MES NETRUKDOME EISMUI –
MES ESAME EISMAS!

TU TURI TEISĘ Į GRYNĄ ORĄ APGINK JĄ !

Tai visame pasaulyje paskutinį
kiekvieno
mėnesio
penktadienį
vykstanti akcija, kurios metu žmonės
su dviračiais masiškai užima gatves.
Kritikai, daugiausia automobilininkai,
teigia, jog tai yra sąmoningas
trukdymas,
neleidžiantis
eismui
normaliai funkcionuoti. Tačiau mes
netrukdome eismui - mes esame
eismas!

Autotransporto tarša sudaro 70-80% visos
oro taršos didžiuosiuose miestuose paskleidžiama apie 200 cheminių junginių,
kurių daugelis labai pavojingi žmogaus
sveikatai. Dviračio tarša sudaro 0%.
Pasaulyje paskutinį kiekvieno mėnesio
penktadienį vyksta akcija, kurios metu
žmonės su dviračiais masiškai užima
gatves. Automobilininkai, teigia, jog tai yra
sąmoningas eismo trukdymas. Tačiau
mes netrukdome eismui - mes giname
savo teisę į gryną orą!

KRITINĖ MASĖ KAUNO MIESTE
vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį
penktadienį.
Renkamės 19:00 val. prie Miesto
Sodo. Dalyvauk pats, atsivesk savo
artimus, pasikviesk draugus!
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VAŽIUOK SAUGIAI:
●Draudžiama išvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą. Eismas
taip nesielgia. Taip pat stengiames tilpti į vieną eismo juostą
(taip kolona bus ilgesnė!).
●Visada praleiskime specialiųjų tarnybų (greitosios medicinos
pagalbos, policijos, gaisrinės) automobilius ir viešąjį
transportą (išleiskite troleibusus ir autobusus iš stotelių).
●Neprovokuokime policininkų - tik tokiu atveju galėsime
tikėtis, kad jie bus mūsų draugai, o ne priešai.
●Nekeikime motorinio transporto vairuotojų, nerodykime nepadorių gestų. Net
kai jie to nusipelno. Verčiau pamojuokime nepatenkintiesiems ranka ir
nusišypsokime. Apskritai - nieko neprovokuokime ir su niekuo
nekonfliktuokime. Kritinė Masė yra apie pozityviai nusiteikusių žmonių vienybę.
●Nepalikime tarpų kolonoje, nes į ją gali įsiterpti kitos motorinės transporto
priemonės - tai pavojinga!
●Nevažiuokime šaligatviais. ● Nelenkime kolonos lyderių. Skubėti nėra kur.
Savo sugebėjimus rodykime varžybose su lygiaverčiais priešininkais.
●Važiuodami nevartokime svaigalų, nerūkykime, kitaip neiškraipykime
važiavimo prasmės. Suprask tai pats ir perduok kitam. AČIŪ!
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Jei matai, kad kažkas važiuoja netvarkingai – paprašyk, kad laikytusi tvarkos.
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