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Ο δημόσιος χώρος είναι πολύτιμος. Είναι πιο σημα ντικό από ποτέ ότι
ο αστικός σχεδιασμός αφορά στους ανθρώπους, όχι στα αυτοκίνητα
(σταθμευμένα ή κινούμενα ). Οι απαιτούμενες αλλαγές πολιτικής πρέπει
να είναι δυνατές σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
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Αναδείχθηκε η αξία βασικών εργαζομένων, οι οποίοι ήταν αόρατοι μέχρι τώρα.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μεταφορές, και άλλοι
που μας βοηθούν να κινηθούμε. Δεδομένου ότι η χωρητικότητα των δημόσιων
μεταφορών είναι περιορισμένη, είναι σημα ντικό να δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που
τη χρειάζονται περισσότερο. Πρέπει επίσης να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη
του κοινού στις δημόσιες μεταφορές, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη
και ασφαλή αστική κινητικότητα.
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Το αόρατο έγινε ορατό: τα ποσοστά ρύπα νσης του αέρα και του θορύβου από τις καθημερινές
μεταφορές μειώθηκα ν σε πρωτοφα νή επίπεδα. Οι Ευρωπαίοι απολάμβα να ν καθαρότερο αέρα και
λιγότερο θορυβώδεις αστικούς χώρους για λίγο και δήλωσα ν την επιθυμία το φαινόμενο να συνεχιστεί. Τι
μπορούμε να κάνουμε για να το διατηρήσουμε σε κάποιο βαθμό;
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Ο κόσμος μας “πήγαινε” πολύ γρήγορα, αλλά δεν χρειάζεται
να βιαζόμαστε : ας επιβραδύνουμε τις οδικές μετακινήσεις με
καθορισμό ορίων ταχύτητας 30km / h ή και χαμηλότερα στις
αστικές περιοχές.

Η αναπνευστική υγεία και ο ενεργός τρόπος ζωής είναι τώρα πιο σημαντικοί από ποτέ. Η αρχική
έρευνα δείχνει ότι η ρύπα νση και η παχυσαρκία αυξάνουν σημα ντικά τους κινδύνους για την υγεία από το ν
ιό COV ID-19. Επομένως, πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους για να βοηθήσουμε τους α νθρώπους να
περπατούν και να κάνουν ποδήλατο με ασφάλεια στις πόλεις μας, σε μόνιμη βάση. Όλοι χρειάστηκε να
καταβάλουν προσπάθεια για να παραμείνουν σε φόρμα και να αθληθούν, οπότε δεν είναι τυχαίο ότι τα
αξεσουάρ γυμνα στικής έχουν εξα ντληθεί σε πολλά καταστήματα. Ωστόσο η καλύτερη γυμναστική είναι το
περπάτημα και η ποδηλασία
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Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει φυσιολογική
και δυνατή για πολλούς α νθρώπους και μειώνει
την συμφόρηση και ρύπα νση από τη ν
κυκλοφορίας. Ωστόσο, ορισμένοι υπάλληλοι
πρέπει να έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας
τους. Έτσι, οι εργοδότες, οι ειδικοί και οι αρμόδιοι
για την κινητικότητα πρέπει να συνεργαστούν για
να βρουν λύσεις που θα βοηθήσουν την ασφαλή
ανάκαμψη της κυκλοφορίας.
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Η μετάβαση μαθητών από και προς το σχολείο με
το αυτοκίνητο με τους γονείς τους δημιουργεί
σημα ντική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η πρακτική
αυτή είναι επικίνδυνη για άλλα παιδιά που περπατού ν
ή να κάνουν ποδήλατο - ένα ς φαύλος κύκλος! Η
απομακρυσμένη ή η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να
βοηθήσει στη μείωση αυτών των μετακινήσεων, αλλά
συγχρόνως χρειαζόμαστε πιο βιώσιμες επιλογές για
τη μεταφορά των παιδιών μας στο σχολείο.

Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν κλειδί για την αποτελεσματική χρήση των συστημάτων μεταφοράς, αλλά πρέπει να
λειτουργούν για όλους. Εδώ και πολλά χρό νια οι ειδικοί στην κινητικότητα συζητούν το MaaS (Mobility as a Service) για τη ν
προώθηση ενός πολυτροπικού τρόπου ζωής. Οι εφαρμογές που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες επιλο γές
σε πραγματικό χρόνο μπορούν να βοηθήσουν. Σε άλλη περίπτωση οι προ γραμματιστές μεταφορών μπορούν να παρέχουν
επιλο γές πεζή μετακίνησης αντί χρήσης πο λλαπλών λεωφορείων. Απαιτείται για τα παραπάνω συ νολικός επίσης ψηφιακός
προγραμματισμός και προσβασιμότητα για να αξιοποιηθούνστο έπακρο αυτά τα εργαλεία.
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Οι αγορές μέσω διαδικτύου ήταν μια
καλή πρακτική κατά το lockdown,
αλλά τι γίνεται με τις παραδόσεις
των προϊόντων; Αξιοποιήστε τις
δυνατότητες για ποδήλατα φορτίου για
να δημιουργήσετε εφοδιαστική
μηδενικών εκπομπών!
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Ορισμένες ομάδες ανθρώπων είναι πιο
ευάλωτες από άλλες : ας χτίσουμε πόλεις
με συστήματα μετα φοράς χωρίς εμπόδια,
γιατί μια πόλη προσβάσιμη για ένα άτομο με
αναπηρικό καροτσάκι είναι μια πόλη
προσβάσιμη για όλους.
#MobilityWeek
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‘Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπος για όλους’, τόσο απλά
όσο ένα ντόνατ

Το ντόνατ αναφέρεται στη θεωρία των «οικονομικών ντόνατ» από την οικονομολόγο Kate Raworth,
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2017). Αυτή η θεωρία χρησιμοποιείται τώρα από ορισμένες πόλεις
για να ανακάμψει από την κρίση COVID-19. Παρουσιάζει την οικονομία σαν ένα ντόνατ όπου ο
εξωτερικός δακτύλιος είναι η οικολογική οροφή, ενώ ο εσωτερικός δακτύλιος είναι το ελάχιστο που
χρειαζόμαστε για μια καλή ζωή. Ο καθένας πρέπει να παραμείνει στη μέση περιοχή άνεσης χωρίς
να
πέσει μέσα από την τρύπα.
Credits:
https://www.kateraworth.com/doughnut/

#MobilityWeek

Ενδεικτικές δράσεις στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020
Σύμφωνα με το τοπ ικό σας π λαίσιο τον Σεπ τέμβριο, μπ ορείτε να οργανώσετε μερικές απ ό τις δραστηριότητες π ου π ροτείνονται π αρακάτω.
Θυμηθείτε να ακολουθείτε π άντα τους κανόνες ασφαλείας ή / και τις συστάσεις στη χώρα και την π εριοχή σας.

✓ Πεζοπορίες και ποδηλατάδες μπορούν να
προγραμματιστούν με διατήρηση των κοινωνικών
αποστάσεων και όλων των υπόλοιπων μέτρων!
✓ Προσφέρετε ξεναγήσεις για να εξηγήσετε τους νέους
κανόνες ασφάλειας και να προβάλλετε τοποθεσίες όπου ο
χώρος έχει ανακατανεμηθεί από (σταθμευμένα) αυτοκίνητα
σε ανθρώπους.
✓ Διοργανώστε διασκέψεις μεταξύ πόλεων, όπως
πραγματοποιήθηκε στις πόλεις των Βαλκανίων πέρυσι.
✓ Τοποθετήστε πληροφοριακές πινακίδες για να δείχνουν
γραφικά ή την ανάλυση της ροής της κυκλοφορίας κατά τις
χειρότερες εβδομάδες του COVID-19.
✓ Διοργανώστε ψηφοφορίες για τον εντοπισμό προκλήσεων
και επιθυμιών για την χρήση του δημόσιου χώρου και τον
τρόπο με τον οποίο κινούμαστε.
✓ Εάν οργανώνετε μια μεγάλη εκδήλωση, να είστε
δημιουργικοί για να διασφαλίσετε την απαιτούμενη
απόσταση Για έμπνευση, οι Ολλανδοί ποδηλάτες
χρησιμοποίησαν μια μεγάλη μπαγκέτα ψωμιού στο πίσω
μέρος των ποδηλάτων τους στο παρελθόν για να
ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την απόσταση ασφαλείας
όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου προσπεράσει έναν
ποδηλάτη.
✓ Διαδικτυακή κλήρωση για βραβεία που προωθούν το
περπάτημα και την ποδηλασία.
✓ Εκστρατεία μάρκετινγκ για την αύξηση της ελκυστικότητας
και της ασφάλειας των δημόσιων μεταφορών.

✓ Διοργανώστε δημιουργικούς διαγωνισμούς π.χ. για να
κερδίσετε μια ετήσια / μηνιαία συνδρομή για δωρεάν
δημόσιες συγκοινωνίες.
✓ Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
προωθήσετε την κινητικότητα και την απεξάρτηση από τον
άνθρακα και αλληλεπιδράσετε με τους κατοίκους της
περιοχής χρησιμοποιώντας το επίσημο hashtag
#MobilityWeek
✓ Οργανώστε μια δράση για το αποτύπωμα άνθρακα.
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στην αγορά που εμφανίζουν
αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο μετά την εισαγωγή
λεπτομερειών συμπεριφοράς ταξιδιού. Δείξτε στους
ανθρώπους το μέγεθος του αποτυπώματος άνθρακα και
δώστε κάποιες συμβουλές για το πώς να το μειώσετε.
✓ Οργανώστε έναν διαγωνισμό selfie στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να δείτε ποιος δημοσιεύει φωτογραφίες τους
χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές
μεταφοράς.
✓ Ζητήστε την συμμετοχή των κατοίκων και άλλων
ενδιαφερομένων στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της
ένταξης στις δημόσιες συγκοινωνίες και στη δοκιμή νέων
υπηρεσιών κινητικότητας μηδενικών εκπομπών.
✓ Γιατί να μην σπάσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ; Υπάρχουν πολλά
παγκόσμια ρεκόρ για να φτιάξετε ή να σπάσετε.
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και δημιουργήστε ένα
παγκόσμιο ρεκόρ κινητικότητας μηδενικών εκπομπών με
τους κατοίκους σας.

Αυτές είναι μερικές απ ό τις π ολλές δραστηριότητες π ου μπ ορείτε να οργανώσετε φέτος, εκτός απ ό
τις π αραδοσιακές εκδηλώσεις π ου περιλαμβάνουν σχολεία, ΜΚΟ, τοπ ικές επ ιχειρήσεις κ.λπ . #MobilityWeek

