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“Zaļā Brīvība”
biedrība
valdes priekšsēdētājs,
“Partnerība
LU pētnieks
Daugavkrasts”

PLANĒTAS
AIZSARDZĪBA

“Zaļā Brīvība” attīstījās no “Zaļās Bibliotēkas” - galvenais
iemesls 20 gadus atpakaļ notikušajām izmaiņām bija atklāsme, ka biedrība sāka strādāt ar plašāku tēmu spektru, turklāt
“bibliotēka” cilvēkiem saistījās ar grāmatu lasīšanu, nevis
aktīvu darbību un iesaistīšanos, tāpēc ar nosaukuma maiņu,
notika arī “brenda” maiņa.
Jānis raksturo “Zaļā Brīvība” (ZB) kā organizāciju, kas strādā ar vides jautājumiem, vienmēr cenšoties tos skatīt globālā
kontekstā, un tādēļ organizācija jau vairākus gadus ir aktīvs
biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” biedrs.
Starp daudzajiem virzieniem ar ko organizācija nodarbojas,
Jānis izceļ to, ka ZB īsteno interešu aizstāvību un advokatūru
gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Pēdējā laika nozīmīgākā
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izmanto šo informāciju vietējās attīstības stratēģijas veidošanai.
Viens no veiksmīgākajiem projektiem, ko organizējusi Daiga, ir
„Trepes”. Tas ir ilgtspējīgas attīstības
projekts. Rīkotie fizisko aktivitāšu pamaiņu un infrastruktūras iekārtošasākumi, interaktīvās spēles un seminu. Tāpēc ZB savās aktivitātēs cenšas
nāri par atkritumu šķirošanu un vides
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- DAIGA KRŪMIŅA

draudzīgs un veselīgs dzīvesveids pārsvarā iet “roku rokā”.
Jānis aktīvi cenšas ieviest videi
draudzīgus principus gan savā, gan
organizācijas ikdienā. Tajā pašā laikā,
lai apmeklētu konferences ārzemēs,
nokļūšanai galamērķos ir jāizmanto
lidmašīnas - šis transporta veids var
“nomākt” pozitīvo iespaidu no citiem
videi draudzīgiem paradumiem.
Jānim ir skaidrs, ka galvenais ir
sasniegt vispārējo uzskatu maiņu sabiedrībā - perfektā pasaulē sabiedrība
varētu attālināties no materiālisma
un individuālisma, kas pašlaik dominē cilvēku vērtībās, kļūstot par sabiedrību, kas balstīta uz sadarbību un
kolektīvā labuma vērtībām. Jānis uzslavē dažādas interešu grupas un atsevišķas iniciatīvas, kas šādas vērtības
cenšas izplatīt, bet kopumā, viņaprāt,
pasaules mērogā šādas izmaiņas nenotiek. Jānis cer, ka šīs mazās grupas
var “uzsprāgt” un pārņemt pasauli, kā
tas dažreiz notiek ar idejām.

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.

13. MĒRĶIS: Planētas aizsardzība
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