
 
 

 

Kodėl	  kiekvieną	  dieną	  visame	  pasaulyje	  
tūkstančiai	  vaikų	  miršta	  arba	  yra	  
sužalojami	  keliuose?	  Todėl,	  kad	  dar	  
nepakankamai	  padaryta	  siekiant	  to	  
išvengti.	  Jūs,	  mūsų	  lyderiai,	  turite	  
išklausyti	  mus	  ir	  veikti.	  	  
	  
Mes	  esame	  vaikai.	  Ateityje	  galbūt	  
turėsime	  galimybę	  pasisakyti,	  tačiau	  šiuo	  
metu	  mums	  reikalinga	  Jūsų	  pagalba.	  
Būtina	  kuo	  greičiau	  imtis	  veiksmų,	  nes	  
kitaip	  daugybė	  vaikų	  neužaugs	  ir	  jų	  
balsas	  nebebus	  išgirstas.	  
Štai	  čia	  Jūs,	  mūsų	  lyderiai	  ir	  kiti	  
suaugusieji,	  galite	  mums	  padėti,	  
prisijungdami	  prie	  šio	  kvietimo	  veikti,	  
užtikrindami,	  kad	  visi	  vaikai	  galėtų	  
keliauti	  saugiai.	  	  
	  
Kiekvienas	  iš	  mūsų	  nusipelnė	  saugios	  
kelionės	  į	  mokyklą	  ir	  iš	  jos.	  	  Keliai	  
privalo	  būti	  saugūs	  vaikams,	  
keliaujantiems	  	  į	  mokyklas.	  Mes	  norime	  
saugių	  kelių	  pėstiesiems,	  
dviratininkams,	  mes	  norime	  greičio	  
mažinimo	  kalnelių	  ir	  saugių	  pėsčiųjų	  
perėjų,	  kad	  galėtume	  gauti	  išsilavinimą	  
be	  baimės	  patirti	  sužalojimus.	  
	  
Mes	  kviečiame	  visame	  pasaulyje	  visas	  
transporto	  priemones,	  gabenančias	  
vaikus,	  padaryti	  saugias.	  Visi	  
automobiliai	  ir	  autobusai	  privalo	  turėti	  
saugos	  diržus.	  Važiuodami	  motociklu	  ar	  
mopedu	  su	  suaugusiaisiais,	  vaikai	  
privalo	  dėvėti	  šalmą,	  kuris	  juos	  
apsaugotų.	  Mes	  žinome,	  kad	  šalmo	  
dėvėjimas	  ar	  saugos	  diržo	  naudojimas	  
gali	  išsaugoti	  vaikų	  gyvybes.	  	  
 

Vairuoti	  išgėrus	  	  yra	  pavojinga.	  Viršyti	  
greitį	  yra	  pavojinga.	  Žmonės,	  kurie	  
rūpinasi	  vaikais,	  neturėtų	  to	  daryti	  –	  
niekas	  neturėtų.	  Policija	  turėtų	  labiau	  
stengtis,	  kad	  apsaugotų	  mus	  ir	  
sustabdytų	  išgėrusius	  ar	  greitį	  
viršijančius	  vairuotojus.	  Mus	  reikia	  
saugoti	  nuolat	  –	  kai	  esame	  kartu	  su	  
šeima,	  kai	  einame	  žaisti	  ar	  į	  mokyklą.	  	  
Įstatymai	  turi	  būti	  priimti,	  balsai	  turi	  
būti	  išgirsti.	  Turi	  būti	  imtasi	  veiksmų	  
užtikrinant	  saugius	  kelius	  vaikams	  
visame	  pasaulyje.	  
	  
Todėl	  mes	  kreipiamės	  į	  Jus,	  pasaulio	  
lyderiai,	  kad	  įtrauktumėte	  veiksmus,	  
nukreiptus	  prieš	  mirtis	  keliuose,	  į	  naujus	  
pasaulinius	  vystymosi	  tikslus.	  Kad	  ir	  kur	  
gyventume,	  mes	  tikimės	  saugių	  kelių	  
savo	  draugams,	  šeimoms	  ir	  sau	  patiems.	  	  
	  
Mes	  esame	  tik	  vaikai	  ir	  mūsų	  balso	  ne	  
visada	  klausomasi.	  Todėl	  mums	  reikia	  
Jūsų	  pagalbos	  imantis	  veiksmų.	  Jei	  Jūs	  
dabar	  suteiksite	  saugius	  kelius,	  mes	  
galėsime	  parodyti	  gerą	  pavyzdį	  ateities	  
kartoms.	  Prašome:	  išgirskite	  ir	  veikite.	  
Saugokite	  vaikų	  gyvybes.	  	  
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