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Ecotopia Biketour on isekorralduslik rahvusvaheline kommuun,
mis on korraldanud iga-aastaseid rattaretki erinevatesse
Euroopa piirkondadesse alates aastast 1990. Retke käigus
külastame keskkonna- ja sotsiaalseid initsiatiive ning
praktiseerime aktivismi ja jätkusuutliku eluviisi vorme. Me
peame vegan-dieeti, otsused langetame konsensuslikult,
korraldame töötube, et jagada oma oskusi. Ecotopia Biketour
sobib kõigile, keda huvitab jalgrattal reisimine, kommuunielu,
"Tee-Seda-Ise" (DIY), keskkonnateadlikkus ja õppimine läbi
kogemuste.
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Tavaliselt sõidame 20-40 inimesega. Enamik inimesi liituvad
retkega kaheks nädalaks kuni kaheks kuuks ning osalevad
esimest või teist korda. Harva sõidame kõik ühes grupis,
enamasti sõidavad mõned hommikul varem ees ja markeerivad
tee nooltega. Seejärel järgnevad inimesed väiksemates
rühmades omas tempos. Distantsid on valitud selliselt, et ei vaja
erilist füüsilist vormi ega kogemust.
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Me proovime tekitada hirearhiavaba kooskonna läbi
vastutusalade rotatsiooni, oskuste jagamise ja isiklike vajaduste
respekteerimise. Osalejatel on võimalik panna end kirja
igapäevastesse tegevustesse (toiduvalmistamine, treileri
vedamine, teekonna märgistamine, jne), ent igaüks saab
individuaalselt otsustada kui palju ta teha soovib. Iga paari
päeva tagant kohtutakse, et rääkida senisest progressist ja
teha kollektiivseid otsuseid. Üks meie põhiväärtustest on
tekitada diskrimineerimisvaba keskkond.
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Toiduvalmistamine toimub elaval tulel. Kanname kogu oma
varustust ise, püüame osta kohalikku orgaanilist toitu ning seal,
kus võimalik, dumpster-dive'ida. Osalejatel palutakse annetada
3-5 € päeva kohta, katmaks toidule tehtavaid kulutusi. Samas
on oodatud liituma ka inimesed inimesed, kes seda annetust
teha ei saa.
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Suvel 2016 läbib Biketour Baltimaid ja võimalik, et ka riike
naabruses. Täpne teekond ja kuupäevad otsustatakse mõned
kuud enne tuuri vastavalt initsiatiividele, tegevustele ja
laagritele, mida teel külastatakse. Kui teil on meile soovitusi või
soovite retke korraldamises osaleda, kirjutage meile aadressil
2016@ecotopiabiketour.net.
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