
 
 

Solidaritet mellan brandmän i Europa 
 
 
Behovet av att bygga upp och upprätthålla solidariteten mellan brandmän i Europa har inte förändrats 
under Storbritanniens utträde ur den Europeiska unionen i år. Innan EU kom till knöt brandmännen 
band över gränserna och brandmännen är angelägna om att stärka dessa band, oavsett vilket styre 
och vilka internationella organisationer vi lever under. 
 
Fire Brigades Union, som organiserar brandmän i hela Storbritannien, förordade i 2015 års 
folkomröstning att man skulle stanna kvar i EU. FBU:s policy baserades på en bedömning av de hot 
mot arbetstagarnas enighet och rättigheter som kom från Brexitkampanjen samt behovet att försvara 
vissa fördelar som arbetstidsrätten (t.ex. arbetstidsdirektivet), hälso- och säkerhetslagar (t.ex. 
lagstiftningspaketet ”Sixpack”) och andra principer för social välfärd. 
 
FBU är alltjämt angelägna om att fortsätta den viktiga internationella solidaritetskampanjen genom 
branmannanätverket inom Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU), vilket 
också inbegriper förbättringar av yrkesmässig standard samt standarder beträffande säkerhet och 
utrutstning inom yrket i Storbritannien och runtom i Europa. Detta åtagande står fast, trots att 
Storbritannien har lämnat EU. 
 
Brandmän runtom i Europa har arbetat tillsammans under många årtionden. Skandinaviska fackliga 
brandmannaorganisationer var värdar för en brandkonferens i Oslo i maj 1946. En internationell 
brandmannakonferens hölls i London i september 1947. Där utfärdades en deklaration som hävdade 
att arbetets art gav brandmännen rätt ”att erkännas som mycket kompetenta och professionella 
yrkespersoner”. Konferensen krävde kortare arbetsdagar och pensioner åt alla brandmän.  
 
Brandmännen fortsatte att organisera sig över gränserna under de följande årtiondena. Under 1990-
talet utvecklades det europeiska nätverket för brandmän efter ett antal möten, påskyndat av såväl ny 
lagstiftning inom hälsa och säkerhet som av attacker på offentliga tjänster inom brand- och 
räddningstjänster. Vårt brandmannanätverk har träffats årligen under trettio år - en anmärkningsvärd 
bedrift som har hjälpt brandmän att driva kampanjer för säkerhetsstandarder och stå emot 
regeringarnas påtryckningar om avreglering.  
 
Aldrig har behovet av solidaritet mellan brandmän över hela Europa varit större. Brandmännen står i 
frontlinjen för att tackla klimatförändringarna. Brandmännen ser till att människor är säkra i sina hem. 
Brandmännen står i frontlinjen för covid-19-epidemin. Brandmännen möter vanliga risker som cancer 
och samma risker på jobbet. Brandmännen står sida vid sida såväl på brandplatsen som i solidaritet i 
hela Europa. Vår enighet är vår styrka. Vi lovar att fortsätta att bygga upp vår dialog och enighet, vår 
gemensamma förståelse och våra gemensamma kampanjer.  
 
 


