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Cyclonudista

World Naked Bike Ride Bruxelles
Manifestatie op de fiets en naakt, verkleed, beschilderd, ... Afspraak aan het
Muntplein 21 juni 2008 on 14 uur
Naakt voor het verkeer! Gerechtigheid
op straat!
Bevrijd onze steden van het
autoverkeer en transformeer openbare ruimte in leefruimte !
Laat ons lichaam en geest zich
bevrijden van commerciële dictatuur !
Verzeker ons bestaan en red de
aarde van overdreven consumptie !

.
.
.

Benzine is de boosdoener !

Reeds gedurende 7 jaar roept la Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas
d’Aragon (Spanje) op tot naakte fietsmanifestaties in de grote wereldsteden in
de maand juni.
Gerechtigheid op straat, dit is wat we
eisen met overtuiging, doch sympathiek.
We halen aan dat publieke ruimte
ingepamld wordt door automobielverkeer
dat ons zijn wetten opdringt: agressiviteit,
snelheid, gevaar en vervuiling, steden
veranderend in vijandige plaatsen. De
wagen doodt en zijn onschendbaarheid
shockeert. Wij zijn voorstander van een
ander stadsbeeld, niet ten dienste van de
automobielindustrie en de petroleumsector maar van alle burgers. Steden en
openbare plaatsen behoren aan het
leven, niet aan machines. Transportmiddelen moeten gemeenschappelijk,
gratis, minder vervuilend en doeltreffender zijn

Waarom per fiets ?

Elke dag zich per fiets verplaatsen maakt
van onze mobiliteit een dagelijks signaal,
een teken van sociale gedaanteverandering. Als symbool van vrijheid, is
de fiets een revolutionair stadsvervoermiddel: zacht en efficiënt, ecologisch en
plezant. De fiets verbruikt geen benzine,
draagt niet bij tot de vernieling van onze
planeet.

Waarom naakt ?

Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt
en kwetsbaar tegenover het autoverkeer.
Naakt manifesteren is protesteren tegen
de vernietiging van onze omgeving en is
oproepen tot ontsnappen aan de
consumptiemaatschappij die de aarde,
mens, plant en dier kapot maakt. Naakt
fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is
zich ook verzetten tegen de dictatuur van
reclame en mode, is de gouden dwangbuis weigeren, ons niet hun schoonheidsidealen laten opdringen, die
complexen en frustraties veroorzaken,
welke een voedingsbodem zijn voor
individualisme en competitiegeest.

Onze voorstellen ?

Gratis openbaar vervoer, ecologisch
verantwoord en efficiënt  Snelheidsbeperking van 30 km/h in de bebouwde
kom  Verbod op individueel voertuiggebruik in steden  Afschaffing van
reclame op publieke plaatsen  Verbod
op reclame bestemd voor kinderen 
Verbod op publiciteit voor auto's en
vliegreizen  Vrijheid van kledij op
publieke plaatsen (naaktheid inbegrepen
op groene zones)  ... denk na over uw
eigen voorstellen en laat ze ons weten!

www.cyclonudista.be cyclonudista.be@no-log.org http://wiki.worldnakedbikeride.org
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