
Declaració dels nens per la  
Seguretat Viària 

 
 
 
Per què hi ha milers de nens assassinats i 
ferits en les carreteres de tot el món tots 
els dies? A causa que no es fa prou. 
Vostès, els nostres líders, han d'escoltar i 
actuar. 
 
Som nens. En el futur podrem dir alguna 
cosa, però ara depenem de la vostra 
ajuda. S'ha de passar a l'acció al més 
aviat possible o molts nens no tindran 
l'oportunitat de créixer prou com 
perquè les seves veus s'escoltin. 
 
I aquí és on vostès, els nostres líders i 
altres adults poden ajudar-nos, unint-se 
a aquesta crida a l'acció per fer que 
tots els nens puguin viatjar amb 
seguretat. 
 
Tots mereixem un viatge segur a i des 
de l'escola. Les carreteres han de ser 
segures perquè els nens vagin segurs a 
l'escola. Volem camins segurs i carrils 
bici, volem reguladors de velocitat per 
que el trànsit sigui més lent, i volem 
encreuaments segurs perquè puguem 
tenir una educació sense temor o 
lesions. 
 
Fem una crida perquè tots els vehicles 
que transportin nens, en qualsevol lloc i 
a tot arreu del món, siguin segurs. Tots 
els cotxes i autobusos han de tenir 
cinturons de seguretat. Quan els nens 

viatgin amb adults en motocicletes i 
scooters, han de portar cascos que els 
protegeixin. Sabem que l'ús d'un casc o 
posar-se el cinturó de seguretat pot 
salvar vides. 
 
Beure i conduir és perillós. L'excés de 
velocitat és perillós. Les persones que es 
preocupen pels nens no han de fer 
aquestes coses, ningú hauria de fer-ho. 
La policia ha de fer més per protegir-
nos i detenir a persones amb excés de 
velocitat o amb taxes d'alcohol. Hem 
d'estar fora de perill tot el temps - quan 
estem amb les nostres famílies, quan 
anem a jugar o anem a escola. 
 
Han de fer-se lleis, les veus han de ser 
escoltades i ha d'haver mesurades per 
garantir carreteres segures per a tots els 
nens, de tot el món. 
 
Així que fem una crida a vostès, líders 
del món, per incloure mesures contra 
les morts en carretera en els nous 
objectius per al desenvolupament 
global. Onsevulla que visquem, volem i 
esperem seguretat viària per als nostres 
amics, les nostres famílies i nosaltres 
mateixos. 
 
Som només nens i les nostres veus no 
sempre són escoltades. Així que et 
necessitem per ajudar-nos mitjançant 



l'adopció d'accions. Si ens 
proporcioneu ara carrers i carreteres 
segures serà un bon exemple per a les 
generacions esdevenidores. Si us plau, 

escoltin i actuïn. Salvin la Vida dels 
Nens. 
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