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DECLARAÇÃO DAS CRIANÇAS
PELA SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Por que razão há milhares de crianças mortas e
incapacitadas nas estradas de todo o mundo em
cada dia que passa? Porque o que está a ser
feito não é suficiente! Vocês, os nossos
dirigentes, precisam de ouvir e agir.
Nós somos crianças. No futuro nós vamos ter
uma palavra a dizer, mas agora é vossa
responsabilidade ajudar-nos. É preciso atuar o
mais cedo possível ou muitas crianças não terão
oportunidade de crescer o suficiente para que
as suas vozes sejam ouvidas.

Beber bebidas alcoólicas e conduzir é muito
perigoso. O excesso de velocidade é
perigoso. As pessoas que se preocupam
com as crianças não devem fazer nenhuma
destas coisas. A polícia devia fazer mais
para nos proteger e mandar parar as
pessoas que vão em excesso de velocidade
ou que bebem e conduzem. Nós devemos
estar protegidas todo o tempo – quando
saímos com as nossas famílias, quando
vamos brincar ou quando vamos para a
escola.

E é nesse ponto que vocês, os nossos dirigentes
e outros adultos, nos podem ajudar, juntandose a este apelo para a ação, garantindo que
todas as crianças possam viajar em segurança.

Leis têm de ser cumpridas, vozes devem ser
ouvidas, e todos devem agir para garantir
que as estradas sejam seguras para todas as
crianças em todo o mundo.

Todas nós merecemos ter uma viagem segura
para a escola e de regresso a casa. As estradas
devem ser seguras para permitir às crianças ir a
pé ou de bicicleta para a escola. Queremos
passeios e ciclovias seguros, queremos lombas
para reduzir a velocidade do trânsito e
queremos passagens de peões seguras, para
que possamos estudar sem medo dos acidentes
e sem incapacidades.

Por isso vos pedimos, dirigentes mundiais,
que tomem a iniciativa de incluir ações que
previnam as mortes na estrada nos novos
objetivos para o desenvolvimento global.
Onde quer que vivamos, queremos e
esperamos segurança nas estradas para os
nossos amigos, para as nossas famílias e
para nós próprias.

Todos nós queremos que todos os veículos que
transportam crianças, em qualquer ponto do
mundo, sejam seguros. Todos os carros e
autocarros devem ter cintos de segurança.
Quando as crianças circulam com adultos em
motorizadas e motociclos, devem usar sempre
capacete de proteção. Sabemos que usar
capacetes e cintos de segurança salvam vidas.

Nós somos apenas crianças e as nossas
vozes nem sempre são ouvidas. Por isso
precisamos que nos ajudem, através de
ações concretas. Se nos proporcionarem
estradas seguras agora, nós podemos e
iremos dar um bom exemplo para as
gerações futuras. Por favor ouçam e atuem.
Salvem vidas de crianças.

