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CTIF möten

Vi har fått ännu en ansökan för nationellt medlemskap:

Delegate´s Assembly och Seminarium
7th -9th september. Helsingfors, Finland
.

The Republic of Korea Folkmängd 50 801405
Area 100,210 km2
Även Iran har ansökt om medlemskap

Se CTIF News vårutgåvan.

Dramatiska översvämningar i Tyskland och Frankrike, maj-juni

Program: www.ctif.org
Registreringen har öppnat: www.ctif.org
Eller direkt: http://da2016.ctif.fi/

Videos https://www.youtube.com/watch?v=bEWPNXJQJu0
http://edition.cnn.com/2016/06/04/europe/france-germanyfloods/index.html
CTIF grupper som har möten in Helsingfors
•
Extrication and New Technology
•
Training and Education

CTIF General Secretary presenterade CTIF i Chengdu Kina maj 5-7

För detaljerad fakta se:
http://www.ctif.org/events/incoming
Volunteers Working Group
(arbetsgruppen för Frivilliga brandkårer)
Hade sitt vårmöte den 7:e till den 8:e. Mars 2016 i Lenzburg

Ledarna i Chengdu city (Sichuan province, Kina) har visat intresse för att
stödja och utveckla frivilligsektorn, stöd till befolkningen och särskild
traning för krishanteringsaktörer. I en workshop som organiserades i maj
2016 beskrev kineserna vilka vinster man gjort genom samarbetet inom
EU-DRM (EU-Disaster Risk Management) projektet under tre år. CTIF´s
General Secretary deltog och gjorde en presentation om CTIF.
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CTIF working group Danubre countries (arbetsgruppen Danube
länderna)

Activities

-höll möte den 15.3. 2016 i Zagreb, Kroatien, med representanter från
Ungern, Tyskland, Slovenien, Serbien och Kroatien. Man diskuterade
räddningstjänstens roll i flyktingkrisen. Eftersom man uppskattar att endast
30% av flyktingarna kommer att återvända till sina hemländer, kan de
frivilliga brandkårerna bli en viktig faktor i den sociala integrationen av
flyktingar. Arbetsgruppen "Danube countries" stödjer ett nära samarbete
mellan heltid och frivilliga, eftersom det är enda sättet att tillhandahålla
räddningstjänst med acceptabla insatstider.

e

e

Från den 5 till den 8 maj samlades mer än 70 unga
brandmän och deras ledare från 13 länder i Trento/Italien
e
för det 13 Symposiet för Internationella ungdomsledare
Under rubriken “Unga Brandmän – Framtidens utmaningar”
deltog ungdomarna I olika workshops. Resultaten finns
utlagda på www.ctif.org. Alla deltagare fann sig väl tillrätta
och trivdes I Trentino. Vi vill tacka voluntary fire fighters
association of Trentino förbra förberedelser och ett mycket
gott genomförande.
Jörn-Hendrik Kuinke. Ordförande

The Volunteers Fire Club of Tallinn 30 years jubilee
Tallinns Frivilligkårers Fire Club firade 30 års jubileum den 23:e april

The technical days i Frankrike – en framgång
450 delegater från 15 länder deltog I konferensen, i
workshops och demonstrationer.

EU projektet HyResponse, Vätgasutbildning för räddningstjänst
Utveckla utbildning och övning för alla säkerhetsaspekter v.g. vätgas inom
fasta installationer, vid transport och som drivmedel i fordon.

Video:
https://www.youtube.com/results?search_query=%23iuv2016

Extrication and New
Technology hade även
sitt vårmöte där

Utbildning

Övning

Virtual Reality

Kurserna startade i Aix-en-Provence in mars och avslutas i juni. Totalt 71
elever från 15 länder har deltagit (Tyskland, Österrike, Belgien, Danmark,
Kroatien, Spanien, USA, Frankrike, Italien, Norge, Nederländerna, Polen,
Portugal, England, Sverige, Tjeckien) Även 21 observatörer från 10 länder
deltog. CTIF har ett nära samarbete med projektet. Mer info:
www.hyresponse.eu

Hälsningar, Tore Eriksson and Michel Bour
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