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A kerékpározás, így a kerékpáros logisztika is ellenállóbbá teszi a kultúrákat, mert olyan szállítási lehetőségeket kínál, 
amelyek vészhelyzetben, például természeti katasztrófák és terrortámadások idején is elérhetők.

A kerékpározás javítja a hozzáférést, nem csak a munkához, hanem a szociális és kulturális kapcsolatok színterei-
hez is. Az utóbbi években a menekültek részére nyitott kerékpáros iskolák számos EU-tagállamban, így Svédország-
ban, Németországban, Hollandiában és Finnországban bizonyultak sikertörténetnek. A gyakran az Európai Kerékpáros 
Szövetség tagszervezetei által irányított kezdeményezések az egyes intézmények könnyű elérhetőségével lehetővé 
teszik a menekülteknek, és különösen a nőknek, hogy aktívabban bekapcsolódjanak a társadalomba[2].

Pozitív hatások

Jobb mobilitás vészhelyzetben

Emberek közötti kapcsolatok

Hozzáférést a szociális és kulturális kapcsolatok színtereihez

Problémák

Változás az emberek gondolkodásmódjában, így máshogyan tekintenek 
a kerékpárra mint közlekedési eszközre

Az intézményeknek és a közösségi tereknek kerékpáros létesítményeket 
kell kínálniuk

Előnyök

Az Egyesült Államokban, Portland városában a Neighbourhood Emer-

gency Teams (NET) tagjai katasztrófa esetén teherszállító kerékpá-

ron viszik a szükséges eszközöket a rászorulók részére. A NET tagjai a 

helyi közösség tagjai, akik egy része a tűzoltóság vagy a mentőszolgálat 

által szervezett képzésen vett részt, a csapat katasztrófahelyzetben 

aktívan segíti a közösség tagjait. A teherszállító kerékpárok a teherszál-

lítás lehetőségét a kerékpár mobilitásával kombinálják [3].

Példák

Londonban a The Bike Project kerékpáros tanfolyamokat kínál a 

menekültek részére, és a nőket célzó külön kerékpáros tanfolyamokat 

rendez biztonságos, támogató és ösztönző környezetben. Más orszá-

gokból származó nőknek gyakran nincsen lehetőségük a kerékpározás 

elsajátítására, így ha megtanulják, az élményük pozitív és hasznos, 

mivel jelentősen javítja a mobilitásukat [4]
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