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BFC årsberetning 2017
Fremlagt ved BFC generalforsamlingen den 21. april 2018
Kære venner.
Vi starter denne årsberetning med at afholde ét minut stilhed hvor vores tanker går til de brandfolk der er
gået bort på grund af kræft, de som er syge af kræft samt deres familier der også er ramte…
1 minut i stilhed.
Tak…

Siden BFC´s stiftelse i 2013 har der været mange opgaver for os at tage fat på og 2017 var ingen
undtagelse.
Uden en aktiv bestyrelse, gode BFC ambassadører og trofaste støttemedlemmer ville det have været helt
umuligt at nå alt det vi har nået. TAK til alle jer…
Også tak til andre organisationer, virksomheder, dagspressen og politikere for den øgede interesse i vores
agenda om fair forhold for udsatte og ramte brandfolk. Det gælder både her i Danmark og i udlandet hvorfra
der til stadighed er efterspørgsel på BFC´s viden og knowhow.
Vi vil fra BFC´s bestyrelse her i denne årsberetning kort skitsere nogle af 2017´s hovedpunkter:

I Danmark
Direkte information til brandfolk:
 Løbende året igennem har vi været inviteret til en hel del åbent hus arrangementer, messer osv.
hvor vi har delt ud af vores viden, holdt taler, foredrag og sågar medvirket ved de obligatoriske
efteruddannelses- og vedligeholdelses øvelser i lokale beredskaber. Her kan bl.a. nævnes Falck
stationer, kommunale stationer, §60 stationer og ikke mindst Beredskabsstyrelsens centre. Vi har
deltaget i Sternfahrt 2017 i Sønderborg, DB´s årsmødes udstilling i Herning og et super flot og
velbesøgt åbent hus arrangement med titlen ”Sammen mod brandkræft” på brandstationen i
Padborg arrangeret af brandfolkene selv med Patrick Poulsen i spidsen. Blot for at nævne nogle af
de aktiviteter BFC har deltaget i, i løbet af 2017.

Konferencer:
 Vi havde den fornøjelse at være værter på et paneldebat møde i Civiltinget på Folkemødet. Her var
deltagere, udover BFC selv, fra Folketinget og BRS Bornholm. Det må betegnes som en succes hvor
relationer udvides og håndslag givet. Debatmødet blev transmitteret direkte i radioen.
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BFC har også deltaget i panelet ved den første konference i forbindelse med offentliggørelsen af de
to danske studier, EPIBRAND og BIOBRAND, som også havde pressens bevågenhed. Og ikke mindst
Beskæftigelsesministerens.
Politisk:
 Året har heller ikke stået stille rent politisk og BFC har haft adskillige møder i Folketinget med
politikere fra begge sider af salen. Vi har kun mødt forståelse og hjælp fra politisk side og stor
respekt for vores vedholdende arbejde og indsats i den gode sags tjeneste og ikke mindst interesse
for vores udarbejdede ”Analyse rapport”. Der er varierende politiske opfattelser af om det er en
lovgivning der skal til, eller om AES til som hidtil skal vurdere (og som hovedregel afvise) sager om
erhvervsbetinget kræft for brandfolk.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gav på et møde med BFC udtryk for sin interesse for
sagen og ikke mindst for vores ”Analyse rapport” som ikke kun er oplysende, men som også
påpeger problematikker og kommer med forslag til løsninger. Ministeren igangsatte straks visse
tiltag og lovede at holde BFC orienteret når der sker nyt.
Tak til alle de støttende politikere og BFC lover jer at vi nok skal blive ved med at presse på.
Projekter:
 BFC har igangsat flere projekter i 2017 som alle stadig er i gang. Ét af dem handler om bedre
vaskefaciliteter på den lange række af brandstationer landet over som har kritisable forhold både
når det gælder indretningen af såkaldte vaskerum og hvad angår de rengøringsmaskiner som
benyttes.
Vi har igennem året bistået flere grupper af universitets studerende med deres afsluttende opgaver
som de har forespurgt. Det gør vi med glæde og glæder os samtidig over at se hvordan vores fokus
på erhvervsbetinget kræft for brandfolk er nået helt ind på danske universiteter.

Udlandet


BFC har i 2017 deltaget en hel del i europæiske sammenhænge hvor vi har gjort opmærksom på
brandfolks arbejdsmiljø og hvad EU kan og ikke kan gøre. Vi har bl.a. siddet i en ekspertgruppe i EU
kommissionen omkring toksicitet, testmetoder og brandbarhed i forskellige byggematerialer.
Vi har deltaget i events foran og i EU parlamentet og siddet i panel med aktører og MEP’er.
Desuden arbejder BFC stadig på at informere Nordisk Råd og her er særligt danske og finske
medlemmer de aktive. Tak for det.
Vi har, på foranledning af brandfolk og deres organisationer, været i forskellige lande i Europa som
har ønsket vores hjælp og opbakning, enten med viden og knowhow og/eller med hjælp til at
etablere søsterorganisationer til BFC. Samarbejder som styrker alle brandfolk i Europa og giver
unikke muligheder for fortsat videndeling og fælles fodslag. Det kan vi alle være stolte af.
Vi har også været en tur i Canada hvor de er meget opmærksomme på netop vores indsats og
arbejde for brandfolks langsigtede helbred. Vi var de eneste ikke canadiere som var inviterede og
det kan vi godt betragte som et kæmpe skulderklap og ære.
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Fremtiden



BFC vil fortsætte de gode takter fra 2017 og er naturligvis i fuld gang. Både med vores projekter,
det politiske og arrangementerne og invitationerne strømmer ind. Sidste år (læs 2017) måtte vi
desværre sige nej et par gange hvilket vi beklager meget. Omvendt kan vi konstatere at vores
arbejde og viden er efterspurgt og vinder stadig større interesse, hvilket vi kun kan glæde os over.
Vi regner med og arbejder på at afholde et større arrangement i forbindelse med et forhåbentligt
færdiggjort projekt og udgivelse af et ”paper” i samarbejde med forskellige interessenter og
institutter.
Et stort og anderkendt institut fra USA viser interesse for vores arbejde og projekter og sparrer med
os om fremtidige fokusområder.



Udover vores projekter med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø og kræftforebyggende
foranstaltninger begynder det psykiske arbejdsmiljø at trænge sig mere og mere på og her har BFC
også en stor viden og interesse og det vil blive et stadig større emne i den kommende tid og år. I
den forbindelse kan jeg allerede nu røbe at BFC vil modtage en invitation senere på året fra Forum
for Samfundets Beredskab FSB hvor vores rolle vil være netop at delagtiggøre medlemmer af
folketingets beskæftigelses- og sundhedsudvalg i problematikkerne.



BFC holder fast i at arbejde målrettet for indførelsen af en lovgivning som anderkender visse
erhvervssygdomme. Dette behov bliver vi hele tiden styrket i vores overbevisning om er den bedste
løsning for danske brandfolk.

På bestyrelsens vegne
Formand
Tommy Bækgaard Kjær
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