Sammenfatning

Vi tilbringer vores liv i bygninger
Lad os gøre dem brandsikre
15 organisationer, der repræsenterer eksperter fra forskellige hjørner af Europa, opfordrer de
europæiske institutioner og medlemsstater til at arbejde på en europæisk
brandsikkerhedsstrategi, der leverer en koordineret tilgang til brandsikkerhed.
Hvorfor? Fordi vi er dedikerede til at forbedre brandsikkerheden i bygninger for alle, uanset
om de bor i eller besøger EU. 90 % af vores tid tilbringes i bygninger. Ved at sikre et miljø, der
er bygget sikrere, vil vi på positiv vis påvirke økonomien, miljøet, sundheden og velværen for
hele samfundet. Dette kan kun opnås gennem en koordineret tilgang til brandsikkerhed på EUniveau.
Bygningsbrande påvirker mennesker: Der forekommer mindst 5.000 brandhændelser hver dag
i EU, og mange påvirker familier og lokalsamfund, nogle gange for livet. Hvert år indlægges ca.
70.000 mennesker på hospitaler med alvorlige brandskader. Globalt udgør børn 30 % af skader
og dødsfald forårsaget af brand. Brandmænd er hårdest ramt, med op til 14 forskellige
kræftformer, der påvirker dem mere end offentligheden.
Bygningsbrande påvirker miljøet: Brande forårsager massive mængder luftforurening. De
nedbryder materialer og øger CO2-udslippet, en stor udfordring for bæredygtig
ressourceforvaltning. Vi mener, at for at være bæredygtige, skal bygninger være brandsikre. De
bør ikke brænde ned eller lide store skader ved brand.
Bygningsbrande har sin pris: 126 milliarder euro går tabt hvert år grundet brandskader. For
europæiske lande er det 1 % af deres BNP. Brand kan føre til store tab af infrastruktur, data og
lagerbeholdning, mindre produktivitet, arbejdsløshed og endda konkurs.
Vores bygninger ændrer sig: Nye bygningsdesign har ofte åbne rum med færre barrierer
såsom døre og vægge, og bruger nye byggemetoder. Bygninger er i stigende grad stærkt
isolerede og lufttætte, med flere brændbare stoffer inden for bygningens klimaskærm og
struktur. Der er også mere brændbart materiale i vores møbler og andet indhold. Disse
ændringer gør, at brande i bygninger spreder sig hurtigere end nogensinde før og bliver mere
farlige. Medmindre reaktion ved brand betragtes som en vigtig del af bæredygtighed, vil
fremtidens bygninger være mindre modstandsdygtige over for deres ældste trussel – ild!
Sammen kan vi gøre en forskel: EU-medlemsstater kan samarbejde om brandsikkerhed.
Europa-Kommissionen kan koordinere med sine direktorater – fra Juridisk Tjeneste til
Uddannelse til Energi og mange flere – for at oprette en europæisk brandsikkerhedsstrategi,
der vil gøre det muligt for europæiske lande at:
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Fastsætte en vision
Indsamle
Dele bedste
for brandsikkerhed i
sammenlignelige
praksisser
bygninger
data
Begynd at gøre en forskel ved at slutte dig til til vores opfordring til handling: Del, tweet,
like, blog, tal om kampagnen, som du kan følge på http://bit.ly/2o7FwcB
Et Fire Safe Europe-initiativ (FSEU)
Besøg www.firesafeeurope.eu

