
Москва. Декларація Молоді. 
Молодіжні лідери долучаються до Десятиріччя Дій з Безпеки дорожнього руху. 

  
 

Сучасні та майбутні лідери працюють разом задля підвищення безпеки на дорогах, порятунку 

життя молодих та захисту майбутніх поколінь. 

 

Високоповажне панство, світові лідери сьогодення, політичні діячі, коли ви обговорюєте причини 

та важливість проблеми безпеки дорожнього руху та затверджуєте Десятиріччя Дій, ми закликаємо 

вас пам`ятати про жертви дорожньо-транспортних аварій, особливо всіх тих молодих людей, яких 

ми так рано втратили; 

молодих людей, котрі хотіли, щоб їх батьки пишалися ними та які були майбутнім країн; 

молодих людей, котрі були годувальниками, рятуючи свої сім`ї від бідності; 

молодих людей, котрі могли б змінити щось у Ваших країнах та в нашому світі. 

18 листопада 2009 року, в день перед Першою Глобальною Міністерською Конференцією з 

Безпеки Дорожнього Руху, ми, лідери молоді з багатьох країн, взяли участь у Зустрічі Молоді 

спрямованій на підвищення поінформованості суспільства про критичне становище молоді у сфері 

дорожнього руху та обговорення шляхів співпраці молодих людей з різними зацікавленими 

сторонами задля приборкання всесвітньої епідемії ДТП, особливо в контексті проголошеного 

Десятиріччя Дій за Безпеку Дорожнього Руху. 

Молоді люди віком до 25 років становлять 40% потерпілих від дорожньо-транспортних пригод. 

Щорічно ми втрачаємо близько 400 000 молодих життів та ще мільйони зазнають каліцтв. Це 

означає, що кожного місяця ми втрачаємо понад 30 000 життів та кожен день, такий як 

сьогоднішній, закінчується втратою щонайменше 1000 молодих життів. Ми впевнені, що Ви не 

лише поділяєте наше занепокоєння, але й прагнете змінити цю ситуацію. Ми впевнені що Ви, як і 

ми, відмовляєтесь платити таку високу ціну за рух, який відпочатку мав покращити наше життя. 

Ми,молодь, прагнемо відігравати значну роль у Десятиріччі Дій. Ініціативи молоді вже 

активізувалися в десятках країн і ми забезпечимо, щоб їх стало ще більше. Після Всесвітньої 

Асамблеї Молоді з Безпеки Дорожнього Руху (2007 р.), була налагоджена глобальна молодіжна 

мережа, і ми будемо працювати задля її розширення та зміцнення. Нарешті те, що колись було 

мрією активної молоді, тепер є реальністю. YOURS – Молодь за Безпеку на Дорогах – перша 

глобальна, очолювана молоддю, громадська організація з безпеки дорожнього руху, і вона почне 

діяти після Першої Глобальної Міністерської Конференції з Безпеки Дорожнього Руху. 

Тому ми закликаємо вас: 

1. Обговорювати питання молоді та безпеки дорожнього руху, знати про ситуацію молоді на 

дорогах вашої країни та робити їх пріоритетними. 

2. Розробляти політику та програми із забезпечення безпеки дорожнього руху, які 

привертають інтереси молоді та залучають молодь до планування їх здійснення. 

3. Інвестувати в молодь Вашої країни, розширюючи її можливості, та підтримувати ініціативи 

молоді з безпеки дорожнього руху. 

4. Підтримувати діяльність YOURS, надаючи зв’язки із місцевими колами та молодіжними 

об’єднаннями, зацікавленими в безпеці дорожнього руху, передаючи Ваші знання та досвід, 

використовуючи професійну майстерність та забезпечуючи фінансові ресурси. 

 
 

 “The deepest definition of youth is life as yet untouched by tragedy.” 
Alfred North Whitehead – English Mathematician and philosopher (1861-1947) 
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http://www.youthforroadsafety.org/
http://www.youthforroadsafety.org/

