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Co roku na polskich drogach w
wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Takie wypadki najczęściej kończą się
tragicznie. Im mniej tirów na drogach, tym mniej wypadków. Wniosek wydaje się
prosty. Od 1996 roku Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi kampanię „Tiry na
tory”, w której domaga się zmniejszenia liczby tirów na polskich drogach poprzez
zwiększenie przewozu towarów koleją.

- Domagamy się przeniesienia tirów, które przejeżdżają przez nasz kraj w tzw.
tranzycie. Jesteśmy za wdrożeniem w transporcie zasad: „użytkownik płaci” i
„zanieczyszczający płaci”. Uważamy, że przenoszenie kosztów leczenia ofiar
wypadków, hałasu i spalin na społeczeństwo jest niesprawiedliwe. „Tiry na tory” to
mniej wypadków, mniej korków, mniej smogu. „Tiry na tory” to więcej bezpiecznych
dróg, więcej zaoszczędzonego czasu, więcej czystego powietrza – wyjaśnia
koordynator kampanii Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.
Spot kampanii „Nie mieli szans” pokazuje tragedię, która często ma miejsce na
polskich drogach. Prezentując szczególny wycinek drogowej codzienności, spot ma
zwrócić uwagę na szerszy problem: bezpieczeństwa i transportu drogowego w
Polsce. – Chcemy przenieść dyskusje z forów internetowych – gdzie często
internauci bardzo burzliwie dyskutują o wypadkach z udziałem tirów – na forum
publiczne – dodaje Piotr Skubisz.
Kampania obywatelska „Tiry na tory” przynosi rezultaty. W 2019 roku rząd obiecał
2,5 miliarda złotych, by tiry wreszcie wjechały na tory. Centrum Unijnych Projektów
Transportowych przeznaczy 1,3 mld zł unijnego dofinansowania na ponad 30
projektów intermodalnych. Pozostałą część zainwestują firmy, widząc perspektywy
zysków z rozwoju tego rodzaju transportu.
- „Tiry na tory” to kampania, z której wyrósł Instytut Spraw Obywatelskich. 23 lata
to dziesiątki tysięcy godzin pracy organicznej. Tysiące rozmów z obywatelami,
urzędnikami i posłami. Setki spotkań, konferencji i debat. Dziesiątki raportów,
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ekspertyz i poradników
Obywatelskich.
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Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pozarządową niezależną od partii
politycznych. Od 2004 roku walczy o dobro wspólne. Prowadzi kampanie
obywatelskie, m.in. Tiry na tory, Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!, Obywatele
decydują.
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