Vancouverská charta – Děti mají právo jezdit na kole
Vancouverská charta se zaměřuje na budoucnost dětí z celého světa. Jako součást naší
kultury i vzdělání, otázky zdraví i udržitelnosti životního prostředí má jízda na kole
nesporný pozitivní vliv na naše každodenní životy. Právo dětí jezdit na kole by mělo být
univerzální a všudypřítomné. Děti, pro které je dovádění na jízdním kole každodenní
součástí života, budou v dospělosti zdravé, šťastné a budou se chovat šetrně k životnímu
prostředí.
Vancouverská charta vznikla během konference Velo-city Global 2012 jako další krok, jak
zajistit udržitelnou budoucnost – zaměřit se na cyklistickou dopravu a dnešní děti. Projevte
svou podporu myšlence, že děti mají právo jezdit na kole, a podepište tuto chartu.
Text Vancouverské charty
Jak OSN zdůrazňuje v Úmluvě o právech dítěte (*):
 Dětství má právo na zvláštní péči a pomoc.
 Vzdělávání by mělo směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i
fyzických schopností, a to v největší možné míře a s respektem k životnímu prostředí.
 Vlády uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný,
duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.
 Vlády budou respektovat a podporovat právo dítěte plně se zapojit do kulturního a
uměleckého života a zajistí vhodné a rovné příležitosti pro kulturní, umělecké,
rekreační a volnočasové vyžití dětí.
A jízda na kole pomáhá zajistit práva a potřeby dětí na celém světě, protože:
 Jízda na kole pro dítě znamená fyzickou aktivitu, možnost zkoumat a dozvědět se něco
nového o společenství a prostředí, v němž žije; jízda na kole znamená, že dítě samo
přináší zcela zásadní užitek pro svůj fyzický a sociální rozvoj.
 Jízda na kole umožňuje dětem zkoumat jejich okolí a lépe proniknout do jejich
společenství, dostat se dál a cestovat do školy, do obchodu, do parku a na další místa,
tak důležitá v každodenním životě dětí.
 Jízda na kole a další aktivní formy dopravy znamenají pro děti možnost významně
přispět k obyvatelnosti, bezpečnosti a prosperitě jejich čtvrtí, obcí, měst a celého
životního prostředí.
U příležitosti konference Velo-city Global 2012 ve Vancouveru vyzývají níže podepsaní OSN
a všechny vládní, mezivládní i nevládní organizace a instituce k následujícímu:
1. Zlepšit situaci dětí ve světě částečně i pomocí politiky a strategie udržitelné dopravy;
2. Začlenit cyklistickou dopravu do každé politické strategie udržitelné dopravy;
3. Zajistit, aby všichni lidé na celém světě měli možnost jezdit na kole;
4. Podporovat aktivní formy mobility pro lidi všech věkových kategorií i různých
schopností; zlepšit bezpečnost a přístupnost dopravních komunikací a veřejných
prostor, zejména pro děti;
5. Vytvářet a podporovat programy zaměřené na propagaci pěší a cyklistické dopravy;
6. Zajistit všem dětem v raném věku možnost trénovat své cyklistické dovednosti; a
7. Úzce spolupracovat s organizacemi zaměřenými na podporu a propagaci cyklistické
dopravy i s dalšími občanskými organizacemi a dosáhnout tak cíle, aby děti jezdily na
kole častěji a ve větším počtu.
(*) Tato charta se vztahuje k Úmluvě OSN o právech dítěte (v platnosti od 2. září 1990) a
poslání UNICEF podporovat ochranu práv dětí, pomoci naplnit jejich základní potřeby a
rozšířit jejich možnosti všestranného rozvoje.

