
Француска: Активисти групе „Побуна против истребљења“ онеспособили 3.600 градских електричних тротинета - јер су "еколошка катастрофа" и „капиталистичке играчке“
четвртак, 05 децембар 2019 19:55

Активистичка група Побуна против истребљења (Extinction Rebellion- XR) преузела је
одговорност да је онеспособила 3.600 градских електричних тротинета за бесплатно
коришћење.

  

  

Активисти кажу да су тиме хтели да укажу на штетан еколошки утицај тротинета на
батерије и да уз то подрже данашњи штрајк у Француској против пензионе реформе.

  

У Паризу 2.200 тротинета, 1.500 у Лиону, 90 у Бордоу је онеспособљено блокирањем
електронског кода тако да не могу да се активирају преко паметног телефона
корисника, навела је активистичка еколошка организација и указала да тиме тротинети
нису трајно оштећени.
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"Супротно слици о њима у свету као 'зеленом превозу', електрични тротинети су
еколошка катастрофа", сматра покрет XР.

  

У саопштењу се указује да е-тротинети "гутају енергију", да кратко трају, да је "висока
енергетска цена" превоза троинетима јер им стално треба пунити батерије, а да је
"ниска стопа рециклаже" њихових литијумских батерија.

  

Организација наводи и да су е-тротинети више замена за пешачење, него што су замена
за коришћење аутомобила.

  

XР је такође осудио то што се тротинети користе да би се осујетио данашњи масовни
штрајк широм Француске који је погодио и јавни транспорт.

  

Покрет XР који се залаже за ненасилну цивилну непослушност као одговор на
недовољно деловање државе у борби против промене климе, обећао је да ће поновити
ову операцију док е-троринети - "те капиталистичке играчке, не буду избачени из наших
градова" и навео да жели да превоз буде заиста еколошки.

  

У великим француским градовим последњих годину дана развио се низ сервиса за
изнајмљивање хиљада електричних тротинета, док држава покушава да регулише ту
делатност и њихово учествовање у саобраћају.

  

(Бета, АФП)

  

Видети још:  Шпанија: Активисти „Побуне против изумирања“ упали у бутик у
центру Мадрида како би протестовали против утицаја текстилне индустрије на
животну средину

  

Лондон: Жестока туча љутитих путника метроа и активиста групе „Побуна против
истребљења“ који су се пели на возове и сами себе залепили за вагоне
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Активисти групе "Побуна против истребљења" блокирали седиште Би-Би-Си-ја у
Лондону
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