МЛАДЕЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МОСКВА
Младежки лидери за „Десетилетие на действието” по отношение на пътната безопасност
Настоящи и бъдещи лидери, работещи заедно за повишаване на безопасността по пътищата, за
спасяване на млади животи и за подготовка на по-безопасно поколение
Ваши превъзходителства, днешни световни лидери, управленци и политици, когато обсъждате
причините и последствията от проблема на пътната безопасност и приемате „Десетилетие на
действието” ние ви призоваваме да не забравяте жертвите на пътни катастрофи, особено на
младите хора, които изгубихме прекалено рано;
младите хора, които искаха да направят родителите си горди и които бяха бъдещето на страните
си;
младите хора, които издържаха семейства;
младите хора, носители на промяната във вашите страни и в нашия свят.
На 18 ноември в навечерието на Първата глобална министерска конференция за пътна
безопасност, ние, младежките лидери от много страни, участвахме в младежка среща за
повишаване на информираността относно критичното положение на младите в пътния трафик и
обсъдихме как младите хора могат да работят заедно с различните заинтересовани страни за
контрол върху въздействието на тази световна „епидемия”, особено в контекста на обявеното
„Десетилетие на действието”по отношение на пътната безопасност.
Младите хора под 25 години представляват почти 40% от жертвите на пътя. Всяка година губим
около 400 000 млади живота и още милиони са засегнати. Това означава, че всеки месец, губим
повече от 30 000 живота и всеки ден, един ден просто като настоящия, над 1000 млади живота
завършват трагично. Ние сме сигурни, че не само споделяте нашата загриженост, но имате
желание да се промени ситуацията. Ние сме уверени, че вие, като нас, отказвате да платите тази
висока цена на пътя, първоначално предназначен да подобри живота ни.
Ние, младите хора, се ангажираме да играем значителна роля в „Десетилетието на действието”.
Младежки инициативи вече са факт в десетки страни и ние гарантираме, че още повече ще
започнат. След Световната младежка асамблея за безопасност по пътищата през 2007 г. бе
създадена глобалната младежка мрежа и ние работим за разширяването и укрепването й. И
накрая, това, което някога беше само една мечта на ревностни млади хора, сега е реалност.
YOURS – Youth for road safety ("Младежта за безопасност по пътищата”) е първата глобална
младежка неправителствена организация за безопасност по пътищата и ще започне дейността си
след Първата глобална министерска конференция за безопасност по пътищата.
Ето защо ние ви призоваваме да:
1. Говорите за младежта и въпросите на безопасността по пътищата, да научите за положението
на младите хора по пътищата на вашата страна и да изведете въпроса на преден план.
2. Разработите политика за безопасност по пътищата и програми, които да отговорят на нуждите
на младите и да ги ангажират в тяхното планиране и изпълнение.
3. Инвестирате в младите хора във вашата страна, да изградите капацитета на младите хора,
както и да подкрепяте местни младежки инициативи за пътната безопасност.
4. Подкрепяте мисията на YOURS като ни свържете със заинтересовани страни по безопасност на
пътищата на местно ниво и младежки групи, споделящи вашите знания и опит, предоставящи
техническа експертиза, и/или предоставящи финансови ресурси.
„Най-точното определение за младостта е живот, недокоснат от трагедия.”
Алфред Норт Уайтхед – Английски математик и философ (1861 – 1947)

