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Michelin støtter FN’s globale trafiksikkerhedsuge 
 
Michelin indleder i denne uge en nordisk sommerturn é for at skabe 
opmærksomhed om FN’s ”Global Road Safety Week” og i ndsamle penge til 
trafiksikkerhedsfond. 
 
For hvert billede, der publiceres på Michelins Facebook med hashtagget ”#savekidslives”, ”#safie” 
eller ”#michelindanmark” donerer Michelin de næste fire måneder, 20 kr. til en global 
trafiksikkerhedsfond, der lærer unge i udviklingslande om trafiksikkerhed. Kampagnen løber fra 6. maj 
til slutningen af august i år. 
 
- Hvert år dør 1,3 millioner mennesker i trafikulykker verden over. Og prognoser viser, at 1,9 millioner 
mennesker vil dø i trafikken i 2020. Samtidig kommer ca. 50 millioner mennesker årligt til skade i 
trafikken. Derfor er det at bidrage til øget trafiksikkerhed – ikke bare gennem innovation og sikre dæk 
– men også gennem et aktivt engagement i samfundet, noget Michelin føler stærkt for, siger Carl 
Stenson, informationschef for Michelin i Norden. 
 
Michelin har siden starten af 2011 støttet FN-initiativet ”Decade of Action for Road Safety 2011-2020”. 
Her er målet at bremse stigningen i antallet af dødsfald i trafikken og siden reducere dette. Et årligt, 
tilbagevendende projekt er FN’s ”Global Road Safety Week”, som løber af stablen mellem den 4. og 
10. maj. 
 
I den uge fokuserer aktiviteter verden over på trafiksikkerhed for børn. I de sociale medier 
opsummeres alle aktiviteterne under hashtagget, ”#savekidslives”. I dag er trafikulykker den hyppigste 
dødsårsag blandt unge i udviklingslandene. 
 
Michelins Nordic støtter FN’s globale trafiksikkerhedsuge i 2015. Det sker med en kick off event i 
Sverige den 6. maj , hvor også startskuddet til en stor sommerturné med 20 stops rundt om i de 
nordiske lande, skydes i gang. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring FN’s initiativ og 
indsamle penge til en global trafiksikkerhedsfond. 
 
Michelin har i flere år gennemført en række lokale projekter med fokus på trafiksikkerhed. I Sverige 
har Michelin deltaget i Trafiknykterhetens dag sammen med organisationen MHF, mens Michelin har 
deltaget i ROSYPE (Road Safety For Young People in Europe) i Finland. Og i København, Stockholm 
og Oslo har Michelin uddelt over 10.000 refleksveste til cyklister. Endelig har Michelin i en årrække 
afholdt sine nordiske dæktrykskontroller for at udbrede viden om vigtigheden af korrekt dæktryk blandt 
bilister. 
 
Mere information findes på: 
Global Road Safety Week:  
http://www.savekidslives2015.org/  
http://www.who.int/roadsafety/week/2015/en/  
 
Decade of Action for Road Safety 2011-2020 
http://www.un.org/en/roadsafety/ 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/  
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