Det europæiske charter for trafiksikkerhed (ERSC) er den største platform i civilsamfundet, der
fokuserer på trafiksikkerhed. Mere end 3 500 offentlige og private enheder har forpligtet sig til at
tilslutte sig ERSC og danner et fællesskab, der deler ekspertise inden for trafiksikkerhedsaktioner og initiativer. Dette fællesskab er en fantastisk ressource til at fremhæve vigtigheden af trafiksikkerhed
i EU-landene og andre lande.
Vores medlemmers aktioner har øget bevidstheden om årsagerne til trafikulykker, bidraget til at
opbygge en trafiksikkerhedskultur i hele Europa og fremhævet vellykkede forebyggende
trafiksikkerhedsforanstaltninger. Vores medlemmer offentliggør en bred vifte af aktiviteter, som
man kan lære af og blive inspireret af. Disse kan skræddersys til specifikke steder eller demografiske
forhold for at skabe en effektiv trafiksikkerhedsstrategi for ethvert land, enhver by eller by.
Betydningen af vores medlemmer
Vores medlemmer er afgørende for ERSC. Deling af deres viden har spillet en vigtig rolle i den
fælleseuropæiske indsats for at gøre vores veje mere sikre. Vi er afhængige af, at medlemmerne
uploader oplysninger om deres aktiviteter for yderligere at øge kendskabet til trafiksikkerhed og
indsende god praksis, der anvendes til at nå målene for trafikulykker. Den gode praksis, der går ud
over standardmålene, vil blive fremhævet som frivillige forpligtelser.
Vores medlemmer afholder arrangementer for at fremme samarbejde og inspiration og skabe en
endnu stærkere trafiksikkerhedskultur. Disse arrangementer når ud til en bred vifte af mennesker,
som vi ikke ville kunne kontakte alene, og de opmuntrer dem til at udtale sig og giver dem et sted,
hvor deres stemme kan blive hørt.
Vi har brug for din deltagelse og din hjælp til at gøre vores veje mere sikre på måder, som vi aldrig
ville have forestillet os.
Sådan tilmelder du dig til ERSC
Med et eksisterende EU-login
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Gå til ERSC's hjemmeside her: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
Klik på knappen Login øverst til højre på skærmen
Du vil blive sendt videre til EU's login-side
Indtast din EU-e-mailadresse og adgangskode
Du vil blive ført til ERSC-siden for tilmelding af nye brugere
Udfyld de tomme felter i din profil (obligatoriske felter er markeret med en *)
Når du er færdig, skal du klikke på Gem
ERSC-teamet vil gennemgå din ansøgninga
.
Hvis der er behov for flere oplysninger, vil du modtage en e-mail, hvori du bliver opfordret til at
udfylde din profil
b. Hvis alle oplysningerne er korrekte, vil dit medlemskab blive bekræftet
Når dit medlemskab er bekræftet, vil du modtage en velkomstmail med et link til ERSC-visuelt
materiale som logoer og bannere (bemærk, at uden en komplet profil kan du ikke dele indhold på
hjemmesiden eller få adgang til det visuelle materiale)

Uden et eksisterende EU-login
1.
2.
3.
4.
5.

Gå til EU-loginsiden på denne adresse: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Klik på Opret en konto
Hvis du ønsker at overføre din eksisterende ERSC-konto, skal du bruge den samme e-mailadresse
Du vil blive sendt videre til EU's tilmeldingsside
Udfyld de tomme felter
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Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger og sæt kryds i feltet
Klik på Opret en konto
Du vil modtage en bekræftelsesmail
Klik på linket i e-mailen
Du vil blive sendt til siden for at oprette en ny adgangskode
Indtast en adgangskode efter eget valg i de tomme felter
Klik på Send
Fortsæt til afsnittet "Med et eksisterende EU-login" ovenfor

Hvis du har problemer med at oprette et EU-login, kan du gå til hjælpesiden om EU-login:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
Når din konto er godkendt, får du adgang til din personlige side i ERSC "Mit charter" for at specificere dit
engagement i trafiksikkerhed, men også for at dele begivenheder, vidnesbyrd og andre nyttige oplysninger
til fællesskabet.
Bemærk, at der findes dokumenter og værktøjer, som kan hjælpe dig med din handlingsplan for
trafiksikkerhed: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en

Hvordan kan et eksisterende ERSC-medlem migrere til et EU-login?
Hvis dit EU-login bruger den samme e-mailadresse som din eksisterende ERSC-konto, vil din konto
automatisk blive overført.
Hvis dit EU-login bruger en anden e-mailadresse, skal du oprette et nyt EU-login med din ERSC-emailadresse.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte os på ERSC-helpdesk@ricardo.com

