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Kolesarska turneja Ecotopia v Sloveniji

bike it yourself tour / ecotopia biketour 2006

Skozi Slovenijo potuje kolesarska turneja
Ecotopia prvič v svoji zgodovini.

Prekolesari sam

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na
mejnem prehodu Hodoš, od koder bodo
odkolesarili proti Murski Soboti. Ustavili se
bodo na Muri in skupaj z lokalnimi
okoljevarstveniki opozorili na neprimernost
te reke za gradnjo vodnih elektrarn, nato pa
prenočili v Banovcih, kjer se bodo lahko
sprostili v enem od bazenov Term Banovci.

Kolesarska turneja
Ecotopia 2006

Drugi dan bodo nadaljevali proti Ptuju, kjer
bo na voljo čas za ogled mesta in
raznovrstne dejavnosti (npr. ogled gradu
Borl ali kopanje v Termah Ptuj).
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Tretji dan se bodo popeljali čez Ptujsko
Goro, Majšperk in Poljčane proti Celju, kjer
bo v mestu ali okolici organizirano
prenočevanje.
Četrti dan jih bo čakal nekoliko napornejši
vzpon skozi Tuhinjsko dolino do Kamnika in
jih pripeljal v bližino gora. Po prenočitvi se
bodo kolesarji podali v Ljubljano.
V Ljubljani bodo kolesarji imeli možnost
razložiti predstavnikom slovenskih medijev,
zakaj je kolesarska turneja Ecotopia
nepozabno doživetje in promocija
trajnostnega življenjskega sloga. Po ogledu
Ljubljane bodo kolesarji predstavili
prednosti intermodalnega potovanja in se z
vlakom odpeljali do Novega mesta, nato pa
s kolesi nadaljevali pot do Otočca, kjer bodo
prenočili ob Krki.
Zadnji dan obiska v Sloveniji si bodo
kolesarji ogledali Novo mesto, nato pa
odkolesarili do Metlike, kjer se bodo potopili
v osvežujočo Kolpo in od koder bodo
naslednji dan nadaljevali pot proti Hrvaški.

Litva 18. junij – 1.julij
Poljska 1. julij – 24.julij
Slovaška 24. julij – 21. avgust
Ecotopia 8. – 19. avgust

Pridruži se nam in prekolesari sam!
Odkrivaj, ustvarjaj, razpravljaj, deli in
uživaj z nami. Skupaj bomo ustvarili
nepozabno poletno doživetje.

Madžarska 21. avgust – 4. september
Slovenija 4. september – 10. september
Hrvaška 10. september – 22. september
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Stiki
João Lopes, koordinator za Ecotopia
Biketour 2006
joao@thebiketour.net
+420 776123118
eyfa@eyfa.org
http://www.worldcarfree.net/contact/
Lidija Živčič, koordinatorica za Slovenijo
lidija@focus.si
041 291091
www.focus.si
Prehod kolesarske turneje Ecotopia skozi
Slovenijo je finančno podprlo
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
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Kolesarska turneja Ecotopia vsako leto
ustvari ‘ekomobilno’ skupnost, ki povezuje
ljudi z vsega sveta v raznoliko, nerodno,
veselo, počasno, zabavno, nepredvidljivo,
sončno in prijazno skupino. Da bi skupina
lahko delovala, ne sme biti prostora za
kakršno koli diskriminacijo.
Ker gre za horizontalno skupnost, je vsak
njen član odgovoren za uspešnost
kolesarske turneje. S konsenzom se vsako
jutro ali večer rešujejo problemi ali
sprejemajo odločitve.
Kolesarska turneja Ecotopia je projekt, ki s
kolesarjenjem, delom z mediji in
sodelovanjem v akcijah promovira trajnostni
življenjski slog. Sodelujemo v akcijah
lokalnih civilnih gibanj in posameznikov ali
pa organiziramo svoje akcije.
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Vsa hrana na turneji je vegetarijanska,
mogoče pa je dobiti tudi vegansko in surovo
ali hrano za kakšno drugo dieto. Mesojedci
so dobrodošli, vendar pri skupnih obrokih
na turneji ne bo mesa.
Turneja je ‘naredi si sam’ igrišče za
okoljevarstvo, kulturo, naravo, življenje v
skupnosti … Na turneji bo mogoče
organizirati delavnico ali pa v njej
sodelovati.
Turneja v letu 2006

Prvič v šestnajstletni zgodovini kolesarske
turneje Ecotopia se njena pot ne bo končala
na Ecotopiji, temveč se bo nadaljevala do
Splita na Hrvaškem, ko bo 22. septembra
praznovala dan brez avtomobila. Turneja bo
tako zelooooo dolga, vendar pa se nam
lahko pridružiš ali odideš, kadar želiš.
Turneja se je začela 18. junija v Šiauliaiju v
Litvi, udeležence pa bo popeljala skozi
Litvo, Poljsko, Slovaško, Madžarsko,
Slovenijo in Hrvaško.

Konsenz
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Turneja je nehierarhična skupnost, kjer je
oblikovanje odločitve ključen del odločanja.
Pri slednjem se upoštevajo stališča vseh
članov skupnosti in vsak ima možnost
sooblikovati odločitev.

Konsenz se je kot oblika odločanja pojavil
kot odziv na obstoječe metode odločanja, ki
temeljijo na zadrževanju moči v rokah
redkih in odločanju na podlagi neprimernih
vrednot. Konsenz ponuja največjo možno
moč posamezniku, obenem pa omogoča,
da pri odločanju upoštevamo kar se da
največ skupnih izkušenj, znanja in modrosti.
Potreba po konsenzu temelji na izkušnji, da
vsaka odločitev, ki ima za podlago
poenostavljanje resnice, v sebi nosi
nevarnost, da smo pri odločanju izpustili
pomembna dejstva. Več mnenj in vložkov v
razpravo lahko oblikuje boljšo sliko.
Kombiniranje vložkov več ljudi lahko tudi
optimizira sinergične učinke.
Skupnost vedno poskuša vzpostaviti
ravnotežje med učinkovitim delom skupine
ter spoštovanjem vseh osebnih preferenc in
svobode.
Vegetarijanstvo
Za vegetarijanstvo je kar nekaj razlogov:
boljša prehranjevalna vrednost, etičen
odnos do živali, okoljevarstvo (proizvodnja
mesa v intenzivnem kmetijstvu je
netrajnostna), varnost hrane, fiziološki in
psihološki, družbeni in celo duhovni razlogi.
Glede na to, da turneja promovira
trajnosten življenjski slog, je vegetarijanska
prehrana skladna izbira. Je nasprotovanje
masivnemu izčrpavanju zemlje in vsem
posledicam, ki jih le-to prinaša: izpusti,
izčrpavanje vodnih virov, čezmerna pašnja,
sečnja gozdov, grožnja biotski
raznovrstnosti, družbeni problemi …
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Trajnostna mobilnost
V drugi polovici 20. stoletja je bilo v
prometni politiki in praksi sprejetih veliko
napačnih odločitev in ukrepov (netrajostna
raba naravnih virov, čezmerna raba
energije, onesnaženje, manj kakovostne
storitve navkljub velikim investicijam, slaba
mobilnost za določene skupine ljudi).
Kolesarska turneja Ecotopia promovira vse
oblike prevoza, ki minimizirajo izpuste
ogljikovega dioksida in drugih onesnaževal.
Trajnostne oblike mobilnosti lahko pomenijo
javni prevoz, deljenje avtomobila, hojo,
kolesarjenje … S kolesarjenjem na tako
dolgi poti želimo pokazati, da je mogoče
premagati velike razdalje samo s človeško
močjo in se obenem še zabavati. Držimo se
načela ‘zmanjšaj, uporabi ponovno,
recikliraj’.
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V nekaterih mestih, ki jih je in jih bo
obiskala kolesarska turneja, je organizirana
t. i. Kritična masa, dogodek, v katerem
ljudje pri vožnji s kolesom v praksi uživajo
ideal skupnega lastništva vseh javnih
površin. Ta dogodek ni le izražanje
nasprotovanja avtomobilu kot
prevladujočemu prevoznemu sredstvu,
temveč tudi javen prikaz prednosti
kolesarjenja v mestu in nevarnosti, ki na
kolesarje v njem prežijo.
Majhno je lepo
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Pri nakupu zelenjave in sadja podpiramo
lokalne pridelovalce in majhne trgovine.
Velike trgovine ponavadi ponujajo izdelke
industrijskega kmetovanja in s tem
neusmiljeno diktirajo, kako, kje, kdaj in po
kolikšni ceni bo njihova hrana proizvedena,
zapakirana, shranjena in dostavljena. To
prinaša veliko družbenih in okoljskih
problemov. Zato trdimo: Majhno je lepo!

