
Žene u vatrogasnoj postrojbi 

 

Službe u vatrogasnoj postrojbi samo za muškarce, ništa za žene? Istina ili predrasude? 

 

"Žene su preslabe, nemaju snage, nemaju pojma o tehnologiji, nisu toliko upoznate s opremom i 

jednostavno ne pripadaju vatrogascima". Svi smo već čuli takvu izjavu na ovaj ili sličan način. O ovoj 

temi se žestoko raspravlja ne samo u vatrogasnim postrojbama, već i u mnogim drugim industrijama. 

 

Bilo da pogledate razne dobrovoljne vatrogasne postrojbe u selima ili profesionalne vatrogasne 

postrojbe u većim gradovima, udio muškaraca nadmašit će (žene) svugdje. Udio žena je vrlo nizak, ali 

broj vatrogasaca se s vremenom povećava, pa se čak i mlade djevojke mogu motivirati za ovaj posao i 

pokazuju velik interes. 

 

Spašavanje ozlijeđenih ljudi zbog hitnih slučajeva, gašenje požara satima, rad u teškoj opremi i 

tehničkom opremom –  (je li) sve (to) izvedivo za ženu? Što se tiče fizičkih uvjeta, muškarci sigurno 

mogu učiniti više, podići teži teret, nek(i) radovi su im fizički lakše izvedivi. Ali žene također rade 

svašta. 

 

Jedan od razloga zašto si mnoge žene ne mogu predstaviti raditi u ovoj profesiji je taj što im se ništa 

ne vjeruje. One čak nisu dobile priliku dokazati suprotno i pokazati što zapravo mogu učiniti. Čim je 

žena u pitanju, ona je izravno obezvrijeđena. 

 

Što se tiče profesionalne vatrogasne postrojbe, mnoge se žene ne usuđuju raditi ovaj posao. Budući 

da obuka vatrogasaca traje samo 18 mjeseci, prethodno je potrebna završena izobrazba. Jedan od 

razloga zašto ima još uvijek tako malo profesionalnih vatrogasaca-žena, vjerojatno je taj što većina 

vatrogasaca treba završenu strukovnu izobrazbu, kako bi se uopće mogli natjecati kao profesionalci. 

To često znači strukovno osposobljavanje u obrtu ili tehničku ili znanstvenu diplomu. Žene su 

nedovoljno zastupljene u tim područjima. Međutim, ovdje se vatrogasci sve više mijenjaju. 

 

Osobno već sam šest i pol godina entuzijastičan član dobrovoljnoga vatrogasnog društva i dobro se 

zabavljam i zanimam za pomoć drugima u slobodno vrijeme. Također vjerujem da žene mogu učiniti 

koliko i muškarci. Samo im treba dati više povjerenja. 

 

Kako se može promijeniti položaj žena u vatrogasnoj postrojbi? Rješenje bilo bi više pomoći ženama, 

dati im zadatke koji za njih obično nisu uobičajeni i ne izravno uvijek argumentirati s predrasudama i 

razmišljati negativno. Također je važno motivirati ih i ne dopustiti da žene budu ponižene, podržavati 

da uvijek vjeruju u sebe i da mogu učiniti to što muškarci rade. 

 



Zanimanje za ovaj rad može se pobuditi u mladoj dobi. Čak se i mladim djevojkama može pokazati što 

se događa u vatrogasnoj postrojbi i da je to dobar posao. Putem Dana otvorenih vrata, raznih 

predavanja, radionica i drugih aktivnosti, možemo im pokazati tu strast i uvjeriti ih da dođu u 

vatrogasce. Čak i kao tinejdžer možete doći u vatrogasce i pripremati se za aktivno stanje. 

 

Već se u posljednje dvije ili tri godine vidjelo da kvota žena u vatrogasnim postrojbama raste, a sve se 

više žena može naći i na višim pozicijama. Nadajmo se da će te brojke i dalje rasti i boriti se za 

jednako postupanje prema ženama i muškarcima. Žene su također jake i mogu se uključiti u 

vatrogasce! 
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