
Екотопия „Байктур“ е екомобилно, „направи си сам“ общество,
което практикува аспекти на активизъм, алтернативни начини за
организация и устойчив начин на живот в различни райони на
Европа през последните 20 години.
Байктур е отворен за всички, които се интересуват от „направи
си сам“, природозащита, активизъм, обществен живот и
експериментално учение от различни култури,
предизвикателства и един от друг. Като цяло е такова, каквото
вие го създадете. Вие сте „Байктур“!
Когато сме на пътя ние споделяме умения, практически знания
и работим в екип за да създадем нефомална и нейерархична
учебна среда. Заедно готвим традиционна, местна храна в
ръчно построени фурни, лагеруваме и носим всичко
необходимо с колелета и ремаркерание сме саморазвиваща се
общност.
Ние участваме в проекти в сферите на природозащитата,
екологичния начин на обществен живот, колоезденето,
социаления и прородозащитен активизъм, учейки се от тях
докато обменяме собствени идеи. Ако знаете за проект, в който
можем да се включиммоля пишете ни!
Част от нашия екип за 2014 година е базирах в Солун. Между
средата на юли и края на септември ще прекосим с колелета
южните Балкани  София, Ниш, Прищина, Скопие, Халкидики,
Солун, Евбея, Атина  елате и се присъединете към нас.
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