Andra mötet i CTIF:s arbetsgrupp ”Frivilliga brandkårer”
Det andra mötet i CTIF:s arbetsgrupp för frivilliga inom räddningstjänsten ägde rum i Trogir,
Kroatien den 6 november 2014. Trogir är en mindre stad inte långt från Split. Mötet avhandlades
på tyska.
Deltagare
Representanter från 9 länder: Österrike, Schweiz, Kroatien, Tyskland, Frankrike, Litauen,
Ryssland, Slovenien och Sverige deltog i arbetsmötet som diskuterade förutsättningarna för
frivillig verksamhet inom räddningstjänst.
Heltidsorganisationen i Split och regionens
frivilligverksamhet presenterades för
mötesdeltagarna i arbetsgruppen som genom
vicepresidenten i CTIF, Hubert Vetter,
framförde ett varmt tack för den stora
gästfrihet våra Kroatiska kollegor visade.
Mötet inleddes av vice ordföranden i den
tyska frivilliga brandkåren, Hartmut Ziebs,
som välkomnade deltagarna, vicepresident
Hubert Vetter förhindrades att närvara, då
han deltog vid begravningen för en av

Österrikes brandmän som tragiskt
omkommit vid en olycka i räddningstjänsten.
Mötet inleddes med en tyst minut för den
omkomne kollegan. Befälhavaren för
räddningstjänsten i Trogir inledde mötet
med att välkomna deltagarna och önskade
att mötet blir framgångsrikt. Mötet
resulterade i en resolution där man enades
om en grundläggande syn på förutsättningar
för frivillig verksamhet inom
räddningstjänstområdet.

Vid arbetsgruppen deltog även Kroatiens vicepresident i CTIF, Ante Sanader, som uttryckte sin
glädje över att få se arbetsgruppen på plats i Trogir.
Nästa möte för arbetsgruppen äger rum i Schweiz under senare delen av 2015.
Eftersom några deltagande delegationer deltar för första gången i arbetsgruppen gjordes
presentationer av:
Litauen
Vidas Kersevicius presenterade frivilligheten i Litauen, som har som mål att i första hand stärka
frivilligheten i landet. I Litauen har frivilliga än så länge inga operativa uppgifter. 2011
presenterades ett lagförslag att det skall vara möjligt att inrätta frivilliga brandkårer i landet som
kan verka i operativt syfte. Heltidsanställda finns till ett antal av 2.500 och införandet av frivilliga
brandkårer går långsamt på grund av behovet av utbildning och utrustning. Det har bildats 150
frivilliga kårer och man pekar på ett stort behov av att medvetenheten måste stärkas för att den
enskilde skall ta ett eget ansvar för sin säkerhet.
Ryssland
Alexey Krylov inledde sin presentation med hälsningar från den ryske presidenten och
informerade därefter om att det nu finns 4.500 kårer och 12.500 enheter utrustade med fordon
och pumpar. Frivilliga brandkårer finns i 13.500 kommuner. Under 2014 har 211.000
brandpersonal utbildats. Han påpekar att det vore önskvärt med ett större stöd från den ryska
staten för frivillighet.

Kroatien
Har 3.500 heltidsbrandmän och 65.000 frivilliga brandmän i 1.800 kårer.
Slovenien
informerade om att man har 1.347 frivilliga kårer och cirka 150.000 frivilliga brandmän vilket
motsvarar 75 frivilliga per 1.000 invånare (Sverige 0,2 frivilliga per 1.000 invånare). Man har cirka
2 miljoner invånare. Dessutom har man engagerat 32.000 ungdomsbrandmän. Frivilligheten är en
väl etablerad verksamhet i landet.

Den frivilliga kåren i Kastel Gomilica uppvisade en stor brandstation med ett imponerande antal brandfordon och
utrustning. Man hade även egna båtar för miljöräddning och övrig räddning till sjöss i Adriatiska havet, som är en
del av Medelhavet.

Kåren i Kastel Gomilica har en tradition att delta i CTIF:s brandkårstävlingar och uppvisade ett stort antal priser
från sin framgångsrika verksamhet vid dessa i en lokal i brandstationen.

Mål och roll för CTIF:s arbetsgrupp
Huvudsyftet för arbetsgruppen är att stödja och främja frivillig räddningstjänstverksamhet och att
vid regelbundna träffar utbyta erfarenheter och synpunkter eftersom det är nödvändigt att
utveckla gemensamma åsikter.
Utkast till resolution om frivilliga brandkårer
Första steget till att främja och stödja frivillighet inom räddningstjänst är ett gemensamt framtaget
förslag för ramar och möjligheter för antagande i CTIF:s Executiv Committé och Delegates
Assembly.
Arbetsgruppen fann att:
 Frivilliga brandkårer är ett samhälleligt intresse för den enskilda medborgarens säkerhet
 Frivilliga brandkårer är en viktig verksamhet för den enskildes trygghet, livskvalitet och
för samhällsekonomin
 En hög säkerhetsnivå kan bara uppnås genom samarbete mellan heltids- och frivillig
verksamhet
 Frivilliga brandkårer kompletterar samhällets totala resurser
 Genom aktivt deltagande av frivilliga brandkårer ökar säkerheten i samhället
 Frivillighet bidrar till en fungerande total gemenskap i samhället
 Ungdomar engagerade i verksamheten bidrar till förståelse mellan generationerna
Övrigt
 Medverkan i frivilliga brandkårer sker av egen vilja och eget intresse
 Frivilliga brandkårer skall drivas stukturerat och övas regelbundet
 Ingen är heltidsanställd som brandman i en frivillig kår
 Utrustning och verksamhet övas och frivilliga utbildas i förhållande till förväntade
arbetsuppgifter
 Frivillig brandpersonal biträder räddningstjänst vid inträffade händelser där samhället och
enskilda utsätts för bränder, naturkatastrofer, explosioner och andra oönskade olyckor.
 Frivillig brandpersonal kan erhålla ersättning för uppdrag
 Frivillig brandpersonal får olycksfallsersättning
 Frivillig brandpersonal får inte utsättas för personliga nackdelar vid medverkan i
räddningstjänstverksamhet
Frivilliga kåren i Kastela uppvisade med
stolthet den splitternya bilen med den
senaste av utrustning.
Kroatiens frivilliga har ingen ersättning för
vare sig eventuell beredskap, övning eller
utryckning.
Den Kroatiska staten står för fordon och
utrustning.
Frivillig räddningstjänst är djupt förankrat
hos befolkningen, det är den största äran
man kan åtnjuta att godtas som frivillig
brandman.

Regionen disponerade en rad terrängfordon
för skogsbrandbekämpning. Fordonsparken
var omfattande och man imponerades av
hur mycket man satsar på frivilligheten i
landet.
I staden Split, med 200.000 invånare,
finns en heltidskår som kompletteras med
65 frivilliga.

På plats, och förde dessa egna noteringar, fanns Kent Dornelius, Förbundet Sveriges Frivilliga
Brandkårer

