IBSSA-HÍREK

A

regionális,
de
pontosabban kontinentális kiterjedésű konferencia
fő célja az volt, hogy hálózati platformot biztosítson
az USA, Mexikó, Kanada
és a karibi térség IBSSAképviselői és -tagjai számára. A kétnapos rendezvényt a
helyi IBSSA-tagok, a magyar
képviselők, az eseménynek helyszínt adó Charlotte
Egyetem rektorhelyettese,
tanszékvezetők, a York megyei seriff hivatal, az FBI és
egyéb szolgálatok képviselői
is megtisztelték jelenlétükkel. Mindez jól mutatja az
IBSSA nemzetközi elismertségét és a szakmai tevékenységük iránt való igényt
ebben a fontos globális régióban.
Az első napon, január 30án került sor az Executive
Committee Meetingre (ECM)
a KDI Protective Services biztonsági
cég
Ballantyn
Corporate ipari parkban működő irodáiban, az észak-karolinai Charlotte-ban. A vezetőségi ülést prof. Popper
György, az IBSSA elnöke vezette, Mr. Karl de la Guerra, az
IBSSA észak-amerikai koordi-
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nátora, Mr. Jonathan Wallace,
az IBSSA USA képviselője, Mr.
Pablo Ortiz-Monasterio, az
IBSSA Mexikó képviseletében
és dr. Hossó Zoltán, az IAPA
(Nemzetközi Polgárőr Szövetség) elnöke részvételével. Az
ülésen az IBSSA képviselőinek
alkalmuk volt bemutatni az
előző évi tevékenységüket és
értékelni eredményeiket.
Prof. Popper György pedig
ismertette a szervezet 2018.
évi ütemtervét és a célkitűzéseit nemzetközi szinten, kiemelten az IBSSA észak-amerikai régió vonatkozásában.
Az ülésen a dicséret szavai

hangzottak el az IBSSA mexikói szervezetének Mexikószerte végzett kiváló munkája
értékelése kapcsán, amellyel
hozzájárultak, hogy az IBSSA
a legelismertebb biztonsági
szervezetté váljon Mexikóban
is. Prof. Popper György az
utóbbi időben folytatott
AHTB-akciók (Emberkereskedelem Elleni Iroda) közül két
különösen sikereset emelt ki,
az egyiket Mexikóban, a másikat a Dominikai Köztársaságban hajtották végre. A
résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták az IAPA elnökének a szervezet nemzetközi

tevékenységét bemutató előadását, aki a beszéd után emléklapokat adott át. Az IBSSA
ECM javasolta, hogy a szervezet március 21-én Izraelben
tartandó kongresszusán megválasztásra kerülő új vezetőségbe Karl de la Guerra, mint
alelnök legyen jelölve. Erre
reagálva Mr. De la Guerra javaslatot tett utódjának, az
IBSSA Észak-Amerika új képviselőjének a kinevezésére,
Jonathan Wallace személyében.
A vezetőségi ülést és az
ebédszünetet követően érkeztek meg a délutáni közgyű-

lés résztvevői és különböző
témakörökben hallgattak
meg prezentációkat az IBSSA
helyi és nemzetközi operatív
műveleteiről az észak-amerikai és a karibi térségben. A
kiemelkedő szakmai munka
jutalmaként az IBSSA nevében elismerések átadására
került sor a York megyei (DélKarolina) seriff hivatal, a délkarolinai motoros bandák
után nyomozó egyesület és a
Dél-karolinai Kiképző Tisztek
Egyesülete részére, azért a
folyamatos támogatásért,
amelyet ezek a szervezetek az
utóbbi években az IBSSA-nak
nyújtottak. Kitüntetést kapott
továbbá az Észak-Karolina
Matthews Rendőregység képviseletében, David Dufresne
százados-parancsnok is, aki
nagyban hozzájárult az IBSSA
tréning- és képzési tevékenységéhez az USA-ban. A konferencia első napja egy hangulatos közös vacsorával ért
véget, a KDI Protective Service vendégeiként.
A konferencia második
napjának napirendje a biztonságot érintő egyik legaktuálisabb témakörre, az emberke-

reskedelemre fókuszált. Az
esemény házigazdája a Charlotte-ban működő Észak-karolinai Egyetem Antiterrorista
Tanszéke volt, amely a nemzetközi emberkereskedelem
elleni projektben való részvétele által az IBSSA partnerévé
vált. A konferenciát Rick Hudson, az Adattudomány Program igazgatója, az IBSSA embercsempészet ellenes programjának vezetőségi tagja
nyitotta meg. A hallgatóság
között szép számmal voltak
jelen a rendvédelmi szervezetek, a tudományos, oktatási,
céges és nonprofit szervezetek képviselői. A témakörök
megtárgyalása során a résztvevők kicserélték és ezáltal új
megvilágításba és dimenzióba helyezték széles körű tapasztalataikat, ami jelentős
gyakorlati haszonnal jár szakmai munkájukban.
A szakmai összetételű csoport mintegy hat órán keresztül tartott beszélgetésben
elemezte ennek a globális
méretű kérdésnek a problematikáját, jelenlegi helyzetét
és perspektíváit. Majd ezen
belül megvitatták a legna-

gyobb érdeklődésre számot
tartó alkérdéseket: az emberkereskedelmi útvonalak, a
köznevelés, a kormányzati
együttműködés lehetőségei,
illetve a biztonságot nyújtó
menhelyek létesítése és üzemeltetésének módja az embercsempészet áldozatai részére. Ezt követően kitüntetésben részesültek: a Charlotte Egyetem, mint intézmény, az IBSSA-val létesült
partnerség elismeréseképpen, Mr. Rick Hudson, az
egyetem és az IBSSA közötti
kapcsolat segítéséért és vezetői szerepének nagyra becsüléseként, valamint Mr. Chris
Hudson, a közelmúltban az
IBSSA égisze alatt végzett hatékony munkájáért. Az IBSSA
előterjesztése alapján prof.
Popper György és dr. Hossó
Zoltán az „Order of Security
Nagykereszt” kitüntetését
adták át Mr. Karl de la Guerra
úrnak, a magas színvonalú
szakmai konferencia megszervezéséért és az elmúlt
évek során az IBSSA érdekében végzett eredményes és
kezdeményező munkájáért.
Az FBI Infragard képviselője
pedig bejelentette, hogy Karl
de la Guerrát megválasztották a szervezet észak-karolinai
részlegének alelnökévé, majd

a szolgálat nevében FBI
Infragard emlékplakettet
adott át az IBSSA elnökének,
prof. Popper Györgynek, elismerve a szervezet értékes
munkáját.
A rendkívül tartalmas és
eredményes konferencia záróakkordjaként az IBSSA elnöke mondott összegző beszédet. Megköszönte minden
közreműködő munkáját, akik
hozzájárultak a színvonalas
rendezvény megszervezéséhez és sikeres lebonyolításához. Prof. Popper György ezúttal is hangsúlyozta a szervezet eredményes működésének koncepcionális lényegét:
a csapatmunka, a partnerszervezetek közötti folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát, és azt, hogy
a megszokott magas színvonalon való szakmai működés
iránti elkötelezettség továbbra is vezérlő elv kell legyen a
szervezet és minden tagja
tevékenységében, amely az
évek során számtalanszor igazolta létjogosultságát.
Végül felhívta a figyelmet,
hogy 2019-ben is megtartják
az IBSSA észak-amerikai konferenciát, amelynek helyszínéről és időpontjáról később
lesz döntés.
IBSSA HQ

NAGY JELENTŐSÉGŰ INFORMÁCIÓT OSZTOTT MEG
LAPUNKKAL AZ IBSSA ELNÖKI IRODÁJA:

ENSZ-ELISMERÉS AZ IBSSA RÉSZÉRE
Nagy örömömre szolgál, hogy a közelmúltban végre
megszületett az a fontos, szervezetünket pozitívan
befolyásoló és még jobban felértékelő döntés, amely
mérföldkő az IBSSA közel húszéves történetében, s aminek
eléréséért jó ideje intenzíven dolgoztunk: az ENSZ
elismerte és hivatalosan regisztrálta az IBSSA-t, mint
nemzetközi nonprofit szervezetet, NGO-t. Ezzel párhuzamosan már folyamatban van az IBSSA ECOSOC (United
Nations Economic and Social Council – ENSZ Gazdasági és
Szociális Tanács) konzultatív státuszt jelentő tagságának
odaítélése, amelynek megszerzéséhez minden előírást és
feltételt pontosan teljesítettünk. Ennek eredményeképpen
ezentúl az IBSSA közvetlen és teljes jogú képviseletében,
személyesen vehetünk részt az ENSZ és szervezetei
tevékenységében, amit mind ez idáig az IBSSA IFNGO
(International Federation of Non-Governmental
Organizations) tagságán keresztül gyakoroltunk.
Prof. Popper György
IBSSA Elnöke
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