
Kādēļ katru dienu tūkstošiem bērnu tiek 
nogalināti un ievainoti uz ceļiem visā 
pasaulē? Tādēļ, ka netiek darīts viss 
iespējamais, lai bērnus pasargātu. Jums, 
līderi, ir jāuzklausa mūs un jārīkojas. 

Šobrīd mēs vēl esam bērni, bet nākotnē 
tieši mēs pieņemsim valstiskus lēmumus. 
Jums jārīkojas pēc iespējas ātrāk, 
pretējā gadījumā daudziem bērniem 
pasaulē nebūs iespēja izaugt, kļūt 
pieaugušiem un panāk, ka viņu balsis ir 
sadzirdamas.  

Jūs, pieaugušie, varat mums palīdzēt, 
pievienoties šim aicinājumam un rīkoties, 
lai bērni uz ceļa vienmēr būtu droši.

Mēs, bērni, esam pelnījuši veiksmīgi 
nokļūt skolā un atgriezties no tās.  Mēs 
pieprasām drošas ietves, gājēju pārejas 
un veloceliņus, mēs gribam redzēt uz 
ceļiem ātrumvaļņus satiksmes ātruma 
palēnināšanai, un mēs gribam drošus 
krustojumus, lai bez bailēm vai traumām 
mēs varētu iegūt izglītību.

Mēs uzrunājam visus transportlīdzekļu 
vadītājus, kas pārvadā bērnus jebkur 
pasaulē.  Visām automašīnām un 
autobusiem jābūt aprīkotiem ar drošības 
jostām, bērniem, braucot ar 
pieaugušajiem uz motocikla vai mopēda, 
galvā jābūt ķiverēm, kas var pasargāt 
nelaimes gadījumā. Ķivere un drošības 
josta var glābt dzīvību. 

Lietot apreibinošas vielas  un braukt ir 
noziegums! Atļautā ātruma pārsniegšana 
ir īpaši bīstama! Policijai vajadzētu darīt 
vairāk, lai aizsargātu mūs un apturētu tos, 
kas pārsniedz braukšanas ātrumu, vai 
lieto alkoholu un brauc.  Mums vienmēr ir  
jābūt drošībā, gan tad, kad esam uz ielas 
kopā ar savām ģimenēm, gan kad ejam 
spēlēties vai sportot, gan kad ejam uz 
skolu.

Ir jāpieņem atbilstoši likumi, ir jāsadzird 
bērnu balsis - jārīkojas, lai ceļi būtu droši 
bērniem visā pasaulē.

Mēs aicinām jūs, pasaules līderi, vienmēr 
iekļaut uzdevumu, strauji samazināt uz 
ceļiem bojāgājušo un cietušo bērnu skaitu 
globālās attīstības jaunajos mērķos. Lai 
kur mēs dzīvotu, mēs pieprasām stipru 
satiksmes drošību mūsu ģimenēm, 
draugiem un sev.  

Mēs esam tikai bērni, un mūsu balsis ne 
vienmēr ir sadzirdamas, un mums ir 
nepieciešama pieaugušo palīdzība. Ja 
mums būtudroši ceļi šodien, rīt būs stipra 
satiksmes drošība jau nākamajām 
paaudzēm. Lūdzu, uzklausiet un 
rīkojieties! Glābiet bērnu dzīvības!
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