ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ,
ПОСВЕТЕНА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА.
4-11 МАЙ 2015г.,
В резолюция 68/269, за „ Подобряване глобалната безопасност по
пътищата“от 10 април 2014г., Общото събрание на Организацията на
Обединените Нации предлага на Световната здравната организация и
Регионалните комисии на ООН да съдействат за организиране на Трета
глобална седмица за пътна безопасност на ООН през периода 4- 10 май
2015г.на тема „Децата и безопасността на движението по
пътищата“.Основната цел поставена с провеждането на седмицата е да се
привлече вниманието към спешната необходимост от по-добра защита на
децата и да са генерират мерки за действия необходими за да се постигне
това.
Всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни
произшествия в световен мащаб. Десетки хиляди са ранени. „Спаси
живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на
ООН за пътна безопасност. В тази връзка ООН разпространи „Декларация
на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата
изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Тази
декларация е призив за отбелязване на Третата глобална седмица за
безопасност на ООН през май 2015г. Призив към световните лидери да
включат в плановете за устойчиво развитие като основна цел намаляването
на жертвите от пътнотранспортните произшествия в световен мащаб, така
че на всякъде по света децата да могат да се движат по-безопасно.
В нашата страна ежегодно над 1000 деца стават жертва на
пътнотранспортни произшествия. Загиват и биват наранявани като
пешеходци, пътници в автомобилите, водачи на велосипеди, мотопеди,
мотоциклети и автомобили. Над 30 загубват живота си а повече от 100
остават с трайни увреждания. И за това състояние основна вина носят
възрастните на всички нива, за това че не ги обучаваме, не ги пазим и не им
показваме правилата и опасностите в движението така че те да придобият
правилни навици и да се Децата загиват като пътници в автомобилите, като
пешеходци, велосипедисти, по късно като водачи на мотопеди,
мотоциклети и автомобили.
Какво
показва
статистиката
за
пътнотранспортните
произшествия с участието на деца през периода 2011-2014г.
За периода 2011-2014г. в резултат на пътнотранспортни
произшествия са загинали 114 деца и 4346 са получили различни
наранявания, голяма част от които са останали с трайни увреждания за цял
живот.

ДЕТСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Защо хиляди деца загиват и получават травми по пътищата на света
всеки ден? Защото не се прави достатъчно. Вие, нашите лидери трябва да
слушате и да действате.
Ние сме деца. В бъдеще може да имаме думата, но сега да ни
помогнете зависи само от вас. Действия трябва да бъдат предприети,
колкото може по-скоро, или много деца няма да имат възможност да
пораснатдостатъчно големи, за да се чуе техния глас.
И именно тук вие-нашите лидери и другите възрастни можете да ни
помогнете, като се присъедините към този призив за действие за
осигуряване безопасността на децата на пътя.
Ние всички заслужаваме да пътуваме безопасно до и от училище.
Пътищата трябва да са безопасни, за да могат децата безопасно да ходят на
училище. Ние искаме безопасни пешеходни пътеки и велосипедни алеи,
ние искаме пътни неравностиq които да забавят движението, ние искаме да
имаме безопасни пешеходни преходи през пътните платна, така, че да че да
може ходим на училище без страх и риск за получаване на травми.
Ние призоваваме за това, всички транспортни средства, превозващи
деца навсякъде където и да са по света да бъдат безопасни. Всички
автомобили и автобуси трябва да имат обезопасителни колани. Когато
децата се возят с възрастни на мотоциклети и скутери те трябва да имат
каски, които могат да ги защитят. Ние знаем, че използването на каски и
обезопасителни колани може да спасят живот.
Шофирането в след употреба на алкохол е опасно. Превишаването
на скоростта също е опасно. Хората които се грижат за деца не трябва да
допускат тези неща, никой не трябва да ги прави. Полицията трябва да
прави повече за да ни защити и да спира тези които превишават скоростта и
управляват под въздействие на алкохол. Ние трябва да бъдем защитени
през цялото време - когато сме с нашите семейства, когато отиваме да
играем или на училище.
Закони трябва да бъдат направени, гласовете трябва да бъдат чути и
трябва да има действия, които да осигурят безопасни пътища за всички
деца по целия свят.
Поради това ние призоваваме вас, световните лидери, да включите
действията срещу смъртните случаи по пътищата, като нова цел на
глобалното развитие. Където и да живеем, ние искаме и очакваме пътна
безопасност за нашите приятели, нашите семейства и за себе си.
Ние сме само деца и нашите гласове не винаги се чуват. Така, че ни
е необходима вашата помощ, за предприемане на по нататъшни действия.
Ако вие можете да направите пътищата безопасни сега, ние ще можем да
предложим добър пример за бъдещите поколения. Моля чуйте ни и
действайте. Спасявайте живота на децата!

