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Medieomtale omkring
røgdykkerapparater, -øvelser samt kræft
blandt brandfolk.
Som formand for Brandfolkenes Organisation har jeg med stor interesse fulgt medieomtalen
omkring de københavnske kredsløbsrøgdykkere og deres kredsløbsapparater, tilskadekomster
under øvelser samt den seneste tids fokus på kræft blandt brandfolk.
Jeg har konstateret, at specielt avisen.dk har haft rigtigt mange artikler vedr. ovenstående, og i
flere af disse artikler har der været kommentarer fra Brandfolkenes Organisation. I forhold til disse
artikler har jeg behov for at knytte nogle kommentarer, da jeg oplever, at flere af de udtalelser,
som er citeret fra BO, er blevet misforstået eller brugt i en anden sammenhæng, end de var udtalt
til.
Når BO får en henvendelse fra et nyhedsmedie, vil vi altid gerne kommentere på en aktuel sag,
hvilket jeg bl.a. også gjorde i forhold til historien om tilskadekomster under øvelser i Sverige. Jeg
er af den opfattelse, at folk ikke må komme til skade under øvelser, hvilket Københavns
Brandvæsen også har udtrykt enighed omkring, og der er gjort yderligere initiativer til at få disse
tilskadekomster elimineret. Københavns Brandvæsen har løbende arbejdet hen imod en
udskiftning af kredsløbsapparatet Travox 120, og i dag er dette apparat ikke i brug længere. Det
apparat, som de københavnske kredsløbsbrugere i dag bærer, lever til fulde op til de krav, som
skal være opfyldt, for at kunne bruge apparatet.
I forhold til artiklerne omkring kræft, vil jeg gerne understrege, at de kommentarer, som er givet
fra BO, alene dækker den problematik, der findes mange steder i det danske redningsberedskab,
hvor vi til stadighed får henvendelser fra medlemmer, som f.eks. ikke har mulighed for at skifte
branddragt efter indsats. I nogle artikler har man fejlagtigt fået det indtryk, at vi fra BOs side har
peget på, at Københavns Brandvæsen ikke gjorde noget, for at øge sikkerheden for brandfolk i
forhold til kræft. Jeg er fuldt klar over, at Københavns Brandvæsen har gjort flere tiltag omkring
sikkerhed og arbejdsmiljø, og derfor er det en misforståelse, at jeg eller andre fra BO peger på, at
Københavns Brandvæsen ikke er en aktiv medspiller for at løse de problemer, som man støder på,
når man bliver opmærksomme på disse.
Jeg skal derfor afslutningsvis understrege, at såvel jeg som alle andre som udtaler sig på vegne af
BO i ovenstående sager, har fuld tillid til, at Københavns Brandvæsens ledelse gør alt, hvad der
står i deres magt for at skabe det bedst mulige sikkerheds- og arbejdsmiljø, og jeg vil samtidig
pointere, at BO har fuld tillid til hele ledelsen i Københavns Brandvæsen med Beredskabschef
Jakob Vedsted Andersen i spidsen.
Det er vigtigt for Brandfolkenes Organisation, at der også fremadrettet bliver fokuseret på nutiden,
således at vi til stadighed kan være med til at skabe et trygt sikkerheds- og arbejdsmiljø for
brandmanden, som arbejder i det danske redningsberedskab inklusiv Københavns Brandvæsen!
Jeg beklager de misforståelser, som artiklerne og mine citater har afstedkommet.
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Nordiske Brandfolks Studiedage.
Brandfolkenes Organisation er den første weekend i december vært for NBS-styrelsens höstmötet,
hvor årets arbejde bliver evalueret, og hvor strategien for de kommende års arbejde bliver lagt.
BO skal i 2014 være vært for studiedagene, og derfor begynder vi nu specifikt at igangsætte det store
arbejde, som skal danne grundstenene for nogle studiedage, som gerne skal blive større end det, som
man hidtil har set.
Af denne grund vil vi i de kommende måneder søge folk til den styregruppe, som kommer til at stå i
Spidsen for studiedagene.
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