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Ecotopia Biketour jest oddolnie zorganizowaną, międzynarodową
społecznością, która od 1990 roku każdego Lata organizuje eskapady
rowerowe w różnych zakątkach Europy. Podczas wyprawy odwiedzamy
miejsca odpowiedzialne społecznie i sprawdzamy w praktyce różne
formy aktywizmu i zrównoważonego życia. Stosujemy dietę wegańską,
podejmujemy decyzje na zasadzie konsensusu i zachęcamy do dzielenia
się swoja wiedzą i umiejętnościami. Ecotopia Biketour jest dla każdego
kogo interesuje podróżowanie na rowerze, życie we wspólnocie,
rozwiązywanie problemów w stylu "zrób to sam", ekologia i empiryczny
sposób uczenia się.
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Zazwyczaj jedziemy w grupie 20-40 osobowej. Większość ludzi dołącza
do nas na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Bardzo często jest to ich
pierwszy albo drugi udział w Ekotopii. Rzadko jedziemy w jednej zwartej
grupie. Najczęściej kilka osób wyrusza wcześniej, żeby oznaczyć trasę
przejazdu. Następnie, w swoim własnym tempie i rytmie, rusza reszta i
formułując się w małe grupki podąża za czołówką. Planujemy
odległości tak, żeby każdy mógł swobodnie uczestniczyć w wyprawie
bez konieczności wcześniejszego przygotowania kondycyjnego.
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Przez rotacje odpowiedzialności, dzielenie się umiejętnościami i
szacunek dla indywidualnych potrzeb innych staramy się stworzyć
środowisko, w którym nie byłaby potrzebna hierarchia. Każdego dnia
można się delegować do innego zadania (gotowanie, ciągnięcie
przyczepki, znakowanie trasy, itp.), ale każdy może decydować
indywidualnie w jakim stopniu chce pomóc. Co kilka dni organizujemy
spotkania by sprawdzić czy wszystko jest w porządku, oraz by podjąć
decyzje wymagające konsensusu. Jedną z naszych podstawowych
wartości jest stworzenie środowiska, w którym nie ma miejsca na
dyskryminacje.
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Gotujemy wspólnie używając drewna, sami przewozimy cały niezbędny
do tego ekwipunek, staramy się kupować organiczne jedzenie
wytwarzane w danej okolicy, a gdy nadarzy się okazja także wybieramy
bezmyślnie wyrzucone jedzenie ze śmietnika. Uczestnicy są proszeni o
darowiznę w wysokości 3-5 € dziennie by pokryć koszty jedzenia, ale ci
których nie stać na taki wydatek również mogą dołączyć.
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Latem 2016 roku, trasa naszej wyprawy rowerowej będzie przebiegała
przez Kraje bałtyckie i prawdopodobnie każde z krajów sąsiedzkich.
Dokładna droga i daty będą znane kilka miesięcy przed wyruszeniem w
trasę i zależą od projektów, inicjatyw i potencjalnych miejsc do spania
w okolicy. Jeśli znasz jakąś lokalizacje godną polecenia, albo chcesz
pomóc
w
przygotowaniu
wyprawy,
to
pisz
na
2016@ecotopiabiketour.net.
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