Alman İtfaiyeciler Birliğinin kültürel açılıma yönelik prensipleri
1. İtfaiye...
… insanlara köken, din, cinsiyet ve görünümünden bağımsız olarak yardım eden bir
topluluktur.
… dayanışmacı birliktelik, karşılıklı destek, arkadaşlık ve güvene dayalı bir topluluktur.
… büyük bir güven ve halk nezdinde hatırı sayılır bir itibar anlamına gelir. İtfaiyenin en
yetkin biçimde görevini yerine getirdiği kabul edilir. İtfaiye, çoğu zaman üniforma, emir
komuta yapıları, hiyerarşi rütbe ve hizmet talimatnamesi gibi unsurlarla bağlantılı olarak
düşünülen geleneksel bir organizasyondur. Bu nedenle itfaiye kendisini şu ana kadar
yeterince temsil hakkı bulamamış olan halk gruplarına açılmayı önemli bir fırsat olarak
görmektedir.
2. İtfaiyenin kültürel açılımı...
… toplumun gösterdiği gelişime uyum sağlamanın ötesinde bu değişiklikleri bir şans ve bir
fırsat olarak kullanmaktır.
… tüm toplum gruplarının itfaiye içerisinde ve dışarısında eşit haklara ve katılıma sahip
olması için yeni yollardan geçmesidir.
… karşılıklı kabullenmeyi mümkün kılan olumlu bir hava oluşturmak amacı ile ön yargı ve
korkuları gündeme getirmektir.
3. İtfaiyelerin kültürel açılımı...
… ötekileri ve öteki kültürleri tanımaya hazır olmak demektir. Bu ise saygı, açıklık ve
kendini tanımayı zorunlu kılar.
… katılımcıların çeşitliliğini kabullenmektir.
… itfaiyenin tüm alanlarında sürekli bir kalıcılık sağlamaktır.
… herkesin ne kadar birbirine açılması gerektiği noktasında kesin çizgiler belirlemektir.
… göçmenlerin itfaiyeye katılımlarını sağlamak ve itfaiyedeki profesyonel ve fahri
görevlilerin kültürlerarası yetkinliğini teşvik etmektir.
… göçmen organizasyonları ile devamlı bir alışveriş, işbirliği içinde olmak ve ağ kurmaktır.
… kültürlerarası açılım alanında halkla ilişkiler çalışması yapmaktır.
… gelişmeleri düzenli olarak denetlemeye hazır olmaktır.
… itfaiyedeki ideallerin aktif olarak desteklenmesi ve idari personel tarafından hayata
geçirilerek örnek oluşturulmasıdır.
4. Bu ideal…
… tüm itfaiye üyeleri için geçerlidir.
… resmi makam ve yerel yönetimlerle işbirliğinde geçerlidir.
… kültürel açılım sürecine katkıda bulunmaya ve bu açılımın nihai olarak tüm kültürlerin
kendisine bir yer bulabileceği şekilde gelişmesine izin vermeye hazır olanlar için
geçerlidir.
… medyada ve kamuoyu üzerinde etki bırakan organizasyonlarda sürekli dile getirilecek bir
ifade olarak geçerlidir. Bu ifade tüm itfaiye üyeleri tarafından dışarı yansıtılmalıdır.

5. Kültürel açılımın getirdiği fırsatlara…
… göçmenler ve göçmenlerin kendilerinin kurdukları organizasyonlar ile işbirliği içerisinde
kamu düzenindeki işbirliğinin pekiştirilmesi dahildir.
… geliştirilmiş ve sadeleştirilmiş iş akışı sayesinde itfaiye dahilinde ve haricinde öğrenme
süreçlerinin başlatılması dahildir.
… şu ana kadar yeterince temsil imkanı bulamayan ve özellikle de göçmenlik geçmişine
sahip bireylere yönelik ön yargıların gündeme getirilmesi ve bunlarla mücadelesi ile ön
yargıların yıkılması dahildir.
… şu ana kadar yeterince temsil imkanı bulamayan halk topluluklarından itfaiye üyelerinin
uzun süreli olarak kazanılması dahildir. Bu sayede toplumun daha geniş bir kesiti
oluşturulacaktır.
… itfaiyenin göçmenlik geçmişine sahip bireylerin özel niteliklere ve deneyimlere sahip
bireylerle zenginleşmesi dahildir.
6. Göçmenlik geçmişine sahip bireylere ihtiyaç vardır, çünkü …
… onlar da toplumun bir parçasıdır ve itfaiyelerimize kültür, dil, tatbikat ve personel
yönünden önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu bireylerin getirdiği tecrübeler, dil
engellerinin aşılması ve olası kültürel farklılık ve davranış biçimlerinde aracılık sağlar.
… mevcut üyelerin ufkunu genişletir. Bu durum üstlenilen görevlerin aşılmasına da olumlu
etki gösterecektir.
… itfaiyelerin kendilerini toplumun bir yansıması olarak görmesini sağlar ve tüm toplum
katmanlarını kendi içlerine dahil eder.
… bu bireylerin özel tecrübelerinin kendi tecrübelerine ihtiyaç duyulması anlamına gelir.
7. Kültürel açılım göçmenler için …
… itfaiyeyi üyelerin tatbikat dışındaki olaylar ve dernek yaşamı dışında da sosyal bir ağ
olarak görmelerini sağlayacaktır.
… göçmenlere özellikle kendi toplumlarında, örneğin tatbikat durumları ve yangından
korunma ile ilgili aydınlatma faaliyetlerinde iletişim ve destek amaçlı ihtiyaç duyulması
anlamına gelir. Bu sayede toplum içerisindeki çalışma biçimleri ve görevleri şu ana kadar
itfaiye hakkındaki bilgilere yeterince erişimi olmayan toplumsal kitlelere de
yansıtılacaktır.
… toplumsal kabul ve saygınlık gören itfaiyelerde kendilerine ihtiyaç duyulması ve geniş bir
geçmişe, aynı zamanda da sürekli gelişen bir organizasyonun bir parçası olmak anlamına
gelmektedir.
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