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Rapport fra besøg i Spanien 
ved NGO Bomberos en Acción 

(Brandfolk i Aktion) 
 

Nærværende rapport omhandler vore erfaringer ved besøget 
hos den spanske non-governmental organization (NGO)    
Bomberos en Acción i dagene 5.-12. september 2010. 
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Studieturen er gennemført med RL- Rejselegatet 2010 samt støtte fra 3F’s 
uddannelsesfond for reddere i Falck Danmark A/S. 

Samt udstrakt hjælp og støtte fra Falck Danmark A/S.  
Især vicedirektør Jørn Zielke og sekretær/tolk Stefanie Fehse, 

Fire & Safety Services 
Avda. Cortez Valencianas 58 

46015 Valencia (Spain) 
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Formål: Formålet med studieturen var at besøge det spanske ”Bomberos 

en Acción”, som bl.a. er en international udrykningsenhed, der 
består af specialuddannede brand- og redningsfolk, der kan 
rekvireres ved ulykker og katastrofer i hele verden. Meningen er 
bl.a. at hente erfaringer og oplysninger om deres organisation 
samt struktur, opgaver og finansiering. 

 
Mål: Målet var at opsøge informationer, muligheder og erfaringer til 

hjælp for at danne en tilsvarende enhed i Danmark, enten 
selvstændigt som hos ”Bomberos en Acción” og/eller i Falckregi 
eller som en del af en anden organisation. 

  
 
Indhold:  
 

 Forside. 
 Formål, mål og indhold. 
 Program (engelsk). 
 Området (engelsk). 
 Organisationen og hvervning. 
 Finansiering og støtte (Navne på firmaer og 

samarbejdspartnere er på spansk). 
 Dagbog. 
 Konklusion. 
 Tak til involverede. 
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Programmet var som følger: 
  
5.9.         Arrival at the fire station. Evening dinner 
6.9.         Getting to know the activities of Bombers en Acción together   

with the President: Organization chart, ways of working, 
financing, projects, cooperations, emergencies, etc...  

7.9.         Project Haiti - Trip to Murcia and interviews with the 
responsibles of Bomberos en Acción in Murcia and the 
coordinator for Haiti 

8.9.        Civil protection in Cartagena, unit with dogs, rescue at coast. 
9.9.         Visit to 061 in Cartagena, an ambulanceservice under the 

Regional healthservice. And a visit at the hospital. 
10.9.        Visit to the 112 in Murcia. 
11.9. Free day and return to Alicante 
12.9. Departure Alicante early morning. 
  
 
OBS: Da besøget foregik på spansk og oversat til engelsk er rapporten 

på hhv. engelsk, spansk og dansk.  
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Region Murcia. 
Región de Murcia 

—  Autonomous Community  — 

 
Flag 

 
Coat of arms 

 
Map of the Region of Murcia

Coordinates: 38°00′N 1°00′W38°N 1°WCoordinates: 38°00′N 1°00′W38°N 1°W 

Capital Murcia 

Government

- President Ramón Luis Valcárcel Siso (PP) 

- Total 11,313 km2 (4,368 sq mi) 

Population (2008) 

- Total 1,424,063 

- Density  125.9/km2 (326/sq mi) 

Official 
languages 

Spanish; 

Statute of 
Autonomy 

June 9, 1982 

Website Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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The Autonomous Community of the Region of Murcia (Spanish: Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, IPA: [ˈmurθja]) is one of Spain's seventeen autonomous communities. It is 

located in the southeast of the country, between Andalusia and Valencian Community, on the 

Mediterranean coast. 

The autonomous community consists of a single province (region), unlike most autonomous 

communities, which have several provinces within the same region. Because of this, the 

autonomous community and the province are operated as one unit of government. The city of 

Murcia is the capital of the Region, and seat of government organs, except for the parliament 

(Regional Assembly), which is in Cartagena. The autonomous community and province is 

subdivided in municipalities. 

The Region of Murcia is bordered by Andalucía (the provinces of Almería and Granada); Castilla-

La Mancha (the province of Albacete), which was historically connected to Murcia until 1833; the 

Valencian Community (province of Alicante); and the Mediterranean Sea. The highest mountain is 

Revolcadores (2015 m). 

The community measures 11,313 km² and has a population of 1.4 million, of whom one-third live in 

the capital. 

The region is a major producer of fruits, vegetables, and flowers for Spain and the rest of Europe. 

Excellent wineries have developed near the towns of Bullas, Yecla, and Jumilla, as well as olive oil 

near Moratalla. Murcia is mainly a warm region which has made it very suitable for agriculture. 

However the precipitation level is low and water supply is a hot subject today since, in addition to 

the traditional water demand for crops, there is now also a demand of water for the booming tourist 

developments which take advantage of the mild weather and beaches. Water is supplied by the 

Segura River or Río Segura and, ever since the 70's, by the Tajo transvasement, a major civil 

engineering which, under some environmental and sustaintibility restraints, brings water from the 

Tajo into the Segura. 

 
 
 
 

Kilde: Wikipedia, the free encyclopedia 
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Organisationen 
 

Hvordan fik vi kendskab til Bomberos en Acción 
 

På Nicaraguaprojektet i 2008 fik vi kontakt til et par Brandfolk fra organisationen, som var i 
Nicaragua for at undervise på et seminar for frivillige kvindelige brandfolk i hele Centralamerika. 
Ved en samtale med en brandmand, der hedder Juan Cayuela, spurgte vi, om vi måtte komme og 
besøge deres organisation i Spanien. Hvortil der blev fremsat en egentlig invitation verbalt. 
1½ år senere, da der skulle søges rejselegat, havde vi forinden undersøgt nærmere på deres 
hjemmeside og fundet det meget interessant i forbindelse med de nyligt indtrufne katastrofer. 
En fornyet forespørgsel blev sendt afsted på mail, og igen var svaret positivt. 

 
 

Hvem er Bomberos en Acción. (Brandfolk i Aktion) 
 
Bomberos en Acción (Brandfolk i Aktion) består først og fremmest af mandskab fra Brand & 
Redningsstationer i byerne;  Cartagena, Murcia, Valencia, Granada, Almería, Jaén samt Det 
Regionale Konsortium for Brandslukning og Redning i Region Murcia, Cartagena Civilforsvar med 
bl.a. Redningshunde-enheden. Samt en del andre personer, der samarbejder og deltager i projekter 
og relaterede aktiviteter. Denne organisation er delt op i diverse delegationer i Valencia, Almeira, 
Murcia og Nicaragua som alle refererer til hovedsædet i Cartagena, som er hjemsted for 
organisationen.  
 
Deres historie begynder i 1997, da en gruppe brandmænd motiveret ved tanken om at hjælpe de 
dårligst stillede i nødsituationer og opgaver af yderst hastende karakter, begynder at udføre opgaver 
af humanitær bistand i de underudviklede lande. Den første aktion ”spiren” blev kendt i deres 
organisation som ”LA RUTA DE LA VIDA”(livets vej) eller (vejen til livet) 
Denne første opgave bestod i, at Brandvæsenet i Cartagena donerede en 3500 liters tankvogn til 
Republikken Mali. Inden afgang var der imidlertid flere køretøjer, som tilsammen skulle køre 
”livets vej” til Mali. Der deltog 5 mand fra Cartagena Brandvæsen, som senere skulle få ideen og 
danne ”Bomberos en Acción”. 
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Organisationsdiagram: 

 
 

Kontaktoplysninger  

 

O.N.G.D BOMBEROS EN ACCION  

Parque de Bomberos  

Ctra la Unión N-332 km 1.2 

30399 CARTAGENA 

Tel: 968128941 

www.bomberosenaccion.org  

Email:  

Formand:  presidente@bomberosenaccion.org 

Næstformand: cesarbomberosenaccion@gmail.com  

Sekretariat:  bomberosenaccion@bomberosenaccion.org 

Uddannelse:  formacion@bomberosenaccion.org 

Projekter:  proyectos@bomberosenaccion.org 

BIE (ambulance afdeling) bie@bomberosenaccion.org   (Brigada de Intervención Emergencia) 

Redningshunde-enheden u_canina@bomberosenaccion.org 
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Grundlag for hvervning 
 
 
Alle kan være medlem af organisationen, brandmand eller ej, og alle som er myndige, 
arbejdsduelige, og som vil samarbejde med organisationens mål, og som vil acceptere betingelserne 
i vedtægterne fastsat af ledelsen for organisationen kan blive medlemmer. 
 
Brandfolk i Aktion er en sammenslutning, der er specialiseret i håndtering af nødsituationer i 
forbindelse med naturfænomener med katastrofale følger. Organisationen gennemfører også 
projekter, der sigter på udviklingssamarbejde med især de dårligst stillede landes brandvæsener, og 
ved hjælp af vore forskellige afdelinger generelt at opfylde behov i befolkningen som deres 
ressourcer og kompetencer giver mulighed for. Specielt at afhjælpe problemer og udvikle 
underudviklede landes brandkorps verden over. 
Brandfolk i Aktion består af professionelle brandfolk fra forskellige brand og redningstjenester samt 
kolleger og fagfolk fra andre sektorer, der har følgende erklærede mål: 
  

1. Det, der motiverer medlemmerne af Brandfolk i Aktion til at være en del af 
sammenslutningen, er varierede og personlige. Men det grundlæggende er troen på, at 
uddannelse og erfaring kan hjælpe i nødsituationer og udviklingen af brandinstitutioner og 
brandfolk og samfundet i almindelighed. 

2. Medlemmerne af Brandfolk i Aktion respekterer enhver religiøs overbevisning og politisk 
ideologi, men er ikke selv omfattet af indflydelse fra nogen og er dermed en uafhængig 
religiøs og politisk organisation. 

3. Man accepterer principperne om broderlig solidaritet og samarbejde mellem alle folkeslag 
på jorden, baserer sin bistand på objektive kriterier uden at være forudindtaget. 

4. Støtten, der ydes, skal være anmodet om og fuldt ud accepteret i lokalområdet, der selv skal 
deltage aktivt i udviklingen af projekterne. Der vil være medlemmer af organisationen i 
projekterne, men de blander sig ikke i lokale anliggender.  

5. Medlemmerne af Brandfolk i Aktion forpligter sig til enhver tid at respektere kulturen, 
skikke, miljøet og andre aspekter i det modtagende område. Støtten skal indarbejdes og 
skræddersyes i disse lokale aspekter og behov. Medlemmerne er endvidere forpligtet til på 
en bevidst og ansvarsfuld måde at yde denne støtte også derhjemme ved at informere om 
den reelle situation i området til at højne forståelsen i vort eget samfund. 

6. Brandfolk i Aktion er erklæret som selvstændige og uafhængige af enhver pressionsgruppe 
som f.eks. staten, regeringen, politiske eller religiøse sammenslutninger og af ethvert 
selskab, nationalt som internationalt. 

7. Brandfolk i Aktion tilbyder aldrig deres tjenester, hvis årsagen er krig eller krigslignende 
formål, ej heller aktiviteter der truer miljøet eller den menneskelige værdighed. 

8. Med karakter af anonymitet og på frivillig basis er medlemmerne gennem deres handlinger 
forpligtiget til ikke forsøge at opnå økonomisk gevinst eller faglige fordele. Der vil være en 
kontrol af kendskabet til missionen inden afgang samt en kontrol af, at de medsendte 
økonomiske midler anvendes til planlagte aktiviteter, da organisationens midler 
udelukkende afsættes til opfyldelse af målene inden for opgaven. 

 



 
Finansiering: 
Finansieringskilderne, som Bomberos en Acción benytter sig af, er medlemskab, lejlighedsvise 
finansielle bidrag fra enkeltpersoner og virksomheder, salg af forskelligt merchandise, lotteri og 
tilrettelæggelse af forskellige velgørenhedsarrangementer. Arrangementerne tilrettelægges ud fra 
behov om støtte til et bestemt formål, hvortil overskud går ubeskåret. Også til gennemførelse af 
nødsituationer og projekter er det håbet at opnå tilskud indsamlet fra offentlige og private 
institutioner (se liste herunder) med henblik på at finansiere de aktiviteter, der er nævnt i deres 
Carta Magna (hvad kan de). Herudover er der indtægter i form af gratis rejseforsikringer, gratis 
lager og kontorfaciliteter, fri befordring med Iberia samt gebyrfrie betalingskort og konti i 
bankerne, som de samarbejder med, hvor de i øvrigt får en højere rente på indeståender. Hertil skal 
regnes donationer til projekterne f.eks. udstyr fra sygehuse, mad fra fødevarevirksomheder 
(konserves), byggematerialer med videre. 
Hvis man vil hjælpe økonomisk, kan man bestille produkter gennem et katalog, der rekvireres på 
bomberosenaccion@bomberosenaccion.org ellers kan man støtte gennem en overførsel til deres 
bankkonto (man skal udfylde en formular som også kan ses på deres hjemmeside). Donationer er 
fradragsberettiget. 
 

Samarbejdspartnere, institutioner og medier:  
 Nuevo Blog ONGD Bomberos en Acción 
 Buscador de Temas de Salud   
 Medicina del Viajero   
 Canal Solidario    
 Haces Falta 
 Soluciones ONG    
 Sector 3 
 Risolidaria 
 Coordinadora de ONGs para el Desarrollo - España 
 Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
 Ayuntamiento de Cartagena 
 Cruz Roja  
 Directorio de organizaciones de desarrollo 
 Naciones Unidas  
 UNICEF 
 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) 
 Ayuda en acción 
 Farmamundi 
 Dinotec 
 Universidad Politécnica de Cartagena 
 UNED  (Universidad Nacional de Educación a Distancia) www.uned.es 
 FUNDACIÓN HOMAC http://homacfundacion.com/ 
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Dagbog 
 
Søndag den 5/12: 
 
Vi tog af sted kl. 1010 fra Billund og ankom til Alicante 1330, og efter lidt ventetid på kuffert blev 
vi hjertelig modtaget af Stefanie Fehse, sekretær fra Falck Valencia, som skulle tage med os på 
turens 3-4 første dage for at tolke. 
Efter ca. 100 km ankom vi til en forholdsvis stor brandstation (Parque de Bomberos, Cartagena) og 
blev godt modtaget af formanden for Bomberos en Acción Juano Antonio Martinez Catalán, som 
fortalte lidt om organisationens historie og opbygning.  
Han var meget interesseret i, hvad vi var for en organisation. Han genkendte Milling fra Nicaragua 
fra april 2004, hvor de mødtes på station Z 3 i Managua. Det tror vi var heldigt, idet han så 
formentlig er klar over, at vi ikke bare er seriøse men også besidder en smule erfaring i sådanne 
projekter.  
Vi tages med ind i et lille kontor, som fungerer som hovedkvarter for organisationen, der består af 
ca. 355 medlemmer - heraf kun 50 aktive, som reelt er i BIE (Brigada Intervención Emergencías). 
Frit oversat betyder det noget i retning af ”Enhed der indsættes i katastrofetilfælde”.  
De fysiske rammer består af et lille lagerlokale med ting, der er blevet doneret af brandvæsenet og 
så føromtalte kontor.  
 
Første opgave var orkanen Mitch i 1998, hvor organisationen var blevet dannet. Iværksætterne for 
denne organisation havde fået ideen ved en donation af brandkøretøjer til Mali i 1997.  
Vi fik også fremvist stationen, og her er, ud over en masse brandkøretøjer også en vagtcentral for 
brand og bag en dør bagerst i lokalet også en vagtcentral politi samt politistation. Fordelagtigt ved 
eventuelle katastrofesituationer. 
På stationen er også træningsfaciliteter til bl.a. højderedning, dykning, brandslukning, håndtering af 
gaslækager, røghus (højhus 7 etager), BREC (kassetter af beton som kan sættes sammen i 
øvelsesøjemed, hvor man kan skifte siderne i den enkelte ”BREC” denne skal så gennembrydes på 
rette vis og med rette værktøj) Milling har set dem på en øvelse i Nicaragua. BREC står for: Busca 
y Rescate en Estructuras Collapsadas (Search and Rescue in Collapsed Buildings). Det viste sig 
senere, at BEA har importeret denne øvelsesform til hele Spaniens brandvæsener fra netop 
Nicaragua! 
 
Vi spurgte ind til måden at drive organisationen på, hvorpå de svarede, at det køres 
sideløbende/uafhængigt med brandvæsenet, men med donationer herfra i form af brugt anvendeligt 
materiel. 
Forinden etablering af projekterne ligger et stort arbejde i at ansøge og redegøre for kommende 
udgifter, mål og formål, hvorefter midlerne frigives fra kommune eller det sted, hvor de ansøger. 
De har en sekretær ansat 4 timer dagligt. De har et væld af samarbejdspartnere som f.eks. banker, 
forsikringsselskaber, kommunikationsvirksomheder, Iberia (her har de aftale om at måtte tage 
hunde og alt deres materiel med gratis og stærkt nedsatte priser på billetter til mandskabet).  
Alarmering foregår ved hjælp af en telefonkæde, hvor formanden bliver kontaktet af en person i den 
spanske koordineringsgruppe, som hører hjemme under udenrigsministeriet. Så sender han en sms 
til bestyrelsens krisegruppe, der tæller flere personer. Blandt andet en person der går i gang med at 
løse logistikopgaven – en anden bestiller flybilletter – en tredje løser finansieringsproblemet ved at 
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kontakte nogle af samarbejdspartnerne og en fjerde forbereder en briefing efter naturligvis at have 
samlet alle de oplysninger, han kan om området, katastrofens omfang osv.  
Så sender man en mail til alle operative medlemmer, om man kan møde i måske 14 dage. Så starter 
udvælgelsen. 
Efter at have oplevet, hvordan BEA har organiseret sig med et antal medlemmer, som er operative 
og medlemmer som ”bare” er aktive, virker det naturligt at medlemmerne skal være med i 
organisationen i et år for at kunne komme i betragtning til eventuelle indsatser. Først og fremmest 
går udvælgelsen på kvalifikationer i forhold til opgaven – ved flere, som har samme kvalifikationer 
er det engagementet i organisationen, der tæller ud fra bestyrelsens vurdering. 
Operative medlemmer, der sendes ud, har som udgangspunkt 14 dages arbejdsfri. Arbejdsgiveren 
(brandvæsenet) har i denne periode ansvaret for at ”erstatte” arbejdskraften. Ud over disse dage er 
det det enkelte medlem, der selv skal sørge for en afløser. 
Spiste sent som de nu gør her i Spanien og efter dagens evaluering gik vi til ro på en 10 mands stue 
ved 2330 tiden. 
 
Mandag den 6/9: 
 
I dag startede dagen kl. 0900 på BEA kontoret. Her havde vi en meget positiv samtale omkring 
vores hjemmeside, som vi frygtede var for ”tæt” på deres. Tværtimod var svaret, at det var helt ok, 
og vi aftalte at sætte links til hinandens organisationer på vore respektive hjemmesider.  
Ved at inspicere hinandens hjemmesider fandt vi ud af, at det er praktisk, hvis der er en henholdsvis 
engelsk og spansk version. Det vakte imidlertid lidt nostalgi at se billeder fra Nicaragua for begge 
parter. Herefter gik vi til morgenmad på en ”cafe” tæt på stationen. 
 
Derefter kørte vi til BEA afdelingen i Murcia, hvor lagerkapaciteten er lidt større end det lille 
lokale, som er her i Cartagena. Her blev vi også godt modtaget af næstformanden César Claros 
Wandosell.    
César var lige ved at få os til at gå bagover, da han, efter at have hørt hvad og hvem vi var, tilbød os 
at komme med til Haiti og hjælpe BEA. Han er koordinator for Haiti og skal sammen med 3 andre 
tilbage til Haiti om 5 dage!  
Derefter siger Juano (formanden), at vi også er velkomne til at hjælpe på deres projekt i Paraguay, 
hvor der virkelig skulle være brug for en form for et ”Nicaraguaprojekt” og for folk med vores 
kompetencer. Til Stefanie (tolken) siger han; “these guys don’t know what they put themselves 
into” Det lader til, at de gerne vil samarbejde med os. 
 
Hos afdelingen i Murcia er der et kontor (inkl. telefon) og igen et lille lagerlokale – det hele 
sponseres og betales af kommunen i Murcia. Endvidere har de adgang til en lagerhal tæt ved, hvor 
de opbevarer vandrensningsanlæg, som er udviklet af dem selv og et firma, der hedder DINOTEC, 
oppusteligt felthospital, som har flere anvendelsesmuligheder samt endnu en stor gummibåd med 35 
hk motor.  
Hertil hører en lille sidehistorie. Det drejer sig om afrikanske illegale indvandrere, der sejler ud fra 
Nordafrikas kyster med kurs mod Spaniens sydkyst. På grund af afstanden er det nødt til at være en 
god stabil gummibåd med god motor, som de køber inden afgang for bare at efterlade den tæt ved 
kysten, hvor de springer i vandet for at undgå at blive sendt tilbage. Resultatet bliver så at 
Bomberos en Acción bare tager ned og kikker ved kysten en gang imellem og samler gummibåde 
op. Dette sker omkring 10-15 gange årligt!! 
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Ved en samtale erfarer vi, at deres bestyrelse dannes ved valg af formand hvert andet år, hvorefter 
han sætter ”holdet” altså bestyrelsen. Herved undgås at bestyrelsen kommer til at bestå af én eller 
flere personer, der måske ikke ”brænder” for sagen. 
 
Under en køretur fik vi flere gode råd om, hvordan vi kan skaffe donorer og omkring hele det med 
at finansiere aktiviteter. For eksempel i banken, hvor vi har konto. Her kan vi måske forhandle os til 
gebyrfrit betalingskort og via deres samarbejde med forsikringsselskaber sponsere rejseforsikring 
mod til gengæld at få reklamer på hjemmesiden og blive nævnt til arrangementer o.l. 
 
Vi talte også lidt om øvrige samarbejdspartnere såsom en fabrik vi kørte forbi, der fremstiller 
fødevarer (konserves), som BEA havde en aftale med ang. Haiti. 
 
I det lille lagerlokale var der fyldt med udstyr, som ligger klar på hylderne. Det er også det udstyr 
de træner med, så de hele tiden ved, at det virker. Her fik vi også et lille råd om, hvor vigtigt det er, 
at ”reklamere” for organisationen, idet han viste os en hjelm med ”BEA” navn på både forside, 
bagside og begge siderne. Det samme gælder T-shirts og arbejdsdragter, der har samme tekst på alle 
sider. Endvidere er der klistermærker på alt grej, som viser tilhørsforhold. 
    
Da vi kom tilbage til Cartagena ved 18 tiden, skulle vi på kontoret. Det viser sig nemlig, at der i 
morgen skal være en præsentation af de nye brandfolk på stationen. Ved denne lejlighed har Juan 
tilkaldt medierne for at fremvise Bomberos en Acción sammen med en tilsvarende organisation fra 
Danmark! Der deltager både TV- og avisjournalister, og vores nu lidt hastende opgave bliver at 
præsentere os ved hjælp af powerpoint overfor disse medier. Det skal indeholde hvem vi er, hvorfor 
vi besøger Bomberos en Acción og vores fremtidsplaner ganske kort.  
Herefter præsenterer Stefanie firmaet Falck, også ganske kort, ved gennemgang af organisation og 
forretningsområder. Spiste sent igen i dag og var i kassen ca. godt midnat. 
 
Tirsdag den 7/9: 
 
I dag overværede vi vagtskiftet kl. 0800, som i store træk gik ud på, at der i skolestuen var 
mønstring af vagtholdet, hvorefter de blev sat sammen med de køretøjer, som de har ansvaret for i 
vagten. 
Herefter fik køretøjerne det daglige check.  
Daglig rytme indeholder blandt andet; fælles morgenmad 0930 for alle brandfolk. Kl. 14 til 17 er 
der siesta, som alle synes at bruge til at sove lidt. Ca. kl. 22 er der aftensmad som vagtholdet også 
laver sammen, herefter går man i seng ca. midnat.  
I arbejdstiden kan der udføres opgaver, øves og dyrkes sport. Alle aktiviteter, dog minus øvelser 
foregår i korte bukser og kondisko. Vejret her i Cartagena er meget solrigt med temperaturer om 
dagen på mellem 30 – 44 grader i skyggen, og derfor er her meget tørt.  
Her på stationen er der årligt ca. 1600 udrykninger, men det er også den eneste station, der dækker 
området med et befolkningstal på 250.000 indbyggere. 
 
Kl. 1000 havde vi en aftale med ”Protección Civil”, som er en slags civilforsvar, der blandt andet 
har ansvaret for livredderne ved kysterne og redningshunde-enheden. Det viser sig, at de holder en 
international redningsøvelse i starten af december med deltagelse fra flere lande, som vi blev 
inviteret med på. Der vil komme en officiel invitation senere, når de sender invitationer ud. Vi er 
enige om, at sådan en mulighed, vil vi ikke lade gå fra os. Forinden havde vi rettet en forsigtig 
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forespørgsel til Chefen Jose Navarro Alcaraz, om man kunne forestille sig, at vi kunne få lov at 
komme med på øvelsen, hvortil han svarede: ”No… yo QUIRO!” (nej, jeg VIL ha jer med)! 
Det er en god chance for at fremme samarbejdet, og der viser sig et mønster i de udtalelser, der 
kommer fra forskellige mennesker vi taler med. Det viser, at der ER et behov for os ambulancefolk 
til at tage sig af patienter, der lige er blevet frigjort fra en katastrofe og til stabilisering og transport 
til enten felthospital eller klinik. 
Ved middagstid deltog vi i en præsentation, hvor de nye brandfolk skulle indvies i BEA og derefter 
et interview med det lokale TV selskab, hvor både BEA og RAV blev spurgt om samarbejdets form, 
og hvem vi var – spændende! Vi var vidner til en præsentation af BEA, hvor alle 
aktioner/interventioner blev beskrevet i billedeform på powerpoint samt sponsorer nævnt - Meget 
spændende.  
Herefter kom en stor overraskelse, idet vi alle blev udnævnt til æresmedlemmer af BEA !!! med de 
efterhånden obligatoriske krammere. Vi har fået adgang og lovning på at måtte anvende alt deres 
infrastruktur til, hvad vi måtte behøve – BEDRE KAN DET VIST IKKE BLIVE!!  
 
Vi er alle blevet meget rørte og beærede over modtagelsen her, og den hjælp vi får, og vi er lidt 
overraskede over den samarbejdsvillighed som vi møder overalt – selv Stefanie, vores tolk, er 
meget imponeret af den motivation, de lægger for dagen. 
 
Her til aften er vi ude på en stor plads med masser af biler, der næsten alle er skadede. Det er 
åbenbart et sted, de samler de biler, der har været stjålet, efterladt og skadet fra færdselsuheld. 
Her øver de med redningshundene. Der er ca. 30 hunde på stedet, der også indeholder en 
hundegård, hundepool og bure til indkvartering af hundene. De har pas og registreringspapirer på 
alle 30 hunde. 
De bliver trænet hårdt på den måde, at de første 6 måneder har træneren/føreren hunden med sig 
overalt, hvor han er, og i denne periode viser han hunden alt, hvad han har tænkt sig at lære hunden 
senere og hvordan.  
Derefter er hunden ”dømt” til et liv i bur… eller på arbejde.!! Og det er kun de bedste, der får lov at 
komme med på internationale opgaver.  
Træneren er enormt dygtig, og han vil gerne tilbyde 1 eller max. 2 reddere fra RAV, der gerne vil 
”lave” en redningshund, at hjælpe dem med at uddanne dem og hunden. Også her lader det til, at 
der er opgaver nok.  
Måske er der en redder eller 2, der har lyst at samle denne ”indbydelse” op? 
Efter 3 timers forevisning med diverse hunde og racer takkede vi af og kørte hjem. 
 
Vi må love for Stefanie, hun er en kvinde, der ikke sådan lader sig ”skubbe væk”. Hun er dygtig til 
spansk, selvom hun er tysk. Hun har boet i Spanien de sidste 6 år, bor i Valencia med hendes mand, 
som også er tysk. Hun er meget motiverende og indlever sig fuldstændigt i vores mål – og har i dag 
tilbudt at være sekretær for RAV en gang imellem. I sin fritid selvfølgelig! Sidst men ikke mindst er 
hun loyal overfor Falck. I dag under præsentationen havde hun Falck trøje på og var klar med en 
præsentation af organisationen Falck. Derfor har vi efter aftale med RAV bestyrelsen besluttet at 
give hende et æresmedlemsskab af RAV trods det faktum, at hun hverken er organiseret i 3F eller i 
RAV. Vi er også enige om, at der måske skal laves ændringer i vedtægterne for at opnå en mere 
bred organisation, der kan mere, og dermed er mere fleksibel. 
Ved en samtale i dag med Stefanie viser det sig, at Juan havde været noget skeptisk med hensyn til, 
hvordan ugen skulle gå, men efter blot et par timer søndag eftermiddag var han ikke i tvivl om, at vi 
vil det her og derfor meget overbevist om, at vi kan blive en god samarbejdspartner. 
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Onsdag den 8/9: 
 
Som det første idag uddelte vi æresmedlemsskabet i RAV til Stefanie Fehse for hendes hjælp og 
måske fremtidige assistance, som hun blev meget rørt over. 
 
I dag skal vi på besøg hos en ambulanceservice, der hedder 061 (zero sixty-one). 
Ambulancestationen viste sig at være et sundhedscenter, der havde 1 ambulance tilknyttet. 
Bemandingen er 1 læge, 1 sygeplejerske, en redder og en chauffør. Vi talte blandt andet om 
opgaverne, oppakningen som ikke står tilbage for den danske, hvad vægten angår, idet der er meget 
mere udstyr på. Vægtgrænsen er som i DK 3500 kg, men de skal ikke til syn!! Vi vil skyde på, at 
vægten er godt over de 4000 kg. Vi talte også om deres tilknytning til sundhedscenteret.  
Herefter besøg hos endnu en ambulance i 061, der denne gang er tilknyttet et hospital. Denne 
ambulance bruges meget til overførsel af især for tidligt fødte børn fra samme hospital.  
Vi skulle se en kuvøsebåre og besøgte således også en neonatal afdeling, hvor en meget bevæget 
flok så flere meget små mennesker kæmpe for at komme i gang med livet. 
 
Fiskerestaurant!! Én af de bedre af slagsen!! Til frokost fik vi de lækreste små fiskeretter bestående 
af små fisk og skaldyr, sprutter og salat og så med udsigt ud over marinaen. Enorm god oplevelse. 
Vi har stadig aftenen til gode men har dog fornemmelse af, at der ikke i aften er ret meget fagligt på 
programmet. Vi har også måttet holde lidt igen, da der hele tiden løber nye ting/besøg og lignende 
på programmet – det kniber med at holde styr på det hele. 
 
Torsdag 9/9: 
 
Denne dag var vi igen hos ”Protección Civil” civilforsvaret, der udover redningshundeenheden har 
ansvaret for kyststrækningen i hele regionen. Det består af et antal livreddere, som i perioden fra 1. 
juni til 30. september skal sikre strandene.  
Ud over dette skal de fastansatte sørge for assistance til katastrofer og større ulykker i Regionen. 
Først på dagen var vi ude at inspicere en kyststrækning med mange høje klipper og fik forklaret, 
hvordan redning foretages under disse forhold.  
Dernæst var vi på stranden – ikke for at slappe af, men for at træne redning af personer i vand, både 
nær stranden og i åbent vand. Meget spændende at se, føle og afprøve disse principper, som er 
meget lig det, man lærer på kurserne til livredder i Danmark. Vi var især imponeret af redning med 
anvendelse af vandscooter, hvor en redningssituation udenfor badeafspærringen vil tage ca. 1½ 
minut fra afgang på stranden til ankomst igen på stranden!  
Vi prøvede alle at blive ”reddet” op, og det hele virker enormt professionelt. Instruktøren er en 
faglig dygtig person, som inden opstarten for 13 år siden med denne gren af kystlivredning, var på 
kursus i Californien hos US coastguards for at lære om uddannelse, udvælgelse af personale og 
udførelsen af opgaverne på forsvarlig vis. 
 
Fredag 10/9: 
 
I dag kørte vi til Murcia for at besøge 112. Vi startede med at besøge ledelsen af 112, som har 
hovedkvarter midt i byen. Vi kørte en del rundt da vi havde fået opgivet en forkert adresse.  
 
Vi fik en lang fortælling om, hvordan 112 er opbygget i Region Murcia, og hvem der gør hvad.  
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Efter en tid kørte vi til selve vagtcentralen, som er opbygget lidt på samme måde som vores. Den 
mest iøjnefaldende forskel er 3 læger bakket op af 1 sygeplejerske, der bearbejder meldingen i 
detaljer når de videresendes fra 112 modtageren. De er ved at starte et projekt op, hvor folk, der 
ringer til 112, kan filme patienten med mobiltelefonen, så 112 kan se/følge med i patientens 
symptomer.  
Der blev taget billeder til den lokale avis, og chefen fortalte på engelsk, at han var glad for, at vi er 
kommet forbi for at se hans arbejdsplads.  
Derefter tilbage til kontorhuset, hvor ledelsen var klar med tapas og kolde drikke. 
 
Her fik vi en god snak om forskelle og ligheder på det spanske og det danske system. Herunder at 
de glædede sig til at se os igen til december til den internationale øvelse, som de åbenbart også 
arbejder på.  
Vi har overfor Juan Catalán inviteret BEA til Danmark på et tidspunkt i juni måned 2011, hvor han 
også er opfordret til at tage en af sygeplejerskerne med, som er i organisationen og som varetager 
det område, som vi satser på at deltage mest i, nemlig ambulancedelen. 
 
Efter alt dette sagde vi farvel til dem og desværre også til Stefanie Fehse, som har været meget 
værdifuld for os under besøget. Hendes engagement er skinnet helt igennem og også hendes 
personlighed, som er medvirkende til, at vi har fået en hel del mere ud af dette besøg end ventet.  
Nu skal vi så stå på egne ben det sidste 1½ døgn.  
 
Vores dagbog slutter her fredag aften, da morgendagen på stationen her i Cartagena  kræver en del 
arbejde på rapporten, som vi nu skal have gjort færdig.  
 
Inden vi helt lukker ned, vil vi gerne have lov at udtrykke vores store glæde over, at BEA og 
Brandstationen i Cartagena har gjort så meget ud af vores besøg her. Vi har fået overnatning, bad og 
toilet stillet til rådighed. Vi har fået testet vore smagsløg af det spanske brandstationskøkken – en 
fantastisk oplevelse med bl.a. paella i verdensklasse, kylling i flødepaprikasovs og meget mere. Og 
vi har testet deres bordtennis kunnen i deres store fitness/træningslokale.  
 
De er nogle meget velmotiverede brandfolk, som er nemme at komme i snak med.  
Indledningsvist er der ingen, der taler engelsk – men når man så er på 2 mandshånd, kan de godt 
tale lidt engelsk – og de kan godt lide at øve sig, men ikke når kollegerne hører på det!  
De er meget veltrænede og virker enormt professionelle. Et eksempel på det er til frokost lørdag 
11/9, hvor vi sidder og spiser. Pludselig kommer der et udkald og ALLE vælter ned af glidestangen 
til garagen. Vi sidder så tilbage og kikker på hinanden, hvorefter vi spurter ned og ser dem tage af 
sted i 2 køretøjer.  
Tilbage er der ca. 2/3 af mandskabet, som ”bare” hjalp de andre af sted ved at løbe i garagen, tage 
stik ud, hjælpe dragter på etc. 
 
En STOR tak til: Bomberos Cartagena, Bomberos en Acción, Protección Civíl, ambulance enheden 
Zero sixty-one (061) og 112!  
 
Vi kører til Alicante i morgen sidst på eftermiddagen, hvor vi overnatter på et hotel i Elche, ca.       
3 km fra lufthavnen, hvor vi flyver fra søndag morgen kl. 0600. Slut herfra. 
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Her er nogle links fra turen: 
 
Indslag i Regionalt TV (OBS fra 17:48 til 19:00 minuttal)  
http://www.7rm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=LSTBOLETINES&sit=c,6
&d=7&m=9&a=2010&mId=4816&autostart=TV  
 
eller denne: 
http://www.facebook.com/home.php?#!/video/video.php?v=150331478332636&subj=11878320
87  
 
Forsiden og ”Noticias” på deres hjemmeside. 
http://php.imaengine.com/bomberos/  
 
Billeder: 
http://picasaweb.google.dk/fthisgaard/Spanien2010?authkey=Gv1sRgCNXhra_J77jzGA  
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Konklusion 
 

Vores samlede indtryk efter dette besøg er, at ”Bomberos en Acción” (BEA) har en levedygtig 
organisation, der både er aktiv, professionel, udadvendt og respekteret. Samt at Redder af Verden 
har en vigtig funktion at udfylde ved indsættelser i katastrofer eller lignende. 
 

Målsætningen 
Målet var som beskrevet i indledningen at opsøge informationer, muligheder og erfaringer til hjælp 
for at danne en tilsvarende enhed i Danmark, enten selvstændigt som hos ”Bomberos en Acción” 
og/eller i Falck regi eller som en del af en anden organisation. 
 

Er der et behov? 
Efter samtaler med bl.a. formanden for Bomberos en Acción; Juano Antonio Martinez Catalán, 
chefen for ”Protección Civil” Jose Navarro Alcaraz og forskellige folk i organisationen viser der sig 
et mønster i deres udtalelser, og det tyder helt klart på at der ER et behov for indsatspersonale med 
vore kompetencer – specielt til at tage sig af de tilskadekomne, der lige er blevet reddet ud af ruiner 
og lignende, stabilisering og transport til enten felthospital eller klinik. 
 

Muligheder 
Bomberos en Acción har tilbudt os udstrakt samarbejde. Fx gjort det meget simpelt for os at komme 
i gang med både udrykningsenheden, men også med projekter efterfølgende. Dette kan inkludere 
benyttelse af organisationens infrastruktur. 
 

Lad os antage, at der skete en katastrofe, så ville vi få besked meget hurtigt af BEA, så vi kan 
aktivere typisk 4-6 personer. Dette hold skal så hurtigst muligt arrangere rejse til et mødested med 
BEA, medbringende udstyr til vores opgave samt mad og vand til de første dage. Derefter vil vi 
blive indsat i deres område og indgå i deres logistik.  
 
I forbindelse med udviklingsprojekter beskrev Juan Catalán det på følgende måde; ”Hvis I kan 
skaffe 1-2 ambulancer, få fat på 2-4 flybilletter og økonomien til at afsende ambulancer til fx 
Paraguay – You guys have a project! And we will support you there”. 
 
Endvidere er vi nu inviteret til at deltage i en international øvelse i Cartagena, Spanien fra 3/12 til 
8/12 2010, og her kan vi hente gode erfaringer ved netop en øvelse, der omhandler en 
katastrofesituation. Derfor vil vi klart anbefale, at der deltager 4-6 personer fra RAV i denne øvelse, 
da det er en enestående chance for at få præciseret vores rolle i samarbejdet.  
Vi vil få en skriftlig invitation når de er lavet, forventeligt ultimo september.  
Endvidere har de hver måned øvelser, som man kan tilmelde sig via deres hjemmeside.  
 
Finansiering og ”reklame” 
Efter at have studeret BEA’s måde at hente økonomi til deres aktiviteter på, venter en stor opgave i 
Danmark og det er noget vi skal have sat i gang snarest muligt. 
Vi får brug for hjælp til at oplyse, reklamere og forhandle med potentielle samarbejdspartnere. 
Der bør investeres ved, at donorer og sponsorer får omtale, opmærksomhed og reklame til gengæld 
for økonomiske og fysiske donationer. 
Derfor skal der gøres et stykke arbejde med at ”sælge” budskabet ved præsentationer på fx 
Facebook og ved mediernes hjælp. Her tænkes på lokalaviserne, lokal TV og måske landsdækkende 
morgen TV. 
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Tak til involverede: 
 

Vi fra studierejsen til Spanien 2010, vil gerne sige mange tak til alle de som på en eller anden måde 
har været impliceret i studieturen. 
 
Først stor tak til Bomberos en Acción for at vi måtte komme og ”kikke over skulderen” samt for at 
tage godt imod os, gennemføre et spændende program og sørge for overnatning, mad og godt 
selskab på brandstationen i Cartagena.  
 
Stor tak til Falck Danmark, Falck DPC for at tilrettelægge så vi kunne komme af sted og Falcks 
stationsledere på stationerne i Aarhus, Skive, Thisted og Silkeborg. Det har været en fornøjelse at 
møde åbenhed overalt og vi vil gerne takke alle jer som har doneret gaver i form af merchandise 
mv. til at medbringe på turen. 
 
Også stor tak til Reddernes Landsklub og 3F for at ville bakke op om denne ide med at tage til 
Spanien og for at sikre turen økonomisk ved redderlegatet og 3F uddannelsesfonden.  
 
Tak til 3F i Skive for støtte. 
 
Tak til personalet på Falck i Silkeborg for endnu engang at bakke op om kolleger ude i verden. 
  
Tak til Jørgen Zielke og specielt Stefanie Fehse, fra Falck i Valencia, Spanien for jeres åbenhed og 
for at hjælpe os igennem forberedelserne og at holde kontakten med spaniolerne. Endnu større tak 
for at tolke, guide og sponsere transporten under selve opholdet.  
 
Sidst men ikke mindst stor tak til vore familier herhjemme for at ”holde skansen” og for forståelse 
og indlevelse i et projekt der ligger langt fra den normale dagligdag. 
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