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EDWARD PROJEKT – EURÓPAI NAP KÖZÚTI ÁLDOZATOK NÉLKÜL?

Az EDWARD Projekt hosszú távú célja az, hogy jelentős mértékben és tartósan csökkentse a halálos
és súlyos sérüléses balesetek számát a világ közútjain.

Átlagosan 70 ember hal meg naponta Európa útjain. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek
Hálózata (TISPOL) által szervezett, 2016-ban útjára indított EDWARD Projekt elnevezésű
kezdeményezés fő célkitűzése a közúti biztonsággal kapcsolatos tudatossági szint emelése és a
közutakon meghaltak számának csökkentése.
Az EDWARD Nap 2017-ben szeptember 21-én volt. (A projektről készült kisfilm az alábbi linken
található: https://vimeo.com/229862447)

FOGADOM, HOGY

A projektet vezető politikusok, rendőri vezetők, döntéshozók, közúti biztonsággal foglalkozó
szakemberek, továbbá az Európai Bizottság támogatja.

Emlékeztetem a családomat, barátaimat, kollégáimat, hogy különös
gonddal közlekedjenek az utakon.

Paolo Cestra, a TISPOL elnöke a következőket mondta: „Ha mindenki hajlandó lenne csupán egy kis
pozitív változtatást végrehajtani, akkor a közúti biztonság nagymértékben javulna, és óriásit
léphetnénk előre a közutakon meghalt vagy súlyosan megsérült személyek számának csökkentése
terén. Ezért kérünk mindenkit, hogy ossza meg üzenetünket a közösségi médiában a
#ProjectEDWARD elnevezést használva.”

Bekapcsolom a világítást a biztonság érdekében.

A TISPOL vizsgálatai szerint a fenti cél megvalósítása tekintetében Európa elég vegyes képet mutat.
Míg a 2010-es évtized első néhány éve nagyon sikeresnek volt mondható a halálozási adatok 2020-ra
tervezett (2010-hez képest) 50%-os csökkentése tekintetében, addig ezt követően, két egymást
követő évben ez a kedvező tendencia megtorpant, és stagnálás állt be.

Olyan biztonságosan vezetek, amennyire csak lehetséges, betartom
a közlekedési szabályokat, ha volán mögé ülök, kerékpárt vagy
A járművezetők akaratlanul, illetve olykor tudatosan a legkülönfélébb módon sodornak veszélybe
más úthasználókat: gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés
motorkerékpárt
vezetek.
közbeni mobilhasználat révén, vagy azáltal, hogy biztonságos
közlekedésre alkalmatlan járművel
A kitűzött célok határidejét jelentő 2020-as évhez közeledve továbbra is a járművezetői magatartás
jelenti a legfőbb akadályt a közlekedésbiztonság javulásában.

Különösen figyelmes és éber vagyok a gyalogosok, kerékpárosok,
gyerekek, idősek és lovasok igényeivel szemben.
Olyan sebességgel közlekedem, amely szabályos és egyben biztonságos.
Gondoskodom a gumiabroncsok megfelelő ellenőrzéséről.
Különösen figyelek, ha iskola mellett vagy olyan környéken vezetek, ahol
sok a gyerek.
Soha nem ülök volán mögé, ha alkoholt fogyasztottam, vagy olyan
gyógyszert szedtem, amely a biztonságos vezetést veszélyeztetné.
Előrelátóan vezetek, és biztonságos követési távolságot tartok.
Mindig bekapcsolom a biztonsági övet, és gondoskodom róla, hogy az
utasaim is bekapcsolják biztonsági öveiket.
Nem használom a mobiltelefont vezetés közben.
Biztosítom, hogy semmi se vonja el a figyelmemet a vezetésről sem a
járművön belül, sem azon kívül, sem a gondolataimban.
Jó példát mutatok az utasaimnak a nyugodt és biztonságos vezetéssel.

