OBVESTILO MEDIJEM

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011 - 2020 –
Nagovor predsednika AMZS dr. Danijela Starmana

»Spoštovani in cenjeni predsednik države dr. Danilo Turk, spoštovani ministri ga. Katarina Kresal, g. Dorijan
Marušič in g. Patrick Vlačič , spoštovani župan mesta Ljubljana g. Zoran Jankovič, cenjeni direktor Javne agencije
za promet g. Ljubo Zajc, predstavnik FIA in FIA Fondacije g. Peter Doggwiler, predsednik COFO Spase Jokovski,
ga. Kathleen Elsig regionalni vodja globalnega partnerstva za varnost na cestah pri mednarodnem Rdečem križu
za Evropo in Centralno Azijo (Global Road Safety Partnership GRSP), dobrodošli predstavniki nevladnih organizacij, Avto
moto društev, cenjeni gosti in podporniki prizadevanj za večjo varnost na cestah.

Boli podatek, da prometne nesreče v svetu zahtevajo letno 1.300.000 smrtnih žrtev. Več kot »pol Slovenije«
umre zaradi slabih cest, nevarnih vozil in neprimernega vedenja udeležencev.

V Sloveniji je lani v prometu umrlo 136 ljudi. V zadnjih nekaj letih se je število žrtev več kot prepolovilo.
Statistika kaže, da delamo dobro in smo lahko zadovoljni, prometna varnost je torej dobra... Nikakor! Niti za
trenutek se ne smemo pustiti zapeljati statistiki in mednarodnim primerjavam. Dokler bodo v prometu mrtvi in
poškodovani se ne smemo zadovoljiti z doseženim. Umreti ali biti poškodovan na cesti je nesmisel, ki ga moramo
s svojim ravnanjem preprečiti!
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Leta 2009 je 150 držav v Moskvi na tudi na pobudo FIA in FIA Fundacije na Prvi globalni ministrski konferenci za
varnost v cestnem prometu z Moskovsko deklaracijo povabilo OZN, da razglasi desetletje akcije. Generalna
skupščina je lani marca z Resolucijo 64/255 postavila cilj zmanjšanja števila mrtvih na cestah z akcijskim načrtom:
»DESETLETJE ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH 2011 – 2020«. Tudi avtomobilski klubi in zveze povezani v FIA se
zavezujemo, da bomo s svojim delom prispevali, da bi v naslednjih desetih letih rešili 5 milijonov življenj ter se
izognili 50 milijonom resnih poškodb.

V AMZS smo kot največja in nevladna organizacija začeli pri sebi, pri članih in se zavezali, da bomo poiskali in
podprli vse poti do uresničitve zastavljenega in tako želenega cilja - brez žrtev v prometu. Pod pokroviteljstvom
predsednika države dr. Danila Turka so nas podprli ministri, župani... Priča smo zgodovinskemu trenutku
sodelovanja med državo in nevladnimi organizacijami. AMZS se skupaj z Javno agencijo republike Slovenije za
varnost prometa in številnimi drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami aktivno vključuje v zavezo Združenih
narodov pod akcijskim naslovom »DESETLETJE ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH 2011 – 2020«. Tako kot v
številnih svetovnih metropolah tudi v Ljubljani, danes, 11. maja, obeležujemo začetek akcije, začetek
pomembnega gibanja.
Zgodovinski trenutek pa pomeni tudi za nas in Zvezo za avtošport Slovenije AŠ 2005, ki z današnjim dnem
premoščata razprtije in postavljata skrb za prometno varnost na cestah in tekmovališčih v svoje ospredje.
Vozniki bodo tako že na petkovem Rally-ju Saturnus z uporabo skupnega loga FIA, AMZS in AŠ 2005 konkretno
podprli sodelovanje in aktivnosti za večjo prometno varnost.
Na Prešernovem trgu nas je prijazno sprejel župan Zoran Jankovič, AMZS se predstavlja z delo društev, družinsko
uro, avto šolo, center varne vožnje...Svoje preventivne aktivnosti predstavlja policija, agencija za varnost
prometa ter žrtve prometnih nesreč. Prireditev zaokrožajo otroci kolesarji, ki se v okviru FIA –ETEC izbirnim
tekmovanjem pridružujejo več kot milijon otrokom po Evropi na podobnem izbornem tekmovanju.

Veselimo se, da bomo čez nekaj minut v mestni hiši imeli mednarodni strokovni program na temo varnosti v
prometu in podpis svečane listine, zaveze »Desetletje za večjo varnost na cestah 2011 – 2020.
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Združeni narodi z deklaracijo želijo, da države članice skupaj z nevladnimi organizacijami:
- začnemo celovito in sistemsko upravljati varnost v cestnem prometu,
- izboljšamo elemente varnosti v našem cestnem omrežju,
- izboljšamo standarde opreme za varnost v vozilih,
- krepimo pravilno ravnanje in obnašanje udeležencev v prometu,
- izboljšamo zdravstveno oskrbo in rehabilitacijo žrtev prometnih nesreč.

Prepričani smo, da Slovenija to zmore in da lahko postane ena najbolj varnih evropskih in svetovnih držav!
Postanimo vzor drugim!

Spoštovane gostje! Sklenite tudi svojo OSEBNO ZAVEZO, da boste v naslednjem desetletju s svojim obnašanjem
storili kar največ za varnost vas, vaših najdražjih in vseh udeležencev v prometu. Vedno pripret in trezen, nikoli
prehiter in z mobitelom v roki za volanom,... so preprosti osebni sklepi, ki vsakodnevno udejanjajo deklaracijo
OZN.

V mednarodni avtomobilistični organizaciji FIA in v AMZS postavljamo stroge standarde varnosti v prometu.
Sodelujemo v projektih ocenjevanja varnosti avtomobilov in spodbujamo uporabo elektronskih varnostnih
pripomočkov, ocenjujemo varnost cest, tunelov in prehodov za pešce, podajamo izobraževalne in preventivne
vsebine. Najboljšim podeljujemo pet zvezdic!

Niso dovolj le varni avtomobili in sodobne ceste. Ne pozabimo na voznike. S strokovno šolo vožnje s treningi
varne vožnje ter strpnim vedenjem v prometu postanimo vozniki s petimi zvezdicami! Skupaj uresničimo cilje
akcije. Naj bo naslednje desetletje, desetletje srečne in varne vožnje za vse.
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