MANIFEST PER A PERIODISTES
S'encoratja als mitjans a promoure una nova cultura de seguretat viària.
Els mitjans de comunicació han de proporcionar informació completa i consells
adequats de forma regular i freqüent sobre sinistres de trànsit i víctimes, de manera que
influeixin sobre la conducció responsable.
El públic ha de prendre consciència de l'abast total de les seqüeles i el patiment de les
víctimes després d'un sinistre de trànsit – sense oblidar a les víctimes greument ferides així com de les conseqüències per als causants.
Els mitjans han d'informar sobre els costos econòmics per a la societat de les morts i
lesions en les carreteres i el impacte en les famílies de les víctimes i amics.
Les estadístiques han d'anunciar-se regularment i de manera que cridin l'atenció sobre
el tema.
Els mitjans han d'assegurar-se de publicar les dades correctes (nom, data, lloc, etc.),
tenir permís de la víctima i/o la família per a publicar les imatges del sinistre i respectar
la intimitat dels familiars.
En entrevistar una víctima, comprendre que és difícil exposar una part tan dolorosa de
la vida i per tant han de ser molt respectuosos. Seria desitjable acordar el contingut de
l'article o l'entrevista prèviament a la seva publicació.
S'encoratja als mitjans a participar en l'educació viària al llarg del cicle vital, incloent
informació sobre normativa i sancions.
S'encoratja als publicistes a participar en campanyes de seguretat viària i no promoure
la velocitat o la potència dels vehicles i advertir dels perills i de les possibles
conseqüències per als usuaris vulnerables.
Per a tots:
A les xarxes socials tots hem de respectar la privacitat i no publicar
imatges de l'escena del sinistre.
S'ha d'utilitzar sempre la paraula “sinistre” en lloc d'accident, ja que no és
un fet accidental.
Tots hem de considerar la violència viària com un problema social (com passa amb
altres tipus de violència), per a crear consciència de la gran carnisseria que els
sinistres de trànsit signifiquen per a la societat.

