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Săptămâna Mobilităţii Europene 16-22 septembrie

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti vă informează că în perioada 16-22
septembrie, ca în fiecare an, se organizează la nivel european Săptămâna Mobilităţii Europene.,
eveniment ce are drept scop conştientizarea publicului privind efectele dăunătoare ale tranportului
auto asupra sănătăţii şi mediului precum şi mobilizarea populaţiei pentru folosirea unor alternative
de transport nepoluante/ mai puţin poluante cum ar fi mersul pe bicicleta/transportul în comun.
Săptămâna Mobilităţii Europene a debutat în anul 2002, în scopul de a conştientiza publicul
european în privinţa factorilor agresivi pentru mediu – primul dintre aceştia fiind traficul urban.
În ultimii 100 de ani, orașele au fost modelate de urbaniști în favoarea autovehiculelor.
Zonele urbane din Europa au fost refăcute, pentru a facilita o mai bună deplasare a autovehiculelor,
de multe ori în detrimentul altor forme de transport. Dominația vehiculelor private a dus la orașe din ce
în ce mai aglomerate, poluate și zgomotoase. Săptămâna Europeană a Mobilității 2014 are scopul de a
reevalua modul în care privim spațiul urban. Pe tot parcursul săptămânii, relația dintre utilizarea spatiului
public și a calității vieții va fi examinată.

Sloganul din acest an : "Străzile noastre, alegerea noastră", încurajează oamenii din
întreaga Europă în a crea tipul de oraș în care vor dori să trăiască . La nivel global, există o mișcare
tot mai mare de a "recupera" zonele urbane: parcări auto ce pot fi transformate în mini-parcuri.,
străzi din beton ce pot fi folosite pentru activități comunitare, artere ce pot fi folosite drept cafenele
unde se poate lua masa în aer liber. Pe scurt, acest an este vorba de realocarea și reproiectarea
străzilor și spațiilor publice în favoarea persoanelor . Nevoile bicicliștilor și pietonilor au fost de
multe ori marginalizate , dar în acest an sperăm să vedem o schimbare în prioritățile de mobilitate,
astfel încât cei care utilizează și metode durabile de transport cu impact redus asupra mediului să
fie în centrul atenției. De la un oraș la altul, fiecare dintre noi este afectat de modul în care folosim
spațiul și tipurile de transport ales. Împreună, autoritățile locale și cetățenii, pot proiecta orașe în
care oamenii sunt puşi pe primul loc.
De la an la an, locuitorii Bucurestiului sunt din ce in ce mai interesaţi de acest eveniment,
fiind conştienţi de impactul negativ asupra sănătăţii pe care il produce numărul mare de toxine
eliminate în atmosferă de vehiculele rutiere
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti trage un semnal de alarmă asupra importanţei
protejării mediului înconjurător, prin utilizarea transportului ecologic de catre cetatenii
Bucurestiului.
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