Floridából jelentjük

Az IBSSA XX. kongresszusa
20th Congress of IBSSA
Az IBSSA a civil biztonsági szféra szervezeteinek, céges és egyéni tagjainak vezető nonprofit (NGO) nemzetközi szervezete a világon. E pozícióját globális jelenlétének, nagy
szakmai tekintélyt kivívott tagjainak, nemzetközi elismertségének, hiteles és professzionális működésének és nem utolsósorban jó
kommunikációjának köszönheti. Stratégiájában kiemelt szerepet játszik nemzetközileg
elfogadott oktatási-képzési rendszere.
Az IBSSA 2017. február 4-én tartott XX.
kongresszusának a floridai Sarasota (USA) volt
a helyszíne. A jelentős érdeklődéssel kísért rendezvényt több szakmai program előzte meg.
Prof. Popper György, az IBSSA elnökének
2016. évi beszámolójában különleges hangsúlyt
kapott az esemény fontossága a biztonságot
világviszonylatban érintő kihívások tükrében.
Beszédében kitért a szervezet kiemelt területeken végzett munkájára, különös tekintettel a
nemzetközi terrorizmus és a kábítószer elleni
harcra, az emberkereskedelem és a bűnözés elleni küzdelemre, a rendvédelmi társszervezetekkel való együttműködésre, továbbá az ezzel
kapcsolatos szakemberképzési és kvalifikációs
rendszerre. Prof. Rony Kluger, az IBSSA főtitkára, a Sportszövetség (ISF) elnöke is tájékoztatót adott a résztvevőknek.
PARTNERSHIP FOR SECURITY
EGYÜTTMŰKÖDÉS
5. NEMZETKÖZI
KONFERENCIÁJA
„A globális világban, a globális bűnözés ellen, csak globális együttműködéssel lehet sikeresen fellépni.”
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A nap másik jubileumi eseménye az
IBSSA, az IAPA (Nemzetközi Polgárőr Szövetség), az IUPA (Amerikai Rendőrszakszervezet), az IPA (Nemzetközi Rendőrszervezet) által hat évvel ezelőtt életre hívott
együttműködési keret, a Partnership for
Security konferenciája, amelyhez számos
más hivatalos, állami rendvédelmi szervezet
is csatlakozott. A nemzetközi bűnözéssel
szemben csak nemzetközi fellépéssel és széles körű összefogással lehet sikerrel felvenni
a harcot, erősíteni kell az együttműködést
és az információcserét a civil biztonsági szervezetek és a hivatalos rendvédelmi szervezetek között – hangoztatta az IBSSA elnöke.
Számos amerikai és floridai biztonsági cég
első alkalommal képviseltette magát az évente megrendezésre kerülő eseményen.

IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association) is the leading international NGO of the organisations, companies and individuals in the civilian security
sector in the world. This position is due to its
global presence, its top professional experts,
its international acknowledgement, its authentic and professional operation and last
but not least to its excellent communication.
In its strategy the internationally approved
educational system plays an important role.
The venue of the 20th IBSSA Congress
held on 4th February was Sarasota (Florida,
USA). The event which attracted great interest had been preceded by several professional
programmes. In his report of the year 2016,
Prof. György Popper, President of IBSSA the
importance of the event had a special emphasis in terms of security challenges the world
has to face. In his speech he spoke about his
work done in the highlighted fields, especially in the fight against terrorism and drugs,
the struggles against human trafficking and
crime, the cooperation with the partner organisations of law enforcement and in the
field of the related specialist training and
qualification system. Prof. Rony Kluger, Secretary General of IBSSA, and President of ISF
(International Sport Federation) also briefed
the participants.

Report From Florida
A konferencia egyik szaktekintélyének
számító Richard Roberts, az IUPA, az
amerikai kontinens legnagyobb rendőrszakszervezete képviselőjének előadását dr.
Hossó Zoltán, az IAPA elnöke részletes
beszámolója követte a szervezetről és világszerte végzett tevékenységéről.
Karl DelaGuerra, az IBSSA USA
országképviselője, az általa alapított nemzetközi Anti-Human Trafficking Bureau
(AHTB) tevékenységét mutatta be, az emberkereskedelem számtalan változatát és az
ellene folytatott harcot. Felszólalásában
rávilágított az utóbbi időben megfigyelhető tényre, hogy a korábban kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek
jelentős része az emberkereskedelemre váltott.
Az elmúlt hat hónap alatt 27 ország
rendvédelmi szakemberei csatlakoztak az
AHTB-hez. Michael Csoke, az IBSSA kanadai regionális képviselője operatív rendőrtiszti pályafutásából kiragadott konkrét
esetekkel illusztrálta az emberkereskedelem
helyzetét hazájában.
Az IBSSA vezetősége úgy döntött, hogy
a terrorizmus elleni felkészítéshez hasonlóan a jövőben a világ
mintegy 40 országában folyó
képzési rendszerébe beépíti az
emberkereskedelem jelenségének és módszereinek felismerését elősegítő ismeretek oktatását.
A tanácskozáson felszólalt
az észak-karolinai Charlotte
város egyeteme antiterrorizmus
tanszékének vezetője is, majd
sor került az IBSSA és az USAszékhelyű Alfréd Nobel University együttműködési megállapodásának aláírására.
A rendezvényt a hagyományos díjátadó és diplomaosztó
ünnepség zárta.
Az IBSSA XXI. kongresszusa és a 6. Partnership for Security nemzetközi konferencia 2018-ban Izraelben kerül
megrendezésre.
NEMZETKÖZI ELISMERÉS:
Dr. Fodros István, Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli
főkonzulja a Nemzetközi Biztonságért Érdemrend Nagykereszt kitüntetésben részesült, az IBSSA nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztése érdekében végzett sikeres diplomáciai tevékenysége elismeréseként.
P. A.

5TH INTERNATIONAL
CONFERENCE OF THE
PARTNERSHIP FOR SECURITY
COOPERATION
“In the global world global crime can only
be fought successfully by global cooperation.”
Another jubilee event of the day was the
conference of the Partnership for Security, a
cooperation framework set up by IBSSA,
IAPA (International Auxiliary Police Association), IUPA (International Union of Police Associations) and IPA (International

Police Association) six years ago. Many
other official, state law enforcement organisations joined it. International crime can
only be fought against successfully by international action and extensively joint forces.
Cooperation and information exchange
between the civilian security organisations
and the official law enforcement services
have to be strengthened – the President of
IBSSA emphasised.
Many American and Floridian security companies attended the event organised annually
for the first time.

The lecture by a highly recognised expert of
the conference, Richard Roberts, representative
of IUPA, the biggest Police Union on the
American continent, was followed by a detailed
report from Dr Zoltán Hossó, President of
IAPA, about the organisation and its activity
worldwide.
Karl DelaGuerra, country representative of
IBSSA USA introduced the activity of the
Anti-Human Trafficking Bureau (AHTB),
which was founded by him. He spoke about
the various ways of human trafficking and the
fight they put up against it. In his speech he
highlighted a recent issue, that most of the organized crime previously dealing with drugs has
changed to human trafficking.
In the past 6 months law enforcement experts of 27 countries have joined AHTB. Michael Csoke, IBSSA regional representative for
Canada illustrated the situation of human trafficking in his country by showing two cases
from his career as an operative police officer.
The leaders of IBSSA decided that similarly
to the preparations against terrorism, in the
future teaching the recognition of human trafficking and its methods will be included in the
syllabus of the trainings held in 40 countries.
At the meeting the Head of the Anti-terrorism Department of the University of North
Carolina at Charlotte held a speech, too. Later
the agreement between IBSSA and the Alfred
Nobel University – USA was signed.
The event was closed by the traditional
awarding and graduation ceremony.
The 21st Congress of IBSSA and the 6th International Conference of Partnership for Security will be held in Israel in 2018.
INTERNATIONAL
RECOGNITION:
Dr István Fodros, Honorary Consul General of the Democratic Republic of Sao Tome
and Principe received the International Order
of Security – Grand Cross for his successful
diplomatic activity in order to develop the
international relations of IBSSA.
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