Sammanfattning

Vi tillbringar största delen av våra liv i byggnader
Låt oss göra dem brandsäkra
Vi är 15 st organisationer, som företräder experter från olika delar av Europa som uppmanar de
europeiska institutionerna och medlemsländerna att arbeta för en gemensam Europeisk
brandsäkerhetsstrategisxs.
Varför? Vi tror på att förbättra brandsäkerheten i byggnader för alla, oavsett om de bor där
eller är besökare. Vi spenderar 90 % av vår tid inomhus. Genom att trygga våra byggnader
kommer vi att positivt påverka ekonomin, miljön, hälsan och välbefinnandet för hela samhället.
Detta kan endast uppnås genom en samordnad brandsäkerhetsstrategi på EU-nivå.
Byggnadsbränder drabbar människor: Det inträffar minst 5 000 brandincidenter varje dag i EU,
och många påverkar familjer och samhällen, ibland för resten av livet. Varje år, läggs cirka 70
000 personer in på sjukhus med allvarliga brandskador, i Europa. 30 % av de skador och
dödsfall som orsakas av brand över hela världen drabbar barn. Brandmän påverkas också i stor
grad, då upp till 14 olika typer av cancer drabbar dem, mer än allmänheten.
Byggnadsbränder påverkar miljön: Bränder förorsakar enorma mängder med luftföroreningar.
De bryter ner material och ökar koldioxidutsläppen, en stor utmaning för hållbar
resurshantering. Vi anser att för att vara hållbara, måste byggnaderna vara brandsäkra. De bör
inte brinna ner eller få stora brandskador.
Byggnadsbränder är kostsamma: 126 miljarder euro kostar oss brandskador varje år. För de
europeiska länderna är det 1 % av deras BNP. Brand kan leda till stora förluster på infrastruktur,
data och lager, lägre produktivitet, arbetslöshet, och till och med konkurs.
Våra byggnader förändras: Nya byggnadskonstruktioner har ofta öppna utrymmen, med färre
avgränsningar i form av dörrar och väggar, och man använder även nya byggmetoder.
Byggnaderna är alltmer högisolerade och lufttäta, med fler brännbara ämnen innanför
byggnadens fasad och struktur. Det finns också fler brännbara material i våra möbler. Dessa
förändringar gör att bränder i byggnader får ett snabbare förlopp än tidigare och blir mer
våldsamma. Om inte brandpåverkan betraktas som en central del i trygga och säkra byggnader,
kommer byggnaderna i framtiden att vara mindre motståndskraftiga mot deras äldsta hot –
elden!
Tillsammans kan vi göra skillnad: EU:s medlemsländer kan samarbeta om brandsäkerhet.
Europeiska kommissionen kan samordna med sina direktorat – från rättssystemet till utbildning
till energi och mer – att upprätta en Europeisk brandsäkerhetsstrategi som gör det möjligt för
de europeiska länderna att:
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Samla in jämförbara
data

Dela bästa praxis

Fastställa en vision för
brandsäkerhet i byggnader

Börja göra skillnad och anslut dig till vår uppmaning till handling: Dela, tweeta, gilla, blogga,
prata om kampanjen, som du kan följa på http://bit.ly/2o7FwcB
Ett initiativ för ett brandsäkert Europa (Fire Safe Europe, FSEU).
Besök www.firesafeeurope.eu

