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Artūrs stāsta, ka homo ecos radies, apaugot idejai – daudzus
gadus atpakaļ Artūrs ar paziņām devās uz Igauniju un pa ceļam
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īstenota Statoil uzpildes stacijās arī Latvijā. Ar šo ideju radās
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pārklājas ar stereotipisku domāšanu
un nespēju paskatīties uz procesu no
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valsts ir Latvija, tas pats attiecināms
uz mežu apsaimniekošanu. Vienīgā pozitīvā kultūras iezīme ir attieksme pret
pārtikas atkritumiem, specifiski maizi.
Pašlaik homo ecos ir aktīvi gandrīz
tikai virtuālajā vidē, jo nokļuvuši neparedzētās problēmas ar milzīga apmēra
projektu, kā rezultātā nācies apgriezt
visas izmaksas.

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.
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