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4. Pqrtnership for Security
Nemzetlrözi lronferecicr d2

egyÜttmíílrödéstől
Cl hiztonsóg terÜletén

A 2014. évre tervezett 4.
Partnership for Security,
lBssA-lPA-IAPA közös
konferenciának a szlová-
kiai város zlate Moravce
lesz a házigazdája,
helyszínéül a gyönyörű
Topolcianky-kastélyt
választoüák a szervezők.
Augusztus l-jén ülésezik
a nemzetközi konferen-
cia, amelynek témája
Települése19 gyermekek
és családok biztonsága,
amelyet a díj- és kitünte-
tés-átadási ünnepség
követ.

E jelentős és meglehető-
sen újszerű kezdeményezés-
nek természetesen Voltak
előzményei: az lBSSA delegá-
ciója több mint tíz éVe rend-
szeresen részt Vesz az lNEoA
(Kábítószer_ellenes Tisztek
Nemzetkozi szöVetsége) ren-
dezvényein, és a drogellenes
Vilá8kongresszu50n részt Ve-
vők találkoztak első alkalom-
maI egy sokkal szélesebb ösz-
szefogás gondolatáVal. Az FBl
és a DEA (Drug Enforcement
Administration _ Kábítószer-
ellenes Hivatal) legmagasabb

rangú Vezetői több mint tíz
éwel ezelőtt fogalmazták
me8 határozottan a rendvé-
delmi szervek, a civil szerve-
zetek és a lakosság összefogá-
sának fontosságát a terroriz-
mus- és kábítószer-ellenes
harcban, s azóta ennek az
elképzelésnek a gyakorlati
megvalósításában konkrét
eredményeket értek el.

2006 szeptemberében BU-
dapesten került 5or az lBssA
és a Jeruzsálemi szent János
szuverén Máltai Lovagrend
Autonóm Perjelségek szövet-

sége (KMFAP) közös szervezé-
sében arra a gyermek és csa-
lád biztonsága témában meg-
hirdetett nemzetközi konfe-
renciára, amely kiizvetlen
előfutára Volt a Partnership
for Security programnak. Az
akkori rendezvényen is szá-
mos tekjntélyes hazaiés nem-
zetközi szervezet Volt jelen,
köztü k a legfontosabbak: az
lFFo, a családügyi szerveze-
tek Nemzetközi szöVetsé8e
vagy a Mission Europa.

Ezt kóVetően az lBssA
rendszeresen részt Vett ezen

z lBssA az együtt-
működést tevékeny-
ségének lényegi ré-
szévé nyilvánítva,

összhangban az ENsZ és az EU

irányelveivel, öt éwel ezelőtt
meghirdette a Partnership for
security - Partnerség a biz-
tonságért nemzetközi prog-
ramját, amelyhez azonnal
csatlakozott az IAPA, a Nem-
zetközi Polgárőr szervezet és
az lPA, a Nemzetközi Rendőr
Szervezet.

FÓKUSZBAN AZ EGYÜTTMurÖoÉs
Az eByüttmíjködés az emberisé8 egyik leBré8ebben kitalált kapcsolati és tevékenységi
formája, a közösségi lét lénye8i eleme, s mára a világ csak ebben a szellemben mŰködőké-
pes. Ez lehetőVé teszi az ismeretek. a képessé8ek. a különböző értékek és potenciálok
kölcsönös előny elvén alapUló Íelhasználását. Az együttmÍjködésben a különböző módsze-
rek, me8oldások, tapasztalatok cseréje Valósul me8, s hatékonyan hozzá.iárul a hibák, téVedé-
sek elkerüléséhez. További haszna, hogy társakat, partnereket nyerÜnk meg egy közös cél
érdekében. AZ e8yüttműködés megtanít becsülni mások tudását és az elért eredményekhez
való hozzájárulását. 5 arra is me8tanÍt, ho8y esetenként ésszerű kompromisszumokra is
szÜksé8 Van. Az e8yÜttmŰködés hatalmas, mé8 kihasználatIan tartalékokkal rendelkezik, s
globalizált ViláBunk kihívásai ma már megköVetelik az e8yÜttmŰködést minden szinten, s az
élet szinte minden terüIetén. Vannak olyan szektorok, mint példáula biztonság, ahol ez a

sikeres munka e8yik előÍeltételének de na8y eséllyel 8aranciájának is tekinthető' s Vannak
olyan országok, ahol az együttműködés a társadalmi együttélés természetes foÍmája, s ahol
a2 emberek rájöttek arra. ho8y az eBVéni teljesítmény is az e8yÜttműködés bizonyos
keretein belÜlvalósul meg. s csak a mítoszokban és a filmekben találkozunk ma8ányos,
elszi8etelten míiködő hősökkel, bármilyen nemes Ü8y érdekében is kÜzdjön'

szervezetek rendezvényein és
együttműkódésre lépett az
EFus-szal i5 (Európai Fórum a

Települések Biztonságáért),
az Európai lJnió szervezeté-
Vel, amelyben több mint 600
európai város, koztük szinte
minden főváros képviselteti
magát!

A Partnership for Security
első jelentős közils rendezvé-
nyére Romániában, Aradon
került sor. Ezt követte a szlo-
Vákiában, Zlate Moravce vá-
rosban megrendezett máso-
dik sikeres konferencia. 2013
szeptemberében a Budapes-
ten tartott harmadik szakmai
konferencián négy kontinens-

Az lBssA--lPA_lAPA közös koníer€nciát idén a szlovákiai zlate Moravce VáIosban tartják augusztus l-jén
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ről, közel40 or5zá8 és 30 nem-
zetközi szervezet, több mint
100 képvise|ője Vett részt.

Az eredetileg meghirdetett
pro8ram: Gyermek_csa|ád_te-
lepülés biztonsága azóta is a
rendezVénysorozat középpont-
jában áll, és ehhez szorosan
kapcsolódott a budapesti kon
ferencia témája: a közlekedési
balesetek 5Zámának örvende-
tes csökkenése é5 a kiemelke-
dő eredményért kapott elisme-
rés az Európal Uniótól'

A kábítószer, az alkoholiz-
mus és más káros szenvedé
lyek, a terrorizmus és a bűnö-
zé5 Vi55zaszo rítá5a, illetVe meg-
előzése közös feladat, melyek
sZintén szorosan kapcsolódnak
a kiemelt témakórhöz. Külön
figyeImet érdeme| a családon
belÜlierőszak kényes és nehe
Zen fe|deríthető kérdése'

A pro8ram kezdete óta 5Zá-

mos nemzetközj szervezet is

csatlakoZott aZ összefogáshoz,
mint az EFUs, katasztrófaelhá'
íító és humanitárius munkát
Végző szervezetek, lovagren_
dek, egyetemek és középisko-
lák. Az együttműködésbe
egyre aktíVabban kapcsolód
tak be a KMFAP baráti és
egyÚttműködő lovagrendjei:
a Szuverén ciprusi Rend, aZ

Ordo Hungariae, a CSLI (Union

Corps Saint Lazarus lnterna-
tional), a Nemzetközi szent
Láz Kórb,ázi Lovagrend, a

szent György, a Mártír Nem-
zetközi Lovagrend, a Pro
concordatia Populórum
Rend, a szuverén Bene
Merenti Rend, az Acquila Ro
mana Rend stb.

Fi8yelemre méltó, hogY je-
lentősen megnőtt az olyan el
5ósegélYnyújtó és katasztrófa-
elhárító s2erVézetek aktiVitása
is az egyÜttműködésben, mint
a FEI\4ERAlD lnternational ma-
gvarországi egvségei és szlová
kiai e8ysé8e, a Komplexná
Centrálna Zachranná Sluzba
Slovenská Gabcíkovo(Bős)
szervezet és több önkéntes
magyar szervezet is. E szerve-
zetek mindenki számára jól i5-

mert alapvető tevékenvségük
mellett nagyon fontos szer-"pet

játszanak e|tiint személyek és
gyermekek felkutatásában.

A 2014' éVre tervezett 4'
Partnership for Security,
lBsSA_lPA_IAPA közós konfe-
renciájának ismét a szlovákiai
város Zlate Moravce |esz a há-
zigazdája, helyszínéül a gyö-
nyörű Topolcianky-kastél}.t
választották a szervezők.

Augusztus 1-jén ülésezik a
nemzetközi konferencia, amely
nek témája Települések, gyer-
mekek és családok biztonsága,
amelyet a dÚ_ és kitüntetés_át_

adási Ünnepség követ. AugusZ-
tus 2': a 5portesemények napja,
az lBssA 15F (lBssA Nemzetközi
sportszöVetség) együttműkö
déséVeltöbb mint tíz látványos
sportág nemzetközj Versenyei
kerülnek lebonyolításra'

PoppeÍAnna
A tervezett program szerint proí Popper GYörgy lBssA-elnök (jobbra) a
családok biztonsa8áról tart egyóíás elóadá5t
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