Första mötet i CTIF:s arbetsgrupp ”Frivilliga brandkårer”
Det första mötet i CTIF:s arbetsgrupp för frivilliga inom räddningstjänsten ägde rum i Salzburg,
Österrike den 14 februari 2014. Mötet avhandlades på tyska.
Deltagare
Förutom representanter från värdlandet Österrike deltog Vitryssland, Kroatien, Danmark,
Estland, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Slovenien och Sverige i mötet.
Arbetsgruppen är en
kommunikationsplattform för deltagande
länder att diskutera och tydliggöra
förutsättningar för frivillighet inom
räddningstjänstområdet. Frivilligheten, sedd
över Europa och övriga världen, har olika
förutsättningar men ändå gemensamma
intressen för att synliggöra frivilligheten,
som t.ex att lobba för legalitet och
ekonomiska ramar för frivillighet och för att
stödja och uppmuntra ungdomsbrandkårer.
Deltagande länders representanter enades
om att initiera och utveckla ett
arbetsprogram för att uttala allmänna
rekommendationer för frivilliga brandkårer
för CTIF:s medlemsländer. Nästa möte i
arbetsgruppen äger rum i Split, Kroatien i
november.

Trots att EU har en i grunden gemensam lagstiftning försvåras frivilligheten i en del länder för
samhällsnyttan på grund av egen särskriven lagstiftning, däribland Sverige.

Mötet ägde rum vid brandskolan i Salzburg och
transporter till och från mötet sköttes av frivillig
brandpersonal i Salzburg.

Presentationer från deltagarländerna
Av de olika ländernas presentationer kan nämnas:
Österrike
8,4 miljoner invånare
6 heltidskårer, finns i de större städerna; Wien, Salzburg, Linz. Klagenfurt, Innsbruck och Graz
256.000 frivilliga brandmän i 4.253 frivilliga kårer
325 industribrandkårer
Tyskland
82 miljoner invånare
27.900 heltidsbrandmän i 100 heltidskårer
1,1 miljoner frivilliga brandmän (alla inte aktiva) vid 35.000 frivilliga kårer
247.000 ungdomsbrandmän, 10-17 år
31.000 industribrandmän i 860 industribrandkårer
Kroatien
4,3 miljoner invånare
3.500 heltidsbrandmän
65.000 frivilliga brandmän i 1.800 kårer
Slovenien
2 miljoner invånare
47.000 frivilliga operativa brandmän i 1.348 frivilliga kårer
Frankrike
57 miljoner invånare
7.250 brandstationer fördelade med
40.000 heltidsbrandmän
193.000 frivilliga brandmän
Vitryssland
10,3 miljoner invånare
686 frivilliga kårer
8.200 frivilliga brandmän
Ryssland
150 miljoner invånare
347.000 frivilliga brandmän i 15.000 kårer

Brandskolan i Salzburg
Studiebesök ägde under dagen rum vid den frivilliga kåren i Grossgmain, en ort med ca 5.000
invånare, någon mil utanför Salzburg. 64 frivilliga brandmän var engagerade med den senaste av
utrustning, man erhåller ingen ersättning. Allt arbete, övning som utryckning, utförs ideellt.

Brandfordon i Grossgmain med texten ”VÅR FRITID ER SÄKERHET”
Grossgmains utrustning bestod av två fullskaliga släckbilar med fullständig utrustning och
transportbil.
Det är traditionsburet att föräldrar engagerar sina barn i samhällets säkerhet och det är med
stolthet man berättar om sin verksamhet. Familjetraditionerna att skydda samhället på frivillig väg
är djupt rotade. Man livräddar även med rökdykning och läkarundersökningar av personalen
utförs som av Sveriges RiB-anställda.

Deltagarna fick även möjlighet att delta på en
stadsrundtur i den mycket vackra staden Salzburg med
en pensionerad frivillig brandman som kunnig guide.
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