
DECLARAÇÃO JOVEM DE MOSCOU 

Jovens líderes comprometem-se com a Década de Ações pela Segurança no Trânsito 

 Os líderes, de hoje e amanhã, estão trabalhando juntos para aumentar a segurança no trânsito, 

salvar vidas de jovens e preparar uma geração mais segura. 

 Vossas Excelências, líderes do mundo atual, formuladores de políticas e grandes tomadores de 

decisões; enquanto vocês discutem as causas e implicações da questão da segurança no trânsito e adotam 

a Década de Ações (2010-2020), nós, jovens do mundo, pedimos a vocês que mantenham em mente as 

vítimas dos acidentes de trânsito, especialmente todos os jovens que perdem a vida tão precocemente. 

Jovens que queriam orgulhar seus pais e que seriam o futuro de seus países; jovens que eram o ganha-pão 

de suas famílias, protegendo-as da miséria; jovens que poderiam ter feito a diferença em seus países e em 

nosso mundo. 

 No dia 18 de novembro de 2009, dia que antecedeu a Primeira Conferência Ministerial Global de 

Segurança no Trânsito, nós, líderes jovens de vários países, participamos de uma reunião para gerar 

consciência sobre a posição crítica ocupada pela juventude no trânsito e para discutir como os jovens 

podem trabalhar com diferentes ferramentas-chaves para controlar o impacto dessa epidemia mundial, 

especialmente dentro do contexto da Década de Ações pela Segurança no Trânsito. 

 Jovens com menos de 25 anos de idade representam quase 40% das vítimas dos danos causados 

pelo trânsito. Anualmente são perdidas aproximadamente 400.000 vidas de jovens, e outras milhões 

prejudicadas. Isso significa que a cada mês estamos perdendo mais de 30 mil vidas e que todo dia, um dia 

assim como este, mais de 1.000 jovens vidas são interrompidas. Estamos certos de que vocês, assim como 

nós, se recusam a pagar esse alto preço pelos transportes, transportes estes que foram criados para 

melhorar e facilitar as nossas vidas. 

 Nós, jovens do mundo, nos comprometemos a desempenhar um papel significante na Década de 

Ação. Iniciativas já apareceram em dezenas de países e nós garantiremos que outras mais nascerão. Desde 

a Assembléia Mundial de Jovens pela Segurança no Trânsito, realizada em 2007, foi estabelecida uma 

rede global e nós, trabalharemos para expandi-la e fortalecê-la. Finalmente, o que uma vez foi apenas um 

sonho, é agora uma realidade concreta. YOURS – Youth For Road Safety (Juventude pela Segurança nas 

Estradas) é a primeira ONG mundial de segurança no trânsito liderada por jovens, e iniciará suas 

atividades logo após a Primeira Conferência Ministerial Global de Segurança no Trânsito. 

Dessa maneira, nós lhes pedimos que: 

1. Falem sobre questões relacionadas à juventude e a segurança no trânsito, aprendam sobre a situação 

dos jovens nas estradas de seus países e tragam suas questões para a linha de frente; 

2. Desenvolvam políticas de segurança no trânsito e programas que direcionem a preocupação dos jovens 

e os engajem no planejamento e implementação dessas políticas e programas; 

3. Invistam nos jovens de seu país, construam a capacidade jovem e apóiem iniciativas jovens locais em 

prol da segurança no trânsito; 

4. Apóiem a missão da YOURS, conectando-se aos principais agentes de segurança no trânsito e grupos 

jovens, para o compartilhamento de conhecimento e experiências, fornecendo pericia técnica e/ou 

recursos financeiros. 

 

 

“A definição mais profunda da juventude é a vida que ainda não foi tocada pela tragédia.” 

Alfred North Whitehead – Matemático e filósofo Inglês. 



 


