Referat från FEU-möte i Poznan, Polen, den 9-12 oktober 2014
Årets möte hölls under fyra vackra höstdagar vid sjön Malta i Poznan, Polen. Föreningen Sveriges
Brandbefäl representerades av Ulf Lago och Lina Holgersson. Totalt var 20 Europeiska länder
representerade vid mötet.
Val av president
Var tredje år är det presidentval i FEU. I samband med mötet i Poznan var det val och till ny
president valdes Chris Addiers, ordförande i den belgiska brandbefälsföreningen och tillika brandchef
i Antwerpen.
En av presidentens många uppgifter är att upprätthålla relationer med EU:s kommissionärer på vårt
område. Eftersom det tillträder nya kommissionärer i slutet av oktober, blir en av presidentens första
uppgifter att skapa ett kontaktnät gentemot EU. Som han själv uttryckte det; "FEU bör vara den
första och viktigaste kontaktpunkten för ett säkrare Europa för alla”.

Presidentkandidaterna Olli-Pekka Ojanen och Chris Addiers

Hälsa
Bland Europas länder har frågor om brandpersonalens hälsa fått ökat fokus. Ett skäl till detta är den
befarade risken för ökad cancerrisk bland brandpersonal. Ett annat är att pensionsåldern för
brandpersonal i utryckningstjänst har höjts eller behöver höjas i flera länder. Att arbete för att
brandpersonalens hälsa är bra och håller länge, blir allt viktigare.
Danmark har utarbetat riktlinjer till den enskilde brandmannen, enheten och arbetsgivaren för hur
man kan agera före, under och efter en brand. Syftet är att minska risken för att exponeras för farliga
ämnen. Finland har gjort en studie av finska brandmän mellan åren 1960-1990. FEU arrangerar ett
seminarie i Köpenhamn kring ämnet den 25-26 augusti nästa år.
I England har man arbetat fram förslag till så kallade ”Fitness standards” baserade på forskning från
praktiska uppgifter. De kommer att bygga upp sina tester i form av en yrkesrelaterad bana och har
enats om en standard med 42.3VO2 i syreupptagningsförmåga som krav oavsett ålder eller kön.
Dessa tester ska utföras årligen.
Stora insatser i Europa
Som en del av programmet ingick att representanter från de olika länderna fick presentera nyheter
eller särskilda insatser som de jobbat med under senaste året. Ulf berättade om den stora
skogsbranden i Västmanland som en stor del av Sveriges räddningstjänster varit involverade i att
släcka. Särskilt intressant var också skildringar från de många översvämningar som varit i Europa
under året samt den isstorm som drabbade bland annat Slovenien under början av året. Det var
slående hur liknade erfarenheter de olika länderna dragit av dessa utmanande, utdragna och
storskaliga incidenter. Samtliga hade erfarit ett ökat behov av resurser och samarbete över kommun, läns- och landsgränser för att kunna lösa detta på ett säkert sätt.
Även värdlandet Polen fick tillfälle att presentera några av de projekt som bedrivits till följd av EUbidrag. Mycket pengar har lagts på upprustning av stationer och fordon samt på övning och material.
De har även sett över strategier för brandutredningar. Intressant är att antalet bränder och dödsfall i
Polen har ökat de senaste åren, och man vill nu göra mer koncentrerade insatser för att utveckla
förebyggande strategier för att förbättra hem och företags säkerhet i hela Polen.
FEU i sociala medier
FEU har förutom en hemsida www.f-e-u.org även ett facebook-konto www.facebook.com/feuorg
och finns även på twitter @Feuorg. På hemsidan kan du hitta mycket av det material som tagits fram
under olika ämnesområde som FEU arbetar med.
EmerGent
FEU deltar i ett EU-finansierat projekt om hur sociala medier används och kan användas vid
nödsituationer i samhället. Målet är att undersöka såväl positiva som negativa effekter av sociala
medier för att öka människors säkerhet före, under och efter nödsituationer i samhället.

Läs mer om projektet här: http://www.fp7-emergent.eu/ eller följ det på twitter (@FP7_Emergent).
Om du följer länken finns en enkät som du kan fylla i för hur ni använder sociala medier i er
verksamhet.
Europa stärker den enskilde
På varje möte rapporterar alla länder om olika projekt eller arbeten som pågår för att stärka den
enskildes säkerhet. Du kan ladda ned en presentation kring detta här.
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