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Ecotopia Biketour yra savarankiška, tarptautinė bendruomenė,
kuri kiekvienais metais nuo 1990 metų organizuoja dviračių
žygius po įvairius Europos regionus. Kelionių metu mes
aplankome aplinkosauginius ir socialinius projektus ir
praktikuojame įvairias aktivizmo formas bei darnų ir tvarų
gyvenimo būdą. Mes valgome veganišką maistą, sprendimus
priimame konsensusu, dalinamės įgūdžiais. Ecotopia biketour yra
skirta visiems kam įdomus keliavimas dviračiais, bendruomeninis
gyvenimas, pasidaryk pats įgūdžiai, aplinkos apsauga ir
mokymasis per praktiką.
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Dažniausiai 20 - 40 keliauninkų su dviračiais važiuoja kartu vienu
metu. Dauguma žmonių pirmą ar antrą kartą prisijungia nuo
dviejų savaičių iki kelių mėnesių. Mes retai keliaujame visi kartu,
dažniausiai keli žmonės iš ryto iškeliauja į priekį ir nužymi kelio
atkarpą rodyklėmis. Tada kiti mažesnėmis grupelėmis savu
greičiu ir ritmu seka pažymėtu keliu. Mes keliaujame tokiomis
distancijomis kuriose nereikalingas specialus pasirengimas ir
patirtis.
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Mes bandome kurti nehierarchinę aplinką keisdamiesi
pareigomis, dalindamiesi įgūdžiais ir gerbdami asmeninius
poreikius. Žmonės gali užsirašyti kasdieninėms pareigoms
(valgio ruošimui, vežimėlio traukimui, kelio žymėjimui ir t.t.), bet
kiekvienas asmeniškai sprendžia kiek nori prisidėti. Mes
susitinkame kas keletą dienų aptarti kaip mums sekasi ir priimti
bendrus sprendimus. Aplinka be diskriminacijos yra viena iš mūsų
pagrindinių vertybių.
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Maistas ruošiamas bendrai su malkom, vežame kartu visą savą
inventorių, stengiamės pirkti vietinį ir ekologišką maistą ar
ieškoti maisto konteineriuose kai tai įmanoma. Keliauninkai yra
prašomi prisidėti 3 - 5 Eurais per dieną prie maisto išlaidų, bet
tie kurie negali tiek aukoti taip pat kviečiami prisijungti prie
mūsų.
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2016 metų vasarą Biketour keliaus per Baltijos šalis ir galimai jų
kaimynines šalis. Tikslus kelionės maršrutas ir datos bus
nuspręstos keli mėnesiai prieš kelionę priklausomai nuo pakeliui
lankytinų projektų, akcijų ir stovyklų. Jei turite rekomendacijų
mums ar norėtumėte prisidėti organizuojant šią kelionę
rašykite mums į 2016@ecotopiabiketour.net.
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