אקוטופיה בייקטור היא קהילה מאורגנת בין לאומית
המרגנת מסע אופניים שנתי באיזורים שונים באירופיה מאז
 .במהלך המסע אנו מבקרים פרוייקטים1990
סביבתיים-חברתיים ומתרגלים צורות שונות של אקטיביזם
וקיימות .אנו מבשלים אוכל טבעוני ,מתרגלים קבלת
החלטות בקונצנזוס וחולקים מיומנויות על ידי סדנאות.
אקוטופיה בייקטור היא בשביל כל אחד המעוניין בטיול
אופניים ,חיי קהילה" ,עשה זאת בעצמך" אורח חיים
אקולוגי ו/או ללמוד מתוך חוויה .אם זה נשמע לך טוב,
!תרגיש חופשי להצטרך אלינו
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רוכבים ,רובם20-40אנחנו בדרך כלל קבוצה של
משתתפים חדשים המצטרפים לשבועיים עד חודשיים .לרוב,
איננו רוכבים ביחד ,חלק מהאנשים יוצאים בבוקר לסמן את
הדרך בחיצים על הכביש .שאר האנשים עוקבים בקבוצות
קטנות במהירות וקצב האישי שלהם .אנחנו תומכים אחד
בשני ומשאירים את המרחק ברמה שכל אחד וכל אופניים
יכולים לשאת .אל תדאג אם מעולם לאטייל על אופניים לפני
.כן
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אנחנו מנסים ליצור סביבה א-היררכית על ידי חלוקת
אחריות מתחלפת ,שיתוף ידע וכיבוד צרכים אישיים .אנשים
יכולים להירשם למשימות יומיות )בישול ,נשיאת טריילרים,
סימון הדרך וכו'( ,אבל כל אחד יכול להחליט באופן אישי
כמה להשתתף .אנחנו מתכנסים כקבוצה במעגל כל כמה
ימים לשתף איך הולך ולקבל החלטות קבוצתיות .אחד
.מערכי הבסיס שלנו זה ליצור סביבה ללא אפליה
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אנו מבשלים על ידי גזיות ניידות ,לוקחים את כל הציוד
בעצמנו ,מנסים לקנות אוכל אורגני ומקומי; ומצילים אוכל
3-5מפחים בכל הזדמנות אפשרית .אנחנו ממליצים לתרום
שקלים( לכסות הוצאות של אוכל ,אבל12-20יורו ליום )
.אנשים שלא יכולים לתרום מוזמנים להצטרף בכל זאת
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אנחנו נרכב בסקוטלנד ,אירלנד וויילס מסוף יוני עד סוף
ליוני באדינבורו26,ספטמבר )שלושה חודשים( .נתחיל ב
משם נרכב צפונה לרמות סקוטלנד ונחזור דרומה דרך גלזגו
)סוף יולי( לכיוון מעבורת לאירלנד .נמשיך מבלפסט לאורך
דרך החוף האטלנטית ואז לפנים היבשה לדאבלין )תחילת
ספטמבר( .נחצה שוב את הים לויילס ונרכב לבסוף עד
.קארדיף/בריסטול
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אם יש לכם שאלות או המלצות לפרוייקטים ,קבוצות
ואירועים שנוכל לבקר על הדרך אותרצו לעזור לארגן את
המסע כתבו לנו
2019@ecotopiabiketour.net
או הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו באתר:
https://www.ecotopiabiketour.net/
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