Πρότυπο της Γερμανικής Ένωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με ένα
διαπολιτισμικό άνοιγμα
1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προσφέρει …
… μια κοινότητα, που βοηθάει ανθρώπους ανεξάρτητα φυλής, θρησκείας, φύλου και κύρους
του ατόμου.
… μια σχέση αλληλεγγύης, συνοχής, συντροφικότητας και μια αξιόπιστη κοινότητα.
… μεγάλη εμπιστοσύνη και καλό όνομα στην κοινωνία. Θεωρείται ως αρμόδια στην
εκπλήρωση των καθηκόντων της. Η Πυροσβεστική υπηρεσία θεωρείται επίσης ως μια
παραδοσιακή οργάνωση, που μας θυμίζει στολές, δομές διοίκησης, Ιεραρχίες, βαθμούς
και κανονισμούς υπηρεσίας. Γι’ αυτό το βλέπει, ως μια σημαντική πρόκληση, να ανοιχθεί
απέναντι σε μέχρι τώρα υποεκπροσωπούμενες λαϊκές ομάδες.
2. διαπολιτισμικό άνοιγμα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σημαίνει …
… όχι μόνο να προσαρμοστούν στις εξελίξεις της κοινωνίας, αλλά να χρησιμοποιούν τις
αλλαγές αυτές ως ευκαιρία και πρόκληση.
… να διερευνήσει νέους τρόπους, για να προωθήσει την ισότητα και συμμετοχή όλων των
λαϊκών τάξεων εντός και εκτός των πυροσβεστικών υπηρεσιών.
… να κάνει σε θέμα τις προκαταλήψεις και φόβους για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος,
που να επιτρέπει την αμοιβαία αποδοχή.
3. διαπολιτισμικό άνοιγμα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών απαιτεί…
… την ετοιμότητα, να γνωρίσουμε άλλους και τον πολιτισμό τους. Περιλαμβάνει τον
σεβασμό, την ειλικρίνεια και την αυτογνωσία.
… την αποδοχή της πολυμορφίας των μελών της
… μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία αλλαγών σε όλους τους τομείς των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών.
… μια σαφήνεια για το πώς θα προχωρήσουν οι σχέσεις του ενός στον άλλο.
… την δυνατότητα συμμετοχής από μετανάστριες και μετανάστες στις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες και την προώθηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων από κύριων και εθελοντών στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
… μια συνεχή ανταλλαγή, συνεργασία και δικτύωση με οργανώσεις μεταναστών.
… Δημόσιες σχέσεις για το διαπολιτισμικό άνοιγμα.
… την ετοιμότητα για την τακτική εξέταση των εξελίξεων.
… την ενεργή υποστήριξη και την πρότυπη συμπεριφορά των υψηλών στελεχών των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
4. Το πρότυπο ισχύει…
… για όλα τα μέλη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
… στην συνεργασία με τις αρχές και τις κοινότητες.
… ιδίως για εκείνους, που είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τη διαδικασία του
διαπολιτισμικού ανοίγματος και να ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε όλοι οι
πολιτισμοί να βρίσκονται τελικά εκεί μέσα.
… ως συνεχώς επαναλαμβανόμενη δήλωση έναντι των μέσων ενημέρωσης ή σε
εκδηλώσεις δημοσιότητας. Εδώ πρέπει να εκπροσωπεύονται από τα μέλη της
Πυροσβεστικής.

5. Οι ευκαιρίες του διαπολιτισμικού ανοίγματος είναι …
… η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της συνεργασίας με τις μετανάστριες και τους
μετανάστες και με οργανώσεις των μεταναστών.
… η ενεργοποίηση των διαδικασιών μάθησης εντός και εκτός των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,
η οποία δίνει την δυνατότητα για βελτιωμένες και απλουστευμένες διαδικασίες
εφαρμογής.
… να γίνουν θέμα και να λυθούν οι προκαταλήψεις καθώς και να εξαλειφθούν οι φόβοι
έναντι των μέχρι στιγμής ελάχιστα εκπροσωπούμενων ομάδων, ιδιαίτερα ατόμων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
… το μακροπρόθεσμο κέρδος από μέλη πυροσβεστικής από μέλη προηγουμένως
υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Έτσι, θα δειχθεί στο μέλλον μια πιο δυνατή εγκάρσια
τομή του πληθυσμού.
… ένας εμπλουτισμός των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μέσω των ιδιαιτέρων δεξιοτήτων και
εμπειριών των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
6. Θα χρειασθούν Άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, διότιl…
… είναι μέρος της κοινωνίας και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εμπλουτίζουν πολιτιστικά,
γλωσσικά, στην τακτική δραστηριότητα και προσωπικά. Οι εμπειρίες τους κάνουν δυνατή
την μεσολάβηση σε γλωσσικά εμπόδια και πιθανές πολιτισμικές διαφορές και τρόπο
συμπεριφοράς.
… διευρύνουν τον ορίζοντα των υπαρχόντων μελών. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στη
διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
… οι Πυροσβεστικές υπηρεσίες θεωρούνται ως αντανάκλαση της κοινωνίας και γι’ αυτό
θέλουν να συμπεριλάβουν όλες τις ομάδες του πληθυσμού. .
… θα χρειασθούν ιδιαίτερες εμπειρίες στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7. διαπολιτισμικό άνοιγμα σημαίνει για τις μετανάστριες και τους μετανάστες …
… να βιώσουν την πυροσβεστική υπηρεσία ως ένα κοινωνικό δίκτυο, όπου τα μέλη μεταξύ
τους και εκτός των εκδηλώσεων δραστηριοτήτων και επαφών εντός του συλλόγου
βοηθιούνται.
… επίσης στην δική τους κοινότητα, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις δράσεως και στον τομέα
της εκπαίδευσης για την πυρασφάλεια να χρησιμοποιούν τις γλωσσικές τους ικανότητες
και να παίρνουν ένα υποστηρικτικό ρόλο. Έτσι μεταφέρονται μέθοδοι εργασίας και
καθήκοντα σε τέτοιους πληθυσμούς, που μέχρι τώρα είχαν ελάχιστη πρόσβαση και
πληροφορίες για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
… να χρειασθούν στις κοινωνικά αναγνωρισμένες και σεβαστές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και
να γίνουν μέρος μιας παραδοσιακής και συγχρόνως παραλλαγμένης οργάνωσης.
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