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Зашто на хиљаде дјеце гине или буде 
повријеђено на путевима широм свијета 
свакога дана? Зато што се не ради довољно 
на томе. Ви, наши лидери, треба да 
слушате и да дјелујете.  

Ми смо дјеца. Можда ћемо у будућности 
имати право гласа, али сада је на вама да 
нам помогнете. Потребно је дјеловати што 
је прије могуће или много дјеце неће 
имати прилику да порасту како би се чули 
њихови гласови.  

Ту нам ви, наши лидери и остали одрасли 
можете помоћи, тако што ћете се 
придружити овом позиву на акцију како би 
сва дјеца могла безбједно да путују.  

Сви ми заслужујемо безбиједан пут до 
школе. Путеви морају да буду безбиједни 
како би дозволили дјеци да пјешаче до 
школе. Желимо безбједне стазе за пјешаке 
и бициклисте, желимо да умјетне 
избочине на путевима успоре саобраћај и 
желимо безбједне пјешачке прелазе, како 
бисмо могли да добијемо образовање без 
страха или повреде. 

Позивамо све који у возилима превозе 
дјецу, свуда у свијету, да одржавају возила 
безбједним. Сва возила и аутобуси би 
требало да буду опремљени појасевима. 
Када се дјеца превозе заједно са 
одраслима на мотоциклима или 
скутерима, морају да носе кациге које могу 
да их заштите. Знамо да кацига или појас 
могу да спасе животе. 

 

Вожња под дејством алкохола је опасна. 
Брза вожња је опасна. Људи који брину о 
дјеци не би требало да раде такве ствари, 
нико не би требало то да ради. Полиција би 
требало да чини веће напоре да нас 
заштити и да заустави људе који возе брзо 
или под дејством алкохола. Морамо бити 
безбједни у сваком тренутку – када смо са 
породицом или када се играмо или идемо 
у школу. 

Морају постојати закони, морају се чути 
гласови и предузимати радње да се 
осигурају безбиједни путеви за сву дјецу 
широм свијета. 

С тога позивамо вас, свјетске лидере, да у 
нове циљеве за глобални развој укључите 
и акције на сузбијању жртава на путевима. 
Гдје год да живимо, желимо и очекујемо 
безбједан саобраћај за наше пријатеље, 
породице и нас саме.  

Ми смо само дјеца и наши гласови се не 
чују увијек. С тога нам је потребна ваша 
помоћ и дјеловање. Ако нам сада 
осигурате безбједне путеве, ми можемо и 
хоћемо представљати добар примјер 
генерацијама које долазе. Молимо вас да 
нас послушате и да дјелујете. 
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