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Kære allesammen
Endelig skete det.
IARC, International Agency for Research on Cancer under WHO, har I dag udgivet en
1300 sider lang rapport om cancerrisiko for brandfolk. Brandfolkenes erhverv er blevet
flyttet fra gruppe 2B (muligt kræftfremkaldende arbejde) til gruppe 1 (kendt
kræftfremkaldende arbejde).
Det betyder at der nu SKAL laves tiltag for at forebygge kræftrisikoen for brandfolk. Det er
et STORT skridt i den rigtige retning.
En lang kamp
BFC har sammen med vores søsterorganisationer, verden over,
kæmpet for dette i over 10 år nu og nu er det endelig sket. -”Den nye
klassificering til gruppe 1 vender det danske EPIBRAND studiets vage,
og efter vores opfattelse fejlagtige, konklusion på hovedet og vi kan
kun gælde os over at IARC nu er kommet til den samme konklusion
som vi har peget på i årevis” udtaler vores formand Tommy Kjær.

Er det slut?

BFC-formand
Tommy Kjær

Men er BFC´s arbejde så slut? NEJ, langt fra. Nu skal vi have
regeringen på banen, have vækket beskæftigelsesministeren,
vejledt Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring så
tiltagene bliver flyttet fra teori til praksis. Der skal laves lovgivning
som beskytter brandfolk og en fair behandling hvis man bliver
ramt af kræft. Der ligger meget arbejde foran os, som vi med
glæde springer ud i.
Der er allerede aftalt møde med beskæftigelsesministeren og vi
skal have beskæftigelsesordførerne på banen med spørgsmål om
de tiltag der skal foretages.
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Interzhutz 2022
BFC har også været på Interzhutz, i Hannover i Tyskland. Interzhutz er verden største
messe for alt brand og rednings udstyr, alt fra brandbiler til sø redningsskibe, fra teknisk
redningsgrej til branddragter.
Rejsen foregik i tog. Hotellet og indgangspasset var sponseret af gode venner fra Island.
Der har vi mødt en del af vores søsterorganisationer og fået skabt nye kontakter.
Der var også mange af producenterne der
fik sig en på opleveren, når vores formand
stillede spørgsmål til det udstillede personligt
beskyttelses grej, rengøringsudstyr,
køretøjer m.m. Der er ikke helt den samme
opmærksomhed på partikelforurening,
rengøring/dekontaminering i alle lande og
flere producenter samarbejder eller vil
samarbejde med BFC i fremtiden for at
optimere deres produkter i retning af bedre
forebyggelse til fordel for brandfolk.

En af de virksomheder som BFC samarbejder med og i øvrigt
den eneste dokumenterede måde at dekontaminere
forurenede branddragter på. Almendelig rengøring er ikke
nok.

I Danmark har vi fået det på dagsordenen
og brandfolk søger viden inden der bliver købt nyt grej. Det viser at vores arbejde og ikke
mindst jeres opbakning nytter noget selvom ting taget tid. Vi skal og vil hele tiden presse
på.
Indtil videre er det den danske producent Viking der har skabt
branddragten, i samarbejde med bl.a. BFC, der er den
dokumenterede bedst beskyttende imod skadelige partikler på
markedet i dag. Viking indtænker beskyttelsen i alle nye
produktioner og vil hele tiden have fokus på brandfolks sikkerhed og
sundhed.
En af de ting som Viking har udviklet, er den særlige
manchet i benene som forhindrer brandfolk i at blive
forurenet langt op af benene.

Tusind tak til alle jer der har valgt at støtte os i vores arbejde.
Med venlig hilsen
Jan Winther
Næstformand i Brandfolkenes Cancerforening
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