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BASTA!
Nós, a Juventude do Mundo, em Estocolmo, na Suécia, reunidos para a 2ª Assembléia Mundial da
Juventude pela Segurança no Trânsito, dizemos “chega!” de morrermos e ficarmos feridos nas
estradas de todo o mundo. Nascemos em uma crise global: os acidentes de trânsito têm sido a primeira
causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos por mais de uma década. Temos mais de 1000 jovens
morrendo todos os dias. Por que o mundo não está em pânico? Acordem!
Nós, os jovens, somos vistos como os 'usuários problemáticos' do sistema viário - como o grupo da
sociedade que é imprudente, assume riscos e superestima suas capacidades. Então, por que os jovens
têm maior probabilidade de morrer em países de baixa e média renda do que em países de alta renda?
É, na verdade, o sistema de mobilidade, inseguro, que está nos deixando na mão. Parem de nos culpar,
comecem a nos proteger e nos envolver.
Esta Declaração Global da Juventude reúne as vozes de mais de 1500 jovens que participaram de
Consultas da Juventude. Ela revela uma clara imagem da insegurança que vivemos todos os dias em
nossas estradas. Nós, os jovens, representando mais de 74 países, clamamos "ouçam a nossa voz",
pedindo ação imediata. Não amanhã. Hoje!
A REALIDADE DIANTE DE NÓS
Nós, a Juventude da África, somos forçados a lidar com infraestrutura viária mal projetada, levando os
pedestres a caminharem pela pista e a veículos se envolverem em graves acidentes. A falta de
educação e conscientização leva as pessoas a dirigirem sem o preparo adequado. A poluição do ar
causada por veículos indignos de circularem está nos sufocando.
Nós, a Juventude das Américas, sentimos a pobreza levando a serviços públicos precários. Muitas das
vítimas poderiam ter sido salvas se os serviços de atendimento de emergência fossem mais eficientes
ou as instalações adequadas existissem. Além disso, a violência urbana e o assédio sexual são grandes
preocupações que impedem as mulheres de usar o transporte público.
Nós, os jovens do sudeste da Ásia e do Pacífico Ocidental, estamos fartos da corrupção, prejudicando
a aplicação da lei e das normas. Pedestres são forçados a sair da calçada por causa de vendedores e
automóveis. Vemos o transporte público superlotado e em alta velocidade simplesmente por quererem
ganhar mais. E ainda vemos poucas pessoas usando capacetes quando dirigindo em duas rodas.
Nós, os jovens do Mediterrâneo Oriental, não conseguimos acessar transporte seguro e sustentável.
Cadeirantes, sobretudo, precisam esperar horas para pegar um ônibus, porque faltam sistemas de
mobilidade adaptados para os deficientes em toda a região.
Nós, os jovens da Europa, precisamos de melhor infraestrutura para ciclistas e pedestres, além de
usuários mais seguros. Problemas como dirigir embriagado, ou sob a influência de outras drogas,

ainda existem; e o uso do telefone celular ao volante tornou-se uma questão premente nos dias de hoje
para todos aqueles que circulam pelas nossas vias.
Esses desafios afetam todos nós da mesma maneira, não importa onde estamos.
O QUE QUEREMOS
Não podemos confiar que aquelas que tomam as decisões por nós farão a escolha certa. Por isso,
estamos exigindo o nosso espaço na mesa de tomada de decisão. Nós, os jovens do mundo, exigimos:
•

•

•

•
•
•
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•

Ruas e estradas que não matem nossos sonhos: proteção dos mais vulneráveis, crianças e
jovens no caminho para a escola. Parem de financiar e construir algo que não seja uma rua de
no mínimo 3 estrelas.
Educação para todos que participam do trânsito: Para que consigamos pagar uma formação
de condutor, os equipamentos de segurança necessários e para que consigamos ter as
informações sobre como circular de modo mais seguro.
"Desacelerar!": a velocidade mata. Precisamos que as autoridades de transporte e a polícia
estabeleçam e fiscalizem limites de velocidade seguros, adequados à função e localização da
estrada.
Chega de carros-armadilha: Tirem da estrada os veículos inseguros e comprometam-se a um
padrão global de segurança veicular.
Não existe planeta B: Precisamos de sistemas de transporte seguros e sustentáveis para
combater a crise climática. Queremos respirar!
Leeeis!: Precisamos de boas leis sobre o uso do capacete e do cinto de segurança, e de leis
que protejam as crianças no banco de trás e tenham tolerância zero para drogas, álcool e
distrações. Precisamos de vontade política para fazer cumprir essas leis.
Que cada segundo conte: O atendimento de emergência salva vidas. Exigimos uma resposta
rápida e eficiente quando o pior acontecer; e exigimos justiça para as vítimas do trânsito.
Parem de nos culpar e comecem a nos engajar: É hora de mudar a percepção que vocês têm
da juventude. Chega de manipulação e de nos usarem como decoração para inglês ver.
Queremos que as nossas necessidades, idéias, habilidades e opiniões sejam levadas em conta.
Usem nosso potencial ilimitado.

Conclamamos os líderes dos setores público e privado e todas as partes interessadas a investirem em
uma Coalizão Global da Juventude pela Segurança no Trânsito para levar adiante esse movimento e
aprovar essas demandas e compromissos. Nós, os jovens, também devemos fazer parte da revolução
pela segurança no trânsito. Por isso decidimos agir.
O QUE FAREMOS
Nós, os jovens do mundo, comprometemo-nos com soluções baseadas em evidências que salvem vidas
e sirvam de exemplo para um comportamento seguro nas estradas que seja a mudança que
gostaríamos de ver. Sabemos que a segurança no trânsito é um facilitador de muitos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis:

ODS 3 - Saúde
- Pressionaremos governos pela aplicação de melhores leis de segurança viária, modais nãomotorizados de qualidade e melhor atendimento de emergência.
- Convocar uma nova meta de redução pela metade dos casos envolvendo mortos e feridos nas
estradas até 2030.
ODS 10 - Redução das desigualdades (meta 10.2)
- Exigiremos uma representação mais significativa dos jovens na tomada de decisões relacionadas à
segurança no trânsito.
- Lutaremos pelo direito das mulheres de circularem com segurança e sem preconceitos.
ODS 4 - Educação
- Defenderemos mais segurança viária nos entornos escolares.
- Promoveremos uma conscientização de jovem-para-jovem que ressalte a importância de
observarmos as regras de segurança no trânsito.
ODS 11 - Cidades saudáveis e sustentáveis
- Pressionaremos governos a colocar os mais vulneráveis no trânsito em primeiro lugar no
planejamento urbano.
- Influenciaremos os líderes locais dos setores público e privado a investir na sustentabilidade de uma
infraestrutura, veículos e usuários mais seguros.
ODS 13 - Ação climática
- Defenderemos um transporte seguro, sustentável, limpo e verde.
É hora de agir de verdade, sem mais promessas ou compromissos falsos. Vocês têm que escolher um
lado: vocês trabalharão conosco para salvar vidas e criar um mundo mais saudável? Ou vocês
confessarão aos seus filhos em 2030 que não fizeram nada para parar com esta crise global de
segurança no trânsito?
Nós somos a Juventude do Mundo; estamos aqui hoje; essas são as nossas demandas, esses são
nossos compromissos.

Exigimos nosso espaço!

