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Общественото пространство е ценно; по-важно е от всякога
градовете да се управляват в услуга на хората, не на
автомобилите (паркирани или придвижващи се в трафика).
Промени в политиката са възможни в сравнително кратки срокове.

Отдадохме значимото на работещите на първа линия, които бяха невидими до този
момент; на всички работещи в обществения транспорт, които помагат да се
придвижваме. Обществения транспорт е с ограничен капацитет, и е важно да даваме
предимство на хората, които най-много се нуждаят да го ползват. Да работим за
възстановяване на доверието в обществения транспорт, е от решаващо значение за
устойчивата и безопасна градска мобилност.
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Невидимото стана видимо: замърсяването на въздуха и шума, които са в резултат на дневния
трафик паднаха до безпрецедентни нива. За кратко, европейците се радваха на по-чист въздух и
по-малко шум в градовете и пожелаха това да продължи. Какво можем да направим, за да
отговорим на тези искания, поне в известна степен?
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Светът ни се движи прекалено бързо, но всъщност няма
нужда от това; нека забавим темпото, като установим
стандартно ограничение на скоростта в градските райони от 30
км/ч или дори по-ниско.

Сега респираторното здраве и активния начин на живот са по-важни от всякога;
първоначалните изследвания показват, че замърсяването и затлъстяването значително увеличават
рисковете за здравето от COVID-19. Нужни са трайни, по-добри решения, за да подкрепим хората
да се придвижват, пеша и с велосипед, безопасно в градовете. Всички трябва да положим усилия
да сме във форма, и не е изненадващо, че спортните аксесоари в много магазини бяха
разпродадени; въпреки това, най-добрите упражнения си остават ходенето пеш и колоезденето.

Да работят от вкъщи се превърна в
нормално и възможно за много хора, което
намали задръстванията и замърсяването от
трафика. В същото време, някои служители
трябва да стигнат работните си места. Затова
работодателите и експертите по планиране на
мобилността са в търсене на решения, които
помагат в безопасното възстановяване.
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Практиката децата да бъдат водени до училище
с автомобил от своите родители, има основен
принос за задръстванията. Отделно, това прави
ходенето пеш или с велосипед за други деца порисковано, и техните родители също решават да ги
заведат с автомобил, създавайки порочен цикъл.
Необходими
са
по-устойчиви
начини
за
придвижване, за да заведем децата си на училище.

Дигиталните инструменти са ключови за ефективното използване на транспортните системи.
Приложенията, предоставящи информация за трафик в реално време, могат да помогнат в
придвижването, посочвайки например възможности за придвижване пеш, вместо смяна на няколко
автобуса. Дигиталната грамотност и достъпност са необходими фактори, за да се възползваме
максимално от тези инструменти.
Онлайн пазаруването беше
едно от решенията по време на
социалната изолация, но какво
ще
кажете
за
доставката?
Товарните
велосипеди
имат
потенциала да ни доближат до
логистика без вредни емисии!
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Определени групи хора са по-уязвими
от други; нека изградим градове с
транспортни системи „без бариери“,
защото град достъпен за човек в
инвалидна количка, е град достъпен за
всички.
#MobilityWeek
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‘Чиста мобилност за всички’ и идеята за „поничката“

Концепцията за т. нар. „икономика на поничката“ на икономиста от Оксфордския университет
Кейт Рауърт, е визуална рамка за устойчиво развитие - оформена като поничка или пояс –
очертаващ от една страна планетарните граници или екологичния ни таван като ползватели
на земните ресурси, а от друга – социалната основа, от която се нуждаем за добър живот.
Всички трябва да останем в средната зона на комфорт, без да паднем през дупката. Тази
теория сега се използва от някои градове, в опит да се възстановят от кризата COVID-19.
Източник:
https://www.kateraworth.com/doughnut/

#MobilityWeek

Какви мероприятия можем да организираме по време на ЕСМ 2020?
В зависимост от ситуацията на местно ниво, през септември може да организираме някои от предложените подолу дейности. Винаги следвайте правилата за безопасност и/или препоръките във вашата страна и регион.
 Организирайте мероприятия, свързани с ходене пеш
и колоездене (но първо проверете мястото).
 Предложете обиколка, на която да бъдат обяснени
новите правила за безопасност и покажете, къде
пространствата са преразпределени от такива за
(паркирани) автомобили към места за хората.
 Организирайте конференции.
 Информационен щанд за демонстрация на графики
или анализи от трафика през най-лошите седмици на
COVID-19.
 Анкетирайте хората, за да установите желанията им
за ползване на обществените пространства и начина,
по който се придвижват.
 Ако организирате водещо събитие, бъдете креативни,
за да осигурите физическа
дистанция. За
вдъхновение: в миналото холандските велосипедисти
ползвали франзела, привързана в задната част на
колелото, за да повишат осведомеността за
безопасната дистанция, когато шофьор на автомобил
изпреварва велосипедист.
 Онлайн томбола с награди, която насърчава ходенето
пеш и колоезденето.
 Маркетингова
кампания,
която
да
повиши
атрактивността и безопасността на градския
транспорт.

 Творчески конкурси с награда напр. годишен/месечен
абонамент за безплатен обществен транспорт.
 Използвайте социалните мрежи, за да насърчите и
приобщите гражданите към мобилност без вредни
емисии; ползвайте хаштаг #MobilityWeek
 Организирайте предизвикателство за въглеродния
отпечатък; на пазара има няколко приложения, които
показват в реално време резултати, след като се
въведат детайли за навиците на придвижване.
Покажете на хората размера на техния въглероден
отпечатък и дайте съвети, как да го намалят.
 Организирайте селфи конкурс в социалните мрежи,
за да се види, кой публикува свои снимки,
придвижвайки се екологосъобразно.
 Включете жителите и заинтересовани страни в
подобряването на достъпността и тестването на нови
мобилни услуги без вредни емисии.
 А защо да не подобрите световен рекорд? Има много
световни рекорди, които могат да бъдат поставени
или подобрени. Използвайте въображението си и
поставете световен рекорд за мобилност без вредни
емисии (с нулеви емисии) заедно с жителите на
вашия град.
#MobilityWeek

Това са само някои примери от многото възможни дейности, които може да организирате тази
година, освен традиционните събития, включващи училища, НПО, бизнес и др.

