Në rrugët tona kur ecim, luajmë dhe mjedisin ku jetojmë, ne duhet të bëjmë thirrje për përkufizim e shpejtësisë. Rrugët me
shpejtësi të ulët janë thelbësore për të patur jetueshmëri dhe kjo është një çështje urgjente!
Urgjente? Sepse shpejtësia e ulët shpëton jetë.
Urgjente për shëndetin publik, duke e bërë ecjen dhe çiklizmin më të arritshëm, duke mundësuar dhe inkurajuar mënyra më të
shëndetshme të jetës. Rrugët e sigurta mund të janë përgjigje e rëndësishme sidomos tash ku po përballemi me pandeminë
COVID-19.
Urgjente për Qëllimet Globale dhe për klimën tonë, si një çelës që zhbllokon një cikël me plot virtyte në udhëtime, me zero
emetime të gazrave, duke u larguar nga varësia e makinës për të mundësuar përdorimin e transportit alternativ publik,
rrjedhimisht duke siguruar ajër më të pastër dhe ndotje më të vogël të mjedisit.
Urgjente për barazinë shoqërore dhe racore, pasi që në vendet me të ardhura më të ulëta komunitetet janë më të ekspozuar
ndaj rrezikut me shpejtësi të lartë në trafik, rrezikut të rrugës, rrezikut të mjedisit dhe përjashtimit social që shkakton.
Urgjente për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, për të moshuarit por edhe kategoritë tjera që janë të rrezikuara në
rrugë.
Urgjente dhe jetike për mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Ata janë më të rrezikuar në rrugët ku jetojnë, luajnë dhe
udhëtojnë për në shkollë. Çdo ditë 3000 fëmijë dhe të rinj vdesin ose lëndohen rëndë në rrugët e botës. Një fëmijë i goditur
nga një makinë që lëviz me shpejtësi 30 km/orë mund të mbijetojë por kur goditja nga makina që lëviz me shpejtësi 80
km/orë, te shumica e tyre sjellë vdekjen. Shpejtësia vret.
Deklarata e Stokholmit 2020, e miratuar nga qeveritë në të gjithë botën, kërkon një përqendrim në rrugë në përputhje me
provat e disponueshme, një shpejtësi maksimale të lëvizjes me makina deri 30 km/orë. Angazhimi ndaj kësaj qasjeje duhet të
jetë në ballë të Dekadës së re të Veprimit për Sigurinë Rrugore për të arritur Qëllimet Globale.
Tani është koha për të bërë këtë thirrje urgjente për veprim, duke zvogëluar, dizajnuar dhe zbatuar përkufizimin e shpejtësisë
në rrugë dhe duke ofruar rrugë të sigurta për të gjithë, duke i dhënë përparësi rrugëve me shpejtësi të ulët në të gjitha zonat e
banuara dhe pranë shkollave.
Rrugët për shëndet. Rrugët për klimën globale. Rrugët për njerëz. Duhet të veprojmë së bashku për të krijuar
#RrugëPërJetë.

