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Vær med i Det Europæiske 
Charter om trafiksikkerhed 
og gør en forskel.

Vær med! 
Gør en forskel
www.erscharter.eu

Vær med til at redde liv sammen med tusinder af europæiske
organisationer, foreninger og virksomheder. 
Tlf: (34) 934 670 434

www.erscharter.eu

http://www.youtube.com/channel/UCoiRoVPMZLsSDVYeKBucETA
https://plus.google.com/b/114336695302595912291/+ERSCharterEU/posts
http://www.linkedin.com/company/european-road-safety-charter
https://twitter.com/ERSCharter
https://www.facebook.com/EuropeanRoadSafetyCharter
www.erscharter.eu


Mission

>

Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed
“Stadig flere af civilsamfundets organisationer er bevidste om deres del 
af ansvaret og ønsker at engagere sig i trafiksikkerhed i deres daglige 
aktiviteter.“1

EU-kommissær Siim Kallas

I de sidste ti år er antallet af dødsfald på de europæiske veje faldet med 45 
%. Der er dog langt igen. Hver dag mister 75 mennesker livet ved 
trafikulykker.

Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed (ERSCharter) har siden 2004 
været fasttømret som civilsamfundets største platform for trafiksikkerhed.

ERSCharter, der er skabt på initiativ af Europa-Kommissionen, spiller en 
betydelig rolle i den tværeuropæiske indsats for at gøre vejene mere sikre. 
Charteret er et fællesskab, som i dag tæller over 2.300 underskrivere. De 
bidrager til at forbedre standarden for trafiksikkerhed og -kultur ved at 
indgå reelle forpligtelser og gennemføre konkrete handlinger.

Vort fællesskab af medlemmer demonstrerer ægte opbakning til og 
engagement i europæisk vejsikkerhed. Organisationer, industrier, 
handelsvirksomheder og institutioner tager initiativer målrettet mod deres 
medlemmer, ansatte og civilsamfundet i øvrigt.

ERSCharter-missionen i 2013-2016
Det fornyede ERSCharter tager sigte på at fremme civilsamfundets 
engagement og har fokus på særligt udsatte brugere, især unge. Dets 
mission bygger på fællesskab, nemlig behovet for, at både de involverede 
parter og menige samfundsborgere tilslutter sig og tager et fælles ansvar 
for trafiksikkerheden.

Handling
At anspore og støtte europæiske 
foreninger, skoler, universiteter, 
virksomheder af alle typer og 
størrelser samt lokale myndigheder til 
at gøre noget aktivt for 
trafiksikkerheden i Europa.

Anerkendelse
At anerkende alle civilsamfundets 
bidrag til trafiksikkerheden.

Viden
At fremme menige samfundsborgeres 
tilegnelse og deling af viden om 
trafiksikkerhedsspørgsmål i EU.

Dialog
At fremme en effektiv dialog til 
udveksling af erfaringer og praksis 
omkring trafiksikkerhed på alle 
forvaltningsniveauer i EU.

At forene kræsterne 
blandt alle 
civilsamfundets 
aktører om at 
udvikle en positiv 
trafiksikkerhedskultu
r i EU og om at 
nedbringe antallet af 
trafikdrab inden 
2020. 

Vision

1 Siim Kallas, næstformand og Kommissær for transport, 
under overrækkelsesceremonien ifm. Udmærkelsesprisen for 
vejsikkerhed, Bruxelles, den 1. februar 2011.


