiem. Vārda brīvība šobrīd 
tiek veiksmīgi izmantota, lai 
dekonstruētu demokrātiju.” 
- IMANTS BREIDAKS

“Nedarīšana nepalīdz 
nevienam!” 
- IMANTS BREIDAKS

https://manabalss.lv

Tā ir sekmīgākā šāda veida plat-
forma pasaulē. Digitālās demokrātijas 
jomā Latvija ir sasniegusi ļoti labu re-
zultātu, esot veiksmīgs piemērs citām 
valstīm. 

Kolektīvā sadarbība veido spiedie-
nu uz politikas veidotājiem, kas ir ļoti 
būtiski jaunajās demokrātijās. Mana-
balss.lv vadītājs uzsver, ka tas ir veids, 
kā padarīt Latviju labāku, stabilāku un 
sekmīgāku.

Ar Ārlietu ministrijas atbalstu 
tika īstenots pieredzes pārnešanas 
projekts – atbalsts demokrātiskas un 
pilsoniskas sabiedrības attīstībai Uk-
rainā – Miy golos. Tas ir pieredzes 
pārnešanas projekts, ko īstenoja Ma-
nabalss.lv. Platforma Miy golos ir ofi-
ciāli palaista un nodrošina digitālās 
demokrātijas attīstīšanu Ukrainā. 

Ar piesaistīto ministrijas finansē-
jumu attīstības sadarbībai tika nodro-
šināta projekta pirmā fāze – komandas 
un platformas izveide, taču pietrūka 
finansējuma informācijas kampaņai, 
lai nodrošinātu platformas nokļūšanu 
pie Ukrainas iedzīvotājiem. 
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Ingrīda Strazdiņa 
projektu vadītāja 

Zaļā Brīvība

https://www.facebook.com/grozinoganas/

Zaļā Brīvība (90-tajos gados ar nosaukumu “Zaļā Bibliotē-
ka”) ir organizācija, kas ar Latvijas sabiedrību un likumdevē-
jiem jau 25 gadus runā par nozīmīgiem vides tematiem. Zaļo 
Brīvību var raksturot kā pretstraumes gājēju - sabiedrībā ne-
ērto jautājumu apspriedēju. Nozīmīgākās tēmas, ar ko strādā 
organizācija, ir ilgtspējīga attīstība, atbildīgs patēriņš, videi 
draudzīga dzīvošana. Galvenā doma - cilvēks ar vidi var dzīvot 
harmonijā tik ilgi, kamēr kāds nemēģina šo līdzsvaru izjaukt.

Ingrīda Strazdiņa darbojas organizācijā jau 6 gadus un ir 
viena no organizācijas daudzo projektu vadītājām. Pašai In-
grīdai ģimenē vides tēma nekad nav bijusi sveša, jo Ingrīdas 
vīrs bijis aizsācējs žurnālam “Vides vēstis”, kas ir dzīvesveida 
maiņas un zaļo alternatīvu sarunu aizsācējs Latvijā. Pirmie 
projekti Ingrīdas vadībā fokusējās uz godīgu tirdzniecību un 
izpratni par eksotisko augļu lomu cilvēku ikdienā, kas, pro-
tams, ietvēra sevī sarunas par necilvēcīgiem darba apstāk-
ļiem un ieguves procesa postošo ietekmi uz apkārtējo dabu. 
Piemēram, Eiropā, kas ir pats lielākais banānu patērētājs (bet 
Eiropā banāni netiek audzēti), šāda tēma ir neērta - vieglāk 
par to nedomāt un argumentēt, ka arī Eiropā netrūkst cilvē-
ku, kam ir nepieciešama palīdzība.

Jau vairākus gadus Ingrīda nodarbojas ar “Grozi no Ga-
nas” iniciatīvu, kas aizsākusies no projekta par solidaritātes 
ekonomiku pirms 4 gadiem. Ingrīdai ideja par groziem ļoti 

iepatikās - tā apvieno gan stāstu, gan 
konkrētu aktivitāti. Sadarbība ar Zie-
meļ-Ganas kooperatīvu veiksmīgi no-
risinās jau vairāk nekā 2 gadus, kaut 
arī sadarbības sākums, daudzo ste-
reotipu dēļ, bija izaicinājumiem pilns. 
Ingrīda atzīst, ka “Grozi no Ganas” 
projekts paliek arvien veiksmīgāks – 
rodas iespēja atbalstīt ļoti konkrētus 
cilvēkus Ganā, cilvēki uzzina vairāk 
par Ganu, un viņem pašiem ir pamu-
dinājums kritiskāk izvērtēt savu stā-
vokli un lomu sabiedrībā. Interesants 
piemērs: dažās Latvijas skolās veikta 
aptauja par to, kurā vietā pēc turī-
guma atrodas Latvija starp saraksta 
200 valstīm. Vidējā atbilde vienmēr 

ierindoja Latviju otrajā simtā, kaut 
gan realitātē Latvija ieņem aptuveni 
45. vietu. Ingrīdas pieredzē šis pro-
jekts iznīcina cilvēku stereotipus par 
Ganu un Āfriku kopumā. “Baltā glābē-
ja” stāsts tiek aizvietots ar divpusēji 
atgriezenisku sadarbību.

Šis projekts pastiprinājis sadarbību 
ar Ganu, un, kad Rīgā ieradusies dele-
gācija ar Ganas vēstnieci (Latvija tiek 
pārstāvēta vēstniecībā Berlīnē), Ingrī-
da ir bijusi tieši tas cilvēks, ko Ārlietu 
Ministrija uzaicinājusi piedalīties uz-
ņemšanā, pārstāvot vienīgo iniciatīvu 
Latvijā, kam ir sadarbība ar Ganu.

Zaļajai Brīvībai izveidojās laba sa-
darbība ar žurnālistiem, gan citu pro-
jektu ietvaros, gan arī tieši izplatot 
ziņu par “Grozi no Ganas” iniciatīvu. 
Šī ir sadarbība, kuru Ingrīda ļoti no-
vērtē un cer turpināt arī nākotnē, jo 
tieši stāsti, nevis fakti, ir tas, kas dažā-
das neierastas tēmas padara cilvēkiem 
saprotamākas un tuvākas.

“Ne viss ir tik balts, 
kā mums to pārdod 
vai stāsta un rāda”

– INGRīda
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