MANIFEST de STOP ACCIDENTES
#TotsSomVíctimes
Avui fa exactament 20 anys que vam fundar l’ONG STOP ACCIDENTES. Érem unes
poques famílies indignades que patien la soledat, però fermament decidides a lluitar
contra la violència vial davant la indiferència social, a unir voluntats per sortir del
silenci i donar a conèixer la immensa tragèdia diària dels mal anomenats accidents de
trànsit. Ha sigut i és el nostre compromís prevenir la pandèmia del trànsit que cada
any, en el món, mata a més d’1.355.000 persones i deixa ferides a més de 50 milions. A
Espanya, durant l’any passat 2019, hi va haver 1.383 persones que van deixar la seva
vida a la carretera, i 6.534 ferits greus; a Catalunya 304 persones van morir i 1931 van
quedar ferides greus. No acceptem allò inacceptable, perquè saben que es pot evitar.
Avui, també ens solidaritzem amb aquells qui pateixen la COVID 19. Estem sofrint
DUES pandèmies, amb conseqüències mots semblants, i estem lluitant, més enllà del
dolor i l’angoixa de les famílies, amb un dels problemes més greus de salut pública que
repercuteix en el desenvolupament social i l’economia global del país. Encara que, en
el cas del trànsit, sí que tenim vacuna: respectar les normes.
Avui, Dia Mundial en record a les Víctimes de la Violència Vial, és per tots nosaltres
un dia molt emotiu en el record sempre present dels nostres éssers estimats. Estem
units amb tot el món, tal com ens indica Nacions Unides, i en especial amb la federació
Iberoamericana d’Associacions de Víctimes contra la violència Vial, que també
commemora els seus 10 anys d’acció.
Després del fracàs del primer DECENNI D’ACCIÓ PER LA SEGURETAT VIÀRIA Nacions
Unides ha proposat, per la segona dècada d’acció 2021-2030, assolir l’objectiu de
reduir les morts i lesions a les carreteres en un 50% per 2030. En aquests últims anys,
Espanya ha aconseguit ser un dels primers països d’Europa en reduir la sinistralitat més
d’un 50%. S’han salvat moltes vides, però seguim sense aconseguir una major
conscienciació del risc a les vies de trànsit.
És important reconèixer que per primera vegada Nacions Unides promou “l’atenció,
rehabilitació o reinserció social a les víctimes d’accidents de trànsit”, pel que seguim
exigint la creació d’una secretaria de l’Estat per totes les víctimes d’actes violents,
sobtats e inesperats, que trobin des de l’administració l’ajuda i el suport necessari per
orientar de nou les seves vides i protegir els seus drets. La justícia ha de ser reparadora
per les víctimes, preventiva per la societat i reeducadora per l’infractor.
Els Drets Humans formen part d’una política d’Estat, és una obligació i un deure moral
del Govern Estatal, i per això demanem que es comprometi a prendre mesures. És
hora d’actuar, adoptant la visió global del Sistema Segur, vinculant-la a les qüestions
mediambientals, de mobilitat, d’igualtat, de gènere i de planificació urbana. Els hi
demanem que ens acompanyin en 1 MINUT DE SILENCI EN HOMENATGE ALS
NOSTRES ÉSSERS ESTIMATS, VÍCTIMES INOCENTS DE LA VIOLÈNCIA VIAL.

STOP ACCIDENTS CATALUNYA
C/ Consell de Cent, 474, bis, entresol B – 08013 Barcelona Tel. 932 454 048 / 647 820 450
info@stopaccidentes.cat – www.stopaccidentes.cat – NIF G62484480
Associació sense ànim de lucre reconeguda d’UTILITAD PÚBLICA d’àmbit nacional constituïda i inscrita en el Registre
d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb data 22 de novembre del 2000 amb Número Nacional 167202 de la Secció 1a.

