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Underteckna Europeiska 
trafiksäkerhetsstadgan och 
gör skillnad!

Gå med! 
Gör skillnad 
www.erscharter.eu

Gå samman med tusentals europeiska organisationer, 
föreningar och företag för att rädda liv. 
Tfn +34 934670434

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


Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
”Allt fler organisationer i det civila samhället tar sitt gemensamma 
ansvar och vill bidra till att öka trafiksäkerheten i sin dagliga 
verksamhet.”1

Kommissionsledamot Siim Kallas

Under de senaste tio åren har antalet dödsfall på de europeiska vägarna 
minskat med nästan 45 %. Men det är fortfarande långt kvar. Varje dag dör 
75 personer på vägarna.

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan har sedan 2004 befäst sin ställning som 
det civila samhällets främsta plattform för trafiksäkerhet.

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan är ett initiativ som drivs av Europeiska 
kommissionen och den spelar en viktig roll i arbetet på att göra vägarna i 
Europa säkrare. Stadgan har i dag samlat över 2 300 undertecknare som 
tillsammans bidrar till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och 
trafiksäkerhetskulturen genom att göra verkliga åtaganden och vidta 
konkreta åtgärder.

Vår stora medlemsgrupp visar ett äkta stöd och engagemang för 
trafiksäkerhet i Europa. Organisationer, branscher, företag och institutioner 
tar initiativ som riktas till sina medlemmar, anställda och det övriga civila 
samhället.

Stadgans syste 2013–2016
Den förnyade Europeiska trafiksäkerhetsstadgan systar till att främja det 
civila samhällets åtagande med särskild inriktning på sårbara användare, 
framför allt ungdomar. Verksamheten bygger på gemenskap: behovet av 
att intressenter och medlemmar av det civila samhället går samman och 
tar ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten. 

Handling
Att uppmuntra och hjälpa europeiska 
föreningar, skolor, universitet och 
företag av alla slag och storlekar samt 
lokala myndigheter att vidta åtgärder 
för att öka trafiksäkerheten i Europa.

Erkännande
Att uppmärksamma alla det civila 
samhällets bidrag till trafiksäkerheten.

Kunskaper
Att underlätta för medlemmar av det 
civila samhället att utveckla och dela 
med sig av kunskaper om 
trafiksäkerhetsfrågor i EU.

Dialog
Att främja en effektiv dialog för 
överföring av erfarenheter och 
rutiner i samband med trafiksäkerhet 
på alla styrelsenivåer inom EU.

Att arbeta tillsammans 
med alla aktörer inom 
det civila samhället för 
att utveckla en positiv 
trafiksäkerhetskultur i 
EU och minska antalet 
trafikoffer till 2020.

Vision

Uppdrag

>

1 Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för 
transporter, under ceremonin för utdelning av Europeiska 
trafiksäkerhetsstadgans utmärkelse för enastående insatser för 
trafiksäkerheten, som anordnades i Bryssel den 1 februari 2011.


