Povzetek

Večino življenja preživimo v zgradbah
Poskrbimo, da bodo varne pred požari
15 organizacĳ, ki zastopajo strokovnjake iz različnih delov Evrope, poziva evropske institucĳe in
države članice k sodelovanju pri snovanju Evropske protipožarne strategije, ki bo
zagotavljala usklajen pristop k požarni varnosti.
Zakaj? Ker verjamemo, da je mogoče izboljšati požarno varnost zgradb za vse, ki živĳo v
Evropski unĳi ali jo obiščejo. 90 odstotkov časa preživimo v zgradbah. Z zagotovitvĳo
varnejšega življenjskega okolja bomo pozitivno vplivali na gospodarstvo, okolje, zdravje in
blaginjo celotne družbe. To lahko dosežemo le z usklajenim pristopom k požarni varnosti na
ravni Evropske unĳe.
Požari v zgradbah prizadenejo ljudi: V Evropski unĳi se vsak dan zgodi vsaj 5000 požarov, od
katerih mnogi prizadenejo družine in skupnosti, včasih pa tudi ogrozĳo življenja. V Evropi je
vsako leto hospitaliziranih približno 70.000 ljudi z resnimi poškodbami, ki so nastale kot
posledica požarov. V svetovnem merilu utrpĳo 30 odstotkov poškodb in smrtnih izidov zaradi
požarov otroc. Močno so prizadeti tudi gasilci – do 14 vrst raka jih ogroža bolj kot širšo javnost.
Požari v zgradbah ogrožajo okolje: Požari povzročajo močno in obsežno onesnaženje zraka.
Obenem uničujejo materiale in povečujejo izpuste ogljikovega dioksida, kar je velika težava pri
trajnostnem upravljanju virov. Prepričani smo, da morajo biti zgradbe odporne na požare, če
želimo zagotoviti trajnostni razvoj. Zaradi požara ne smejo pogoreti ali utrpeti velikih poškodb.
Požari v zgradbah stanejo: Vsako leto požari povzročĳo 126 milĳard EUR škode. To je 1
odstotek BDP-ja evropskih držav. Požari lahko povzročĳo obsežno uničenje infrastrukture,
podatkov in zalog, zmanjšajo produktivnost, povečajo brezposelnost ali celo vodĳo v bankrot.
Naše zgradbe se spreminjajo: Nove zgradbe imajo pogosto več odprtih prostorov z manj
preprekami, kot so vrata in stene, grajene pa so z novimi metodami. Zgradbe so vse bolj
izolirane in zrakotesne, v njihovem ovoju in strukturi pa je več vnetljivih materialov. Več vnetljivih
materialov je tudi v pohištvu in drugi opremi. Zaradi teh sprememb se požari v zgradbah širĳo
hitreje kot kadar koli prej in pomenĳo večjo grožnjo. Če požarne varnosti ne bomo obravnavali
kot pomemben del trajnostnega razvoja, bodo zgradbe prihodnosti manj odporne na
najstarejšo grožnjo – požar!
Skupaj lahko dosežemo spremembe: Države članice EU lahko sodelujejo na področju
požarne varnosti. Evropska komisĳa lahko z usklajenim delovanjem direktoratov – od
pravosodnega in izobraževalnega do direktorata za energĳo in drugih – vzpostavi Evropsko
protipožarno strategĳo, ki bo evropskim državam omogočila:
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zbiranje primerljivih
podatkov

deljenje najboljših
praks
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vzpostavitev vizije
požarne varnosti
zgradb
Začnite s spremembami, tako da se pridružite našemu pozivu: delite z drugimi, tvitajte,
všečkajte, blogajte in govorite o kampanji, ki jo lahko spremljate na http://bit.ly/2o7FwcB
Pobuda Požarno varna Evropa (FSEU)
Obiščite www.firesafeeurope.eu

