
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ – ΜΟΣΧΑ 2009 
Οι Ηγέτες Νέων Δεσμεύονται για μια Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 
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Οι ηγέτες του σήμερα και του αύριο συνεργάζονται για να αυξήσουν τα περιθώρια οδικής ασφάλειας, να 
σώσουν νέες ζωές και να προετοιμάσουν το μέλλον για μια γενιά που θα χαίρει αυξημένης ασφάλειας. 
 
Εξοχότατοι, ηγέτες του σημερινού κόσμου, λήπτες αποφάσεων και διαμορφωτές πολιτικών αποφάσεων, 
καθώς συζητάτε τα αίτια και τις επιπλοκές του προβλήματος της οδικής ασφάλειας και υιοθετείτε τη 
Δεκαετία Δράσης, σας παροτρύνουμε να έχετε στο μυαλό σας τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, 
ιδίως των νέων ανθρώπων που χάσαμε τόσο νωρίς.  
Νέων ανθρώπων που ήθελαν να κάνουν τους γονείς τους περήφανους και που ήταν το μέλλον των χωρών 
τους. Νέων ανθρώπων που κέρδιζαν από την εργασία τους, προστατεύοντας την οικογένειά τους από τη 
φτώχεια. Νέων ανθρώπων που θα έκαναν τη διαφορά στις χώρες τους και στον κόσμο μας. 
 
Τη 18η Νοεμβρίου του 2009, μία ημέρα πριν την Πρώτη Παγκόσμια Υπουργική  Σύνοδο για την Οδική 
Ασφάλεια, εμείς, νέοι ηγέτες από πολλές χώρες του κόσμου, συμμετείχαμε στη Συνάντηση Νέων, με 
στόχο να αυξήσουμε την επίγνωση της σημαντικής θέσης που κατέχει η νεότητα στην οδική κυκλοφορία 
και να συζητήσουμε για το πώς οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν με διαφορετικούς 
συμμετέχοντες σε θέματα οδικής ασφάλειας, ώστε να ελέγξουν τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας 
επιδημίας, ιδίως στα πλαίσια της δηλωμένης Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια. 
 
Νέοι άνθρωποι κάτω των 25 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των θυμάτων από τροχαία 
ατυχήματα. Ετησίως, χάνουμε 400.000 νέες ζωές και καταστρέφονται εκατομμύρια άλλες. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε μήνα χάνουμε περισσότερους από 30.000 συνανθρώπους μας και κάθε μέρα, όπως και τη 
σημερινή, πάνω από 1.000 νέες ζωές γνωρίζουν το τέλος τους. Είμαστε σίγουροι ότι μοιράζεστε όχι μόνο 
την έννοια μας, αλλά επιθυμείτε σφόδρα να αλλάξετε αυτήν την κατάσταση. Είμαστε βέβαιοι ότι εσείς, 
όπως κι εμείς, αρνείστε να πληρώσετε ένα τόσο υψηλό τίμημα για τις μετακινήσεις - τις μετακινήσεις 
που αρχικά είχαν προοριστεί για να καλυτερέψουν τις ζωές μας. 
 
Εμείς οι νέοι άνθρωποι δηλώνουμε πρόθυμοι να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο στη Δεκαετία 
Δράσης. Νεανικές Πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται ήδη σε δεκάδες χώρες και θα καταστήσουμε βέβαιο 
ότι ακόμα περισσότερες θα γεννηθούν. Έπειτα και από την Παγκόσμια Διάσκεψη Νεότητας για την Οδική 
ασφάλεια το 2007, ένα παγκόσμιο δίκτυο νεολαίας συστάθηκε και θα δουλέψουμε σκληρά για να το 
επεκτείνουμε και να το ενισχύσουμε. Επιτέλους, ότι αποτελούσε παλιά μονάχα ένα όνειρο νέων και 
πρόθυμων ανθρώπων αποτελεί τώρα μια σίγουρη πραγματικότητα. Ο YOURS – Youth for Safety – είναι ο 
πρώτος νεανικά ηγούμενος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός για την Οδική Ασφάλεια και θα ξεκινήσει τις 
δραστηριότητές του μετά την πρώτη Παγκόσμια Υπουργική Σύσκεψη για την Οδική Ασφάλεια.   
 
Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να: 
 

1. De Μιλήσετε για θέματα νεολαίας και οδικής ασφάλειας, να μάθετε την κατάσταση των νέων 
ανθρώπων στους δρόμους της χώρας σας και να μεταφέρετε τα θέματα αυτά στο προσκήνιο. 

2. Σχεδιάσετε πολιτικές οδικής ασφάλειας και προγράμματα που απευθύνονται στις αγωνίες των 
νέων εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή τους. 

3. Επενδύσετε σε νέους ανθρώπους στη χώρα σας, να ενισχύσετε τις δυνατότητες της νεολαίας και 
να υποστηρίξετε τοπικές πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια των νέων. 

4. Υποστηρίξετε την αποστολή του YOURS συνδέοντάς μας με τους τοπικούς συμμετέχοντες σε 
θέματα Οδικής Ασφάλειας και με τις τοπικές ομάδες νέων, μοιράζοντας και ανταλλάσοντας τη 
γνώση και την εμπειρία μας, παρέχοντας τεχνική εξειδίκευση και οικονομικούς πόρους.  

 
«Ο βαθύτερος ορισμός για τα νιάτα είναι η ζωή που δεν την έχει αγγίξει ακόμα η τραγωδία.» 

“The deepest definition of youth is life as yet untouched by tragedy.” 
Alfred North Whitehead - Mathématicien et Philosophe anglais (1861-1947) 

http://www.youthforroadsafety.org/
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