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Zaļā Brīvība
Mana
Balss

Zaļā Brīvība (90-tajos gados ar nosaukumu “Zaļā Bibliotēka”) ir organizācija, kas ar Latvijas sabiedrību un likumdevējiem jau 25 gadus runā par nozīmīgiem vides tematiem. Zaļo
Brīvību var raksturot kā pretstraumes gājēju - sabiedrībā neērto 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 Ingrīdai
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kopšanu un vairošanu gan mājās, gan kaimiņos. Nodibināmaiņas un zaļo alternatīvu sarunu aizsācējs Latvijā. Pirmie
juma "Sabiedrības Līdzdalības Fonds", ko plašāk pazīstam
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kā Manabalss.lv, vadītājs IMANTS BREIDAKS ir pārliecināts,
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Šī ir sadarbība, kuru Ingrīda ļoti novērtē un cer turpināt arī nākotnē, jo
tieši stāsti, nevis fakti, ir tas, kas dažādas neierastas tēmas padara cilvēkiem
saprotamākas un tuvākas.

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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Tā ir sekmīgākā šāda veida platforma pasaulē. Digitālās demokrātijas
jomā Latvija ir sasniegusi ļoti labu rezultātu, esot veiksmīgs piemērs citām
valstīm.
Kolektīvā sadarbība veido spiedienu uz politikas veidotājiem, kas ir ļoti
būtiski jaunajās demokrātijās. Manabalss.lv vadītājs uzsver, ka tas ir veids,
kā padarīt Latviju labāku, stabilāku un
sekmīgāku.
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par Ganu, un viņem pašiem ir pamudinājums kritiskāk izvērtēt savu stāvokli un lomu sabiedrībā. Interesants
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