Vem kör dig hem
från festen?
Kör inte på fyllan

Åk inte med

Hur sannolikt är det att du själv blir involverad i en
trafikolycka? Att du själv väljer att köra rattfull? Att
du väljer att åka med i en bil där föraren är rattfull?
Hur skulle det påverka dig, resten av ditt liv?

Utsätt dig aldrig för risken att åka med en påverkad
förare! Var din egen skyddsängel och var rädd om
ditt liv. Det är betydligt modigare att vägra åka med.

Fulla förare =farliga förare
Argument & tips för att hindra dem:
•• “Jag vill fortsätta äta lunch med
dig utan att behöva mata dig”
•• “Du kan få fängelse”
•• “Du kan köra ihjäl någon”
•• “Din försäkring gäller inte”
•• Ring hans/hennes familj/vänner
•• Ta bilnyckeln
•• Töm däcken på luft
•• Ring polisen

Var åttonde 18-24-åring
säger att de åkt med en
alkoholpåverkad förare
det senaste året.

Var tredje mopedist
som dödas i vägtrafiken
är onykter.
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Åk kollektivt
Turas om att vara chaufför
Hör med någon du känner. De är säkert
villiga att hämta dig
Ta en taxi
Ta med dig prylar så att du kan sova över
Se till att situationen aldrig uppstår. Bestäm
i förväg hur du ska ta dig hem från festen
eller krogen.

Nästan hälften av de
motorfordonsförare i
åldern 15-24 år som
omkommer i singelolyckor
är påverkade av alkohol.

I nästan vartannat
anmält rattfylleribrott
har föraren tagit andra
droger än alkohol.

Det sker en
begravning varje
vecka på grund av
alkohol i trafiken.

Don´t drink & drive vill ge dig styrka och insikt att:
•• aldrig köra alkohol- eller drogpåverkad
•• vägra åka med en påverkad förare
•• hindra andra från att köra påverkade
Det handlar om att rädda liv. Och det gäller dig och dina vänner.

Ytterligare material och användbar
information hittar du på:

www.trafikverket.se/ddd

