Faktaark: Tag chancen – bare ikke i trafikken

Bag kampagnen
Rådet for Sikker Trafik, DR og TrygFonden
Formål
Kampagnen skal medvirke til at nedbringe antallet af børn og unge, der bliver dræbt eller
kommer alvorligt til skade i trafikken. Kampagnen henvender sig primært til forældre til store
børn, til skolerne og til børn i alderen 9-15 år.
Fire fokuspunkter
Kampagnen peger først og fremmest på fire farlige trafiksituationer:
- uopmærksomhed på cykel
- høj risikoadfærd på cykel
- kørsel på scooter
- manglende cykelhjelm
Tilbud i kampagnen
Bland de mange steder målgrupperne vil møde kampagnen er:
- Kampagneværkstedet. Digitalt undervisningsforløb til 7.-10. klasse.
dr.dk/kampagneværkstedet
- Facebook-site. Mick Øgendahl tjekker din trafikprofil. Vind IPads og meget mere.
facebook.com/tagchancen
- Korte film med Christian Eriksen og andre kendte idoler
- P4 og DR Trafik kampagne i hele uge 6
- DR1 Aftenshowet i hele uge 6
- Nyhedshistorier
- DR1 Dokumentar, 7. februar kl. 20.00
- DR2 Danskernes Akademi
- Osman og Jeppe kampagne i hele marts måned
- Store Nørd special og Ramasjang Live i uge 9
- Og meget mere i - og uden for – DRs medier
Tal og facts om trafikpolitik
93 procent af alle forældre til skolebørn mener, at skolen bør have en trafikpolitik
Godt 30 procent af alle grundskoler har en trafikpolitik
Se hvilke skoler der har en trafikpolitik:
http://www.sikkertrafik.dk/BogU/skole/Trafikpolitik/Gode-grunde-til-trafikpolitik/Hvem-har-entrafikpolitik.aspx
Børn og unge i trafikken 0-24 år i årene 2006-2010
Dræbte i alt
Alvorligt tilskadekomne i alt

434 (87 årligt i gennemsnit)
4.485 (897 årligt i gennemsnit)

Statistikken omfatter kun de personskader, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse de såkaldte mørketal
har Danmarks Statistik har siden 1996 gennemført en undersøgelse, hvor data om skadestuebesøg inddrages.
Undersøgelsen viser, at det samlende antal personskader ved færdselsuheld er cirka fem gange større end det antal,
der registreres af politiet. Dette gælder dog ikke antal dræbte.

Dræbte og alvorligt tilskadekomne 2006-2010

Børn og unge i trafikken 0-24 år i årene 2006-2010 fordelt på
alder og transportform
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Drengene har flest ulykker
I gennemsnit for 2001-2010 er 62 % af de dræbte og tilskadekomne unge teenagere drenge,
mens 38 % er piger. Ingen af de 10 år afviger markant fra denne fordeling.

Dræbte
Alvorligt
tilskadekomne
Lettere
tilskadekomne

ANTAL UNGE TEENAGERE % FORDELING
Drenge
Piger
Drenge
94
50
65%

Piger
35%

1.590

747

68%

32%

1.596

1175

58%

42%

Tabel 8. Antallet af personskader blandt unge teenagere i 2001-2010 fordelt på dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne pr. køn, samt den
procentvise fordeling på køn.

