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Президентът на Европейския полицейски съюз Герит Ван де Камп: Трябва да има диалог между
синдикалните организации и министерствата
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Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Варна. Социалният диалог е един от начините полицаите да преговарят с
правителството. Това заяви пред журналисти във Варна Герит Ван де
Камп, президент на Европейския полицейски съюз и на Полицейския
синдикат в Холандия, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна.
Герит Ван де Камп коментира протестите на полицейските служители в
България и преговорите им с правителството, посочвайки, че
организацията ги поддържа. Той допълни, че Европейският полицейски
съюз е основна организация в Европа и има около 80 представители на
територията й. „Ние знаем, че има проблеми в тази сфера, знаем и
техните искания. Те имат право да предприемат подобни действия,
защото са част от Европейския съюз”, каза още Герит Ван де Камп и
допълни, че е необходимо да има диалог. Подобни проблеми има и в
други страни от Европейския съюз, коментира Ван де Камп. Преди около
четири месеца полицаите в Холандия също са имали проблеми с
Министерството на правосъдието, защото колективните договорености не
са вървели добре. „Това е напълно нормална ситуация и за Европа, а
именно провеждането на дебати между полицията, синдикалните
организации и министерствата. Затова трябва да има правила за

СНИМКА НА ДЕНЯ
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обсъждане и намиране на решения във всяка страна, които са базирани на европейските регулации. И всяка една страна трябва да се придържа
към тези правила. Надявам се, че България също ще спази тези правила. Обръщаме внимание на конфликта в България, ние знаем и виждаме,
че те са абсолютно легални, законни, и е нормално да викат министъра на масата на преговорите. Никой не прескача закона, въпросът е дали
министърът ще спази това”, каза още Герит Ван де Камп. Той допълни, че организацията би помогнала в случай на някакъв конфликт, но това е
главно приоритет на българското правителство. Герит Ван де Камп изрази мнение, че полицейските служители в България имат право да
протестират, защото трябва да има социален диалог.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА

Над 600 хектара изгоряха край Бордо,
Югозападна Франция. 26 юли 2015.
ВИДЕО
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Корабът Съюз с трима космонавти на борда се
скачи успешно с МКС. 23 юли 2015.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Герит Ван де Камп за видеозаписа с полицейско насилие: Важно е да се проведе
разследване, което да установи какво наистина се е случило

прочети
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Варна. Важно е да се проведе разследване, което да установи какво наистина се е случило, защото
винаги има детайли към историята, които не са показани във видеото. Това коментира във Варна
Герит Ван де Камп, президент на Европейския полицейски съюз и на Полицейския синдикат в
Холандия, във връзка с видеозаписа с полицейско насилие, който предизвика множество дискусии,
предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. Герит Ван де Камп допълни, че подобни случаи има и
в Холандия, и в цяла Европа. „Сега живеем във времена, в които всеки има телефон, с който може да
заснеме каквото си поиска и може да го качи в интернет, ако поиска. В Холандия, както и в България,
полицейските служители могат да използват сила, когато е необходимо. Техните правомощия са
установени със закон. В Холандия, когато някой окаже съпротива при арест, служителите на реда
могат да употребят сила. Не винаги, когато полицията употребява сила, това е в нарушение на
закона. Въпросът е дали силата е използвана пропорционално”, коментира Герит Ван де Камп. „Друг
въпрос е проблемът с такъв вид записи, защото те показват какво се случва в определен момент, но
не показват какво се е случило преди това или какво се случва извън обектива на камерата. Винаги
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има детайли към историята, които не са показани във видеото. Затова е важно да се проведе
разследване, което да установи какво наистина се е случило и след това могат да се взимат
съответните решения и може да се установи дали използваната сила е прекомерна или не. Не би
било честно да се правят изводи само въз основа на един видеозапис, който е заснет в определен
момент при определени обстоятелства. Ние също имаме такива случаи в Холандия и в 9 от 10
случая се оказва, че историята е била доста по-различна от това, което се вижда само на
видеозаписа и се оказва, че употребата на сила е била необходима”, допълни Герит Ван де Камп.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец

Президентът на Европейския полицейски съюз Герит Ван де Камп: Условията,
при които работят полицаите на българо-турската граница, са недопустими
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Варна. Условията, при които работят полицаите, охраняващи българо-турската граница, са
недопустими. Това заяви пред журналисти във Варна Герит Ван де Камп, президент на Европейския
полицейски съюз и на Полицейския синдикат в Холандия, предаде репортер на Радио „Фокус” –
Варна. Герит Ван де Камп коментира протестите на полицейските служители в България и
преговорите им с правителството, посочвайки, че организацията ги поддържа. Герит Ван де Камп
каза, че опазването на турската граница не е проблем само на България, но и на Европа. „Когато
погледнем например българо-турската граница, се вижда ситуацията и условията, при които работят
хората. Тези условия са недопустими. Този въпрос не засяга само българското правителство, което
може да поиска финансова помощ от Европейските институции с цел справяне с тази ситуация,
защото българските органи на реда пазят тази граница между България и Турция не само, за да
пазят собствената си държава, но по този начин пазят и цяла Европа. Затова не разбираме защо
нивото на сигурност по границата е въпрос, който е поставен само пред България, като всъщност
проблемът с бежанците стои пред цяла Европа. По този начин ще се опитаме да помогнем, също в
качеството си на полицейски синдикат в Европа”, категоричен бе Ван де Камп. Има регулации и
договорености, които регламентират опазването на външните граници на Европейския съюз от
бежанци, които не просто влизат в България, но по този начин влизат и в ЕС, каза още Герит Ван де
Камп. „Опазването на тази граница не е само проблем на България, където правоохранителните
органи нямат достатъчно пари и екипировка, това е проблем, който стои пред цяла Европа. Затова
преди два месеца ние алармирахме Европейския парламент, че е почти невъзможно при сегашната
ситуация да се удържи българо-турската граница - заради липсата на средства, липсата на
служители и липсата на оборудване. Затова този проблем не е само на вашата страна, а е проблем
за цяла Европа”, допълни Герит Ван де Камп.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
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