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Αυτή την εβδομάδα, η παγκόσμια κοινότητα που αγωνίζεται για την οδική ασφάλεια έχει 
συντονιστεί μετέχοντας στην την Τρίτη Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων 
Εθνών και την εκστρατεία #SaveKidsLives, που εστιάζει στους συγκλονιστικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά στους δρόμους του κόσμου – κάθε μέρα πάνω από 500 παιδιά 
σκοτώνονται, ενώ πολλές χιλιάδες ακόμα τραυματίζονται. Η ώρα για δράση είναι Τώρα.  
 
Δυστυχώς, η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σημαδεύτηκε  επίσης από διαμάχες 
σαν αποτέλεσμα μια ελάχιστα γνωστής διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών: απαρχαιωμένης και 
μυστικοπαθούς για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου  του ΟΗΕ. 
 
Παραδόξως, δεν υπήρξαν απαιτήσεις  για δημόσια διαβούλευση, σχόλια, ή, πράγματι, καμία 
απολύτως ενημέρωση, στο γιατί και πώς γίνονται οι επιλογές του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ. 
Είναι απλά  προσωπική επιλογή του Γενικού Γραμματέα. Ουτε καν η γνώμη των υπηρεσίων του 
ΟΗΕ λαμβανεται υπ οψη. Υποθέτουμε ότι συνήθως ο Γενικός Γραμματέας παίρνει την καλύτερη 
δυνατή απόφαση  βασισμένος στις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε τις περισσότερες φορές αυτέ οι 
επιλογές να μην επιδέχονται αμφισβήτηση.   
 
Αλλά αυτή την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, γνωστοποήθηκε  το αποτέλεσμα αυτης 
της αδιαφανούς, χωρις συζήτηση διαδικασία: το διορισμό έκπληξη την περασμένη εβδομάδα του 
Jean Todt, Προέδρου  της Διεθνούς  Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου  (FIA) - της οργάνωσης στην οποία 
ανήκουν η Formula 1 και οι λέσχες αυτοκινήτου παγκόσμια- σαν ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ 
για την οδική ασφάλεια. 
 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της FIA, σκοπός της είναι να "αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα των 
οργανώσεων των μηχανοκινήτων  και των χρηστών του αυτοκινήτου σε όλο τον κόσμο μέσω 
εκστρατειών και δραστηριοτήτων που υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους." Σήμερα περισσότεροι 
από το 50% του συνόλου των θανάτων στην κυκλοφορία περιλαμβάνει πεζούς, ποδηλάτες και 
χρήστες της δημόσιας συγκοινωνίας  – πληθυσμιακές ομάδες που δεν διαθέτουν  καμία ισχυρή 
ομάδα πίεσης όπως η FIA που να δραστηροποιείται υπέρ τους , και των οποίων τα συμφέροντα 
είναι σαφώς σε αντίθεση με τους καταστατικούς σκοπούς της FIA. 
 
Και, ενώ η Φόρμουλα 1 σίγουρα αποτελεί μια συναρπαστική απόλαυση για εκατομμύρια, αυτή 
ευδοκιμεί εμπορικά προωθώντας τη γοητεία της ταχύτητας και του κινδύνου σε ένα κατά κύριο 
λόγο νεανικό, αρσενικό ακροατήριο που συμβαίνει επίσης να είναι το δημογραφικα πιο συχνά 
εμπλεκόμενο σε τροχαίες συγκρούσεις.  
 
Δεν αμφισβητούμε την  ειλικρίνεια της προσωπικής δέσμευσης του κου Todt για την οδική 
ασφάλεια, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει πολλαπλή σύγκρουση συμφερόντων τοποθετώντας τον 
επικεφαλής της FIA σαν ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια. Γι ' αυτό, τόσες 
πολλες ΜΚΟ, πολλοί ακαδημαϊκοί, κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς που εμπλέκονται στην οδική 
ασφάλεια απογοητεύτηκαν από την αιφνίδια ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας. Είναι 
ισοδύναμο με το να διορίζεις τον επικεφαλής μιας καπνοβιομηχανίας σαν ειδικό απεσταλμένο των 
ΟΗΕ για τον καρκίνο.  



 
Αλλά υπάρχει μια απλή λύση στο πρόβλημα: η υιοθέτηση μιας  διάφανης διαδικασίας και μιας 
περιόδου δημόσιας διαβούλευσης  για όλους τους διορισμούς ειδικών απεσταλμένων του  ΟΗΕ.  Η 
διαμάχη γύρω από το διορισμό του κ. Todt είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της μη ύπαρξης μιας 
τέτοιας διαδικασίας. Είναι εκπληκτικό το γεγονος ότι, στον 21ο αιώνα, διαδικασίες πίσω από 
κλειστές πόρτες όπως αυτή εξακπλουθούν να υφίστανται στα Ηνωμένα Έθνη. Πράγματι, ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να ζητούν μεταρρύθμιση του τρόπου ορισμού των ειδικών 
απεσταλμένων. Αυτήν την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, ενθαρρύνουμε και 
υποστηρίζουμε αυτές τις εκκλήσεις για μεταρρύθμιση.   
 
Το να οικοδομήσεις την συναίνεση μεταξύ των διαφορετικών και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων 
ομάδων ενδιαφερομένων δεν είναι ποτέ εύκολο. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το είδος της σκληρής 
δουλειάς που τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να κάνουν -  και να το κάνουν στο φως της ημέρας – αν 
αυτή προσπαθεί να αντιπροσωπεύσει το όλους τους πολίτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων 
πεζών παιδιών  στον αναπτυσσόμενο κόσμο που υποφέρουν από μια επιδημία της τροχαίων 
τραυματισμών  (για παράδειγμα πάνω από 4% των παιδιών σε μερικές από τις αστικές περιοχές 
στην Αφρική τραυματίζονται κάθε χρόνο) και δεν διαθέτουν ικανοποιητικα χρηματοδοτημένους 
υποστηρικτές στο πλευρό  τους. 
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