
 
From Global Remembrance to Global Action across the Decade 
 

Światowy Dzień  Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych  
 
Trzecia niedziela listopada 

W  tym roku Światowy Dzień Pamięci przypada  20 listopada 2011 roku. 
Tegoroczne hasło :  
                    Od światowej pamięci do światowego działania  
                                poprzez dekadę 2011-2020 
 
W obchody są zaangażowane i wspierają je merytorycznie: ONZ, WHO oraz 
Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych ( FEVR ) 
 
                                                                                                                      26/10/2005 

 

General Assembly 
GA/10409  
Rezolucja  ONZ nr A/60/5(2005)  przyjęła Światowy 

Dzień Pamięci  „jako właściwą formę uznania dla ofiar 

wypadków drogowych i ich rodzin” oraz  wezwała  

do jego poszanowania  kraje członkowskie i 

międzynarodową społeczność 

 

 

Światowy Dzień Pamięci to dzień, w którym pamiętamy o tych wszystkich, 

którzy zginęli i zostali poszkodowani w wypadkach drogowych. Przeżywamy go 

wspólnie z ich rodzinami, służbami ratunkowymi i innymi osobami, które 

zostały dotknięte piętnem wypadku , albo w różny sposób zostały uwikłane w 

jego konsekwencje. 

Śmierć na drodze i doświadczenie obrażeń to zdarzenia nagłe, gwałtowne, 

traumatyczne, a ich wpływ na osoby doświadczone tragedią ma wymiar 

długotrwały, często dożywotni. 

 
 

Prawdziwa skala śmierci i tragedii na drogach 

Corocznie na świecie ponad 1.2 miliona ludzi traci życie na drogach, miliony 

zostają ranne i poszkodowane.  

W roku 2010 liczba zabitych to ponad 1,3 miliona osób.  

Narastające  żniwo  corocznych ofiar jest ogromne. 

 

Prawdziwy ciężar , spowodowany wypadkami drogowymi jest jednak znacznie 

większy, ponieważ : 

     •   mamy do czynienia z niedoszacowaniem ilościowym, szczególnie   



                  poważnym  po stronie osób poszkodowanych, 

     •   na każdą ofiarę śmiertelną, przypada co najmniej jedna z długotrwałym 

                  kalectwem, 

     •   trzeba uwzględnić ofiary wtórne, czyli wpływ wypadku na zdrowie i  

                  dobro  rodzin. Jest on głęboki, pogorszony dodatkowo  

                  doświadczaniem  „niesprawiedliwości”, 

     •   społeczeństwa i rodziny odczuwają  również finansowe trudności. 

________________________________________________________________      

 

Szacuje się, że w Unii Europejskiej  jedna osoba na 80-ciu obywateli  umrze 

przedwcześnie,  a jedna na trzy będzie wymagała szpitalnego leczenia. 

W ten oto sposób ujmując wirtualnie każda europejska rodzina będzie   

                              „dotknięta” wypadkiem drogowym 

________________________________________________________________ 

 

Dlaczego obchodzenie Dnia  Pamięci jest ważne ? 
Ponieważ: 

 brak informacji o tej tragedii wywołuje społeczną obojętność, 

 wspominanie poległych i rozmowa o nich to zbiorowa profilaktyka, 

 skupia uwagę na spustoszeniu, jakie wywołują wypadki i wzywa rząd do 

działania, 

 Dzień ten tworzy swoistą więź pomiędzy ofiarami wypadków na całym 

świecie, 

 zmowa milczenia w temacie śmierci na drodze jest częścią zbiorowej 

dyskryminacji 

 uświadamia on społeczeństwu, że żniwo śmierci i obrażeń na drodze nie 

może być akceptowane. 

 

Społeczna pamięć nie ma na celu przypomnienia ofiarom tego, co ich spotkało. 

Ofiary doskonale pamiętają… Publiczna refleksja jest aktem uznania i szacunku 

dla ich pamięci. Oznacza ona dla ofiar i ich rodzin, że ich ludzkie uczucia  mają 

dla nas znaczenie, że ich strata jest naszą stratą a cierpienie nie pozostaje jedynie 

ich udziałem.   

 

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony w 

wielu krajach, na wszystkich kontynentach świata. 

Coraz większą rangę do jego obchodów przywiązuje się również w Polsce. 

W niektórych kościołach w naszym kraju odprawione zostaną  specjalne msze w 

intencji ofiar i ich rodzin. W tym roku  odsłonięty zostanie Pomnik Ofiar 

Wypadków i Katastrof  Komunikacyjnych oraz Przestępstw, który powstaje w 

Zabawie w diecezji tarnowskiej. 
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