Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (ERSC) er den største platform for civilsamfundet med fokus
på trafiksikkerhed. Mere end 3.500 offentlige og private enheder har forpligtet sig til ERSC og danner
et fællesskab, der skal dele ekspertise i trafiksikkerhedsaktioner og -initiativer. Dette fællesskab er
en fantastisk ressource til at fremhæve betydningen af trafiksikkerhed i alle EU-lande og andre
lande.
Vores medlemmers handlinger har øget bevidstheden om årsagerne til trafikulykker, medvirket til at
opbygge en kultur for trafiksikkerhed i hele Europa og fremhævet vellykkede forebyggende
trafiksikkerhedsforanstaltninger. Vores medlemmer udgiver en bred vifte af aktiviteter at lære af og
blive inspireret af. Disse kan skræddersyes til bestemte steder eller demografier for at skabe en
effektiv trafiksikkerhedsstrategi for alle lande, byer eller landsbyer.
Betydningen af vores medlemmer
Vores medlemmer er vigtige for ERSC. Udveksling af viden har spillet en vigtig rolle i den
paneuropæiske indsats for at gøre vores veje sikrere. Vi sætter vores lid til, at medlemmer uploader
oplysninger om deres aktiviteter for yderligere at øge kendskabet til trafiksikkerhed og indsende god
praksis, der anvendes til at opfylde målene for trafikulykker. Den gode praksis, der går ud over
standardmålene, vil blive fremhævet som frivillige forpligtelser.
Vores medlemmer arrangerer arrangementer for at fremme samarbejde og inspiration og fremme
en endnu stærkere trafiksikkerhedskultur. Disse begivenheder når ud til et bredt spektrum af
mennesker, som vi alene ikke ville være i stand til at kontakte, tilskynder dem til at sige deres
mening og giver dem et sted, hvor deres stemme kan blive hørt.
Vi har brug for dig til at deltage og hjælpe med at gøre vores veje sikrere på måder, vi aldrig ville
have forestillet os.
Sådan tilmelder man sig ERSC
Med et eksisterende EU-login
1. Gå til ERSC-loginsiden på denne adresse:https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Du vil blive dirigeret til EU"s login-side
3. Indtast din EU-mailadresse og -adgangskode
4. Du vil blive taget til ERSC’s nye brugertilmelding side
5. Udfyld de tomme felter (obligatoriske felter er markeret med *)
6. Når det er gjort, skal du klikke på gem
7. Du modtager en e-mail, der bekræfter, at ERSC-teamet har modtaget din ansøgning
8. ERSC-teamet gennemgår din ansøgning

Hvis der er behov for flere oplysninger, modtager du en e-mail, der beder om de ønskede
oplysninger
Hvis alle oplysninger er der, modtager du en e-mail, der bekræfter dit medlemskab
9. Når dit medlemskab er bekræftet, modtager du en e-mail med ERSC-visuals såsom logoer og
bannere

Uden et eksisterende EU-login
1. Gå til EU-loginsiden på denne
adresse:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Klik på Opret en konto. Hvis du ønsker at migrere din eksisterende ERSC-konto, skal du bruge
den samme e-mail-adresse
3. Du bliver dirigeret til EU"s tilmeldingsside
4. Udfyld de tomme felter
5. Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, og afkryds feltet
6. Klik på Opret en konto
7. Du modtager en bekræftelses-e-mail
8. Klik på linket i e-mailen
9. Du bliver dirigeret til at oprette en ny adgangskode side
10. Indtast et kodeord efter eget valg i de tomme felter
11. Klik på Indsend
12. Gå videre til afsnittet "Med et eksisterende EU-login" ovenfor

Hvis du har problemer med at oprette et EU-login, så besøg EU-loginhjælpssiden her

Hvordan kan et eksisterende ERSC-medlem migrere til et EU-login?
1. Hvis dit EU-login bruger samme e-mailadresse som din eksisterende ERSC-konto, bliver din
konto automatisk overført
2. Hvis dit EU-login bruger en anden e-mailadresse, kan du enten:
a. Oprette et nyt EU-login med din ERSC-e-mailadresse, og så kan du fortsætte med at
bruge din eksisterende ERSC-konto eller;

b. Oprette en ny ERSC-konto med dit eksisterende EU-login, og vi deaktiverer din gamle
ERSC-konto. På grund af GDPR-restriktioner er vi ikke i stand til at ændre oplysningerne i
eksisterende ERSC-konti. Hvis du ønsker at få adgang til dine tidligere forpligtelser, bedes du
kontakte helpdesk på: ERSC-helpdesk@ricardo.com så vi kan sende dette til dig .
Kontakt os
For yderligere spørgsmål bedes du kontakte os på ERSC-helpdesk@ricardo.com

