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PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI

Niełatwo było zmieścić wszystkich w kadrze…
IEB, Audytorzy Wewnętrzni i Komisje podczas pracy w Gimborn
Uchwyceni doświadczonym okiem Michaela O.A. Klappera

SŁOWEM WSTĘPU
Aniołowie Stróże również ubrani są na niebiesko
Drodzy Przyjaciele,
Pandemia Koronawirusa (COVID-19) objęła cały świat, a większość krajów podjęła drastyczne
środki w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, w tym częściowo lub całkowicie
zamknięto granice państwowe, zabroniono lub zdecydowanie ograniczono podróżowanie,
zakazano wszelkiego rodzaju spotkań i wprowadzono wiele innych restrykcji wpływających na
nasze codzienne życie, nawyki, zwyczaje, a czasem i nasze szczęście. Prognozy dotyczące tego
kiedy pandemia się skończy, a życie wszystkich wróci do normy, są w tej chwili niejasne, a jest
prawdopodobne, że koronawirus będzie wpływał na nasze życie jeszcze przez wiele miesięcy.
Podczas gdy personel służby zdrowia musi radzić sobie z ogromnym obciążeniem pracą
i stresem, presja na służby bezpieczeństwa jest również niezwykle wysoka, ponieważ są one
na czele, pomagając swoim rządom we wprowadzaniu środków oraz zachęcaniu i zapewnianiu
ich przestrzegania przez społeczeństwo.
Sytuacja wpływa także na wielu naszych członków IPA, większość działań i wydarzeń IPA
w ciągu najbliższych kilku miesięcy została anulowana lub przełożona, a wielu z was jest
wyczerpana codziennymi wyzwaniami i martwi się o swoje rodziny i przyjaciół. Mimo tych
wszystkich niepewności możemy zapewnić, że podstawowa wartość IPA, Przyjaźń, będzie
obecna przez cały ten trudny czas dla nas wszystkich.
Przyjaźń jest cementem naszego stowarzyszenia, naszych członków, a my będziemy
stowarzyszeniem silniejszym po przezwyciężeniu przeciwności, które obecnie napotykamy.
Stańmy zjednoczeni i silni przez cały ten trudny czas i pomagajmy tym dotkniętym pandemią
koronawirusa na ile to możliwe.
Korzystając z okazji, chcę złożyć specjalny hołd wszystkim funkcjonariuszom Policji, którzy
niestrudzenie pracują na pierwszym planie w celu zwalczania tej pandemii. Są żywym
dowodem, że aniołowie stróże również ubrani są na niebiesko!
Wielu naszych kolegów zostało zarażonych, niektórzy przegrali walkę. Będziemy pamiętać
o nich w naszych modlitwach, a chorych otoczymy wsparciem.
Przyjaciele, bądźcie bezpieczni i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na końcu tego
tunelu.
Servo per Amikeco!
Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.

DOOKOŁA ŚWIATA

Region West Coast IPA RPA gościł przyjaciół z Sekcji IPA Dania.

17 stycznia 2020 roku mieliśmy przyjemność podejmować wizytę przyjaciół z Sekcji IPA Dania.
Jan jest policjantem w Kopenhadze i wspólnie z Brigitte podróżowali po Afryce Południowej.
Na początek odwiedzili Komisariat Policji Tableview, gdzie przewodnikiem był Marcellino Nel.
Wieczór spędziliśmy na rozmowach i wymianie doświadczeń zawodowych. Zwieńczeniem
wieczoru był wspólny czas przy specjałach z grilla.
Podziękowania dla Carli Ferreira za organizację dnia oraz dla Marcellino za oprowadzenie gości
z Danii.
Servo per Amikeco!
Elbie Gore, Prezydent IPA Węgry.

IPA na Karnawale w Kolonii 2020
Artykuł w języku niemieckim.
Franz Brülhart, Redaktor IPA Revue, IPA Szwajcaria .

Członek Rady Krajowej IPA Sri Lanka
odznaczony przez Prezydenta Sri Lanki.
Za swój wzorowy wkład Pan T. Perinpanayagam, emerytowany zastępca Generalnego
Inspektora Policji i członek Rady Krajowej IPA Sri Lanka, otrzymał z rąk Jego Ekscelencji
Prezydenta Sri Lanki Wyróżnienie Krajowe 2019 „SRI LANKA THILAKAR” podczas ceremonii

wręczenia wyróżnień w dniu 19 sierpnia 2019 roku w Międzynarodowej Sali Konferencyjnej
Bandaranaike Memorial (BMICH).
Tytuł „Sri Lanka Thilakar” został przyznany za zaszczytną służbę, oraz za zasługi w zakresie
ulepszeń w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także za wybitne przywództwo
w programach mających na celu ochronę praw człowieka oraz bezpieczeństwo użytkowników
dróg.
Pan Perinpanayagam jest członkiem-założycielem Sekcji IPA Sri Lanka i został uhonorowany za
swoje zaangażowanie w służbie. Służył w Policji przez 40 lat, dołączył jako podinspektor w 1957
roku i odszedł ze służby jako zastępca Generalnego Inspektora po nieskazitelnej, oddanej
i lojalnej służbie dla swojego kraju. Miał także zaszczyt zostać pierwszym zastępcą
Generalnego Inspektora Policji w nowo utworzonym wydziale ruchu drogowego dla całego
kraju w 1993 roku. Był dyrektorem ds. ruchu drogowego i zastępcą Generalnego Inspektora
Policji ds. administracji ruchu drogowego i bezpieczeństwa drogowego przez 15 lat.
Przez długi czas służył krajowi w dziedzinie ruchu drogowego wyjątkowo dobrze i nadal to robi.
Nawet na emeryturze kontynuuje niestrudzenie pracę, służąc różnorodnym interesom
i organizacjom.
Jest wyjątkowym oficerem, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć i innowacji znacznie
wykraczających poza oczekiwaną wydajność.
Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka.

NA TALERZU ZARZĄDU

Marcowe spotkanie IEB w Gimborn

Pierwsze spotkanie Zarządu Międzynarodowego w tym roku odbyło się w dniach 4-8 marca
2020 roku w malowniczym zamku Gimborn. Z powodu początku kryzysu COVID-19 Prezydent
IPA Pierre-Martin Moulin niestety nie mógł uczestniczyć z uwagi na zobowiązania zawodowe.
Ponadto, z powodu choroby, Przewodniczący Komisji Zawodowej Demetris Demetriou
również nie mógł uczestniczyć.

Oprócz dwudniowego spotkania IEB, zaproszono 15 nowych członków komisji do określenia
projektów na następne 4 lata, napisania konspektów i zaplanowania ich wdrożenia.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom komisji za ich wsparcie dla przyszłych
projektów IPA.
Na osobnym spotkaniu audytorzy wewnętrzni Nicole Kikcio i Fred Boyd połączyli siły ze
skarbnikiem Mickiem Walshem, byym skarbnikiem Romain Miny i mną, aby sprawdzić
i zatwierdzić konta na 2019 rok. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Romain Miny
i Wolfganga Gabrutscha za ich doskonałe zarządzanie gotówką w ostatnich latach.
W ramach programu towarzyszącego odwiedzono nowy budynek policji rejonowej
Oberbergischer Kreis i browar „Gilden im Zims” w Kolonii.
Ogromne podziękowania dla personelu IBZ Gimborn, który ponownie okazał się świetnymi
gospodarzami, i dziękuję Michaelowi O.A. Klapperowi za zdjęcie grupowe pokazane na
pierwszej stronie biuletynu.
Martin Hoffmann, Skarbnik ds. społecznych.

Spotkanie i szkolenie członków Komisji IEB w Gimborn.

Aby zbiec się ze spotkaniem IEB w Gimborn, Zarząd Międzynarodowy zorganizował również
szkolenie i spotkanie 15 członków Komisji ds. Relacji Zewnętrznych (4), Zawodowej (5),
i Społeczno-Kulturalnej (6).
Chodziło o to, aby zebrać niektórych członków komisji z kluczowymi rolami z trzech komisji
w tym samym czasie i zapewnić krótkie omówienie zobowiązań IEB, programów i projektów
realizowanych przez członków IEB lub członków komisji. Przedstawiono prezentację dotyczącą
zobowiązań pracowniczych członków IEB. Wyjaśniono różnice pomiędzy programami
i projektami, podkreślono znaczenie szczegółowego przestudiowania statutu IPA, jak również
omówiono zadania Skarbnika, Kierownika Administracji oraz wsparcia udzielanego przez IAC,
jak i znaczenie przewodniczących Komisji.
Po szkoleniu przewodniczący odbyli niezależne spotkania z członkami swoich komisji oraz
rozdali programy i projekty realizowane w ich ramach. Komisje otrzymały również zadanie
identyfikacji nowych projektów dla IEB i komisji podczas niezależnych warsztatów.

To był pierwszy raz gdy członkowie IEB wzięli udział we wszystkich trzech komisjach, a wynik
tego transgranicznego spotkania stymulował wszystkich obecnych. Mamy zatem nadzieję, że
uda nam się zorganizować podobne wydarzenie w przyszłości.
Poniżej kilka pomysłów przedstawionych podczas spotkania:
Sugestie Komisji ds. Relacji Zewnętrznych:




Identyfikacja organów ONZ na arenie międzynarodowej;
Identyfikacja międzynarodowych organizacji rządowych;
Identyfikacja międzynarodowych organizacji pozarządowych;

Sugestie Komisji Zawodowej:







Stworzenie bazy zdjęć/video dla celów promocyjnych;
Stworzenie bazy materiałów rekrutacyjnych/promocyjnych;
Udostępnianie pomysłów i strategii rekrutacyjnych;
Udostępnianie list kontrolnych i procedur dotyczących wydarzeń IPA;
Seminaria internetowe (webinaria) we współpracy z IBZ Gimborn;
Stworzenie dyscypliny taktyki obronnej w ramach Igrzysk IPA;

Sugestie Komisji Społeczno-Kulturalnej:







Domy IPA – system rezerwacji online;
Domy IPA – ankieta satysfakcji gości;
Igrzyska IPA – procedury;
Igrzyska IPA – logo i maskotka;
Klub Kolekcjonerów – wymiana online i międzynarodowe spotkania;
Formularz podróży – aktualizacja;

Po południu drugiego dnia Pan Günter Rammel z IPA Kolonia zabrał wszystkich członków
komisji i audytorów wewnętrznych IEB na wycieczkę z przewodnikiem po Kolonii. Wieczorem
dołączyli do nich członkowie Zarządu Międzynarodowego na posiłek w jednym z wielu
browarów w Kolonii, jako gości IBZ Gimborn. Przewodniczący IPA Kolonia Dietmar-Udo Weiss
dołączył do zgromadzonych, i w imieniu oddziału wręczył wszystkim medal Karnawału 2020
i zaprosił na Karnawał w 2021 roku.
May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny.

Światowy Dzień Dzieci Ulicy – 12 kwietnia 2020.

Wszyscy słyszeliśmy o tym dniu od byłej Przewodniczącej Komisji Zawodowej IEB, May-Britt
Ronnebro. W tym roku zostałem poproszony o przypomnienie wam wyzwań, przed którymi
stoją jedni z najsłabszych w naszych społeczeństwach.
Jako członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji nasze codzienne życie może
przynieść nam kontakt z niektórymi z tych dzieci. Ponieważ świat zmaga się z pandemią, która
zbiera swoje żniwo w postaci ludzkich istnień, ważniejsza niż kiedykolwiek jest pamięć
o osobach na ulicy, które nie mają dostępu do leków, opieki społecznej i zakwaterowania.
W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy starali się
wspierać pracę różnych organizacji pozarządowych udzielających wsparcia i wzywających do
zmian.
Konsorcjum dla Dzieci Ulicy (CSC) jest jedyną globalną siecią, która podnosi głosy dzieci ulicy
i wprowadza długoterminowe zmiany, aby zapewnić, że nie zostaną one przeoczone.
Istnieje ponad 100 organizacji pozarządowych, badaczy i praktyków w 135 krajach,
pracujących z dziećmi ulicy i dla nich. Razem skupiają uwagę świata na życiu i potrzebach
najbardziej pomijanych dzieci.
IPA nadal wspiera prace Konsorcjum i zachęcam do znalezienia kilku minut, aby zajrzeć na
stronę internetową i zobaczyć na własne oczy prace podejmowane na całym świecie.
https://streetchildrenday.org
IPA, za pośrednictwem Komisji Zawodowej, z dumą wspiera CSC. Zachęcam każdą sekcję, aby
podzieliła się przesłaniem CSC ze wszystkimi jej członkami i poprosiła naszych członków, aby
zastanowili się w jaki sposób mogą oni być osobiście zaangażowani. Cztery etapy wyznaczają
trasę do zmiany. Czy możesz pomóc?
Dziękuję za umożliwienie mi przypomnienia o trwających pracach nad ochroną i wsparciem
dla najbardziej narażonych w naszych społeczeństwach.
Clive Wood, Prezydent Sekcji IPA UK, członek Komisji Zawodowej IEB.

KĄCIK CZYTELNICZY

Ruch samoobrony obywatelskiej wobec migrantów i mniejszości.

Ten zredagowany tom autorstwa Tore Bjørgo, T. i Miroslava Mareša śledzi wzrost ruchów
skrajnie prawicowych strażników, z których niektórzy byli zaangażowani w poważne akty
przemocy wobec mniejszości, migrantów i innych słabszych grup społecznych, podczas gdy
inne ruchy obywatelskie zastraszają, ale unikają przemocy.
Napisane przez międzynarodowy zespół autorów, studia przypadków z książek o Europie
Zachodniej, Europie Wschodniej, Ameryce Północnej i Azji. Każdy rozdział jest zapisany we
wspólnym szablonie badawczym analizującym kontekst polityczny i społeczny kraju, cel grupy
obserwacyjnej, sposób jej organizacji i działania, jej strategię komunikacji i mediów
społecznościowych oraz jej powiązania z głównymi podmiotami społecznymi i instytucjami
oraz z podobnymi grupami w innych krajach. Ostatni rozdział porównawczy analizuje niektóre
z szerszych zagadnień związanych z badaniami, takie jak warunki, w których pojawia się
samoobrona obywatelska, kwitnie lub zawodzi, podejście Policji, męskość, rola mediów
społecznościowych, reakcje państwa i społeczeństwa obywatelskiego oraz dowody
współpracy międzynarodowej lub inspiracji.
Jest to przełomowa publikacja, która będzie szczególnie interesująca dla uczonych
i policjantów zainteresowanych ekstremalną prawicą, ruchami społecznymi, przemocą
polityczną, Policją i kryminologią.
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429485619
Londyn, Routledge. (otwarty dostęp): https://doi.org/10.4324/9780429485619
Polecone przez May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny.

POSŁOWIE:
Niesamowite jak szybkie życie jakie znamy może się zmienić. Gdyby ktoś powiedział mi pod
koniec 2019 roku, że w pierwszym kwartale nowego roku pandemia rozprzestrzeni się na cały
świat w ciągu kilku tygodni, nie uwierzyłabym. O dziwo, moja rozprawa naukowa na
Uniwersytecie – kilka lat temu – dotyczyła katastrof i różnych sposobów w jakie ludzkość sobie
z nimi radzi…
Staram się patrzeć na rzeczy z dnia na dzień i staram się głównie patrzeć na pozytywną stronę
rzeczy. Uważam się za szczęściarza, że wspólnie z mężem i 3 naszych dorosłych dzieci jesteśmy
teraz w domu razem i spędzamy ze sobą o wiele więcej czasu niż zwykle! Lubimy grać w gry
planszowe, a nawet nasze stare Nintendo Wii wróciło do łask i zapewnia nam rozrywkę.
W Wielkiej Brytanii jesteśmy teraz w trakcie drugiego tygodnia izolacji, tego słowa nie
używałam przed kilkoma tygodniami… Dla IAC oznacza to kilka zmian: Kerry, Daniel i ja
musieliśmy dostosować się do pracy z domu z dnia na dzień. Mamy laptopy lub komputery do
pracy, zapewniamy, że mamy dostęp do naszych plików roboczych i utrzymujemy kontakt
wizualny za pośrednictwem wideo rozmów Whatsapp. Jest to „wykonalne”, chociaż działamy
nieco wolniej niż zazwyczaj i mam nadzieję, że zniesiecie nas przez cały ten okres, w którym
Biuletyn także będzie przez chwilę krótszy.
„Wykonalne” na pewno, ale pokazało mi – szczególnie w pierwszym tygodniu izolacji – że
tęsknię za byciem z Kerrym i Danielem w IAC, a także z naszymi kolegami z Sekcji UK po drugiej
stronie korytarza. Krótko mówiąc: tęsknię za spędzaniem dni roboczych w Domu Arthura
Troopa!
Pozytywne w tym wszystkim jest to, że docenię „normalne” życie codzienne o wiele bardziej
kiedy już przejdziemy przez ten niespotykany czas: wychodzenie na zewnątrz, jedzenie w
restauracjach, cieszenie się koncertem, uprawianie sportu na zewnątrz, co tylko chcesz.
Przede wszystkim jednak, będę się cieszyła, że będę mogła spotykać się z ludźmi, być rodziną
nieograniczoną ścianami domu, ale z przyjaciółmi i sąsiadami. Krótko mówiąc docenię
Przyjaźń, podstawową wartość IPA, o wiele bardziej.
Elke

