Statement fra Lena Nitz på
EuroCOPs ekstraordinære kongres
Ved EuroCOPs ekstraordinære kongres i Barcalona den 5.
marts 2013 udtalte Lena Nitz på vegne af Nordisk
Politiforbund følgende:
14.03.13
Ordförande, executive Committe , delegater - med andra ord kära kollegor och vänner.
Det har varit intensiva diskussioner och både på mötet igår och under kvällen.
Jag heter Lena Nitz och är president i det svenska Polisförbundet.
Jag för nu talan för det Nordiska Polisförbundet det vill säga Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.
Anledningen till att vi vill göra detta uttalande är den situation som vi alla ställdes inför i går.
Den situation jag talar om är att vi valde in en kollega från Tyskland i Executive Committe och att en annan kollega från
Nord Irland lämnade sin plats i Executive Committen.
Innan jag kommer till Nordiska Polisförbundets själva uttalande om denna situation vill jag passa på att säga några ord
om det viktiga arbete vi tillsammans har framför oss i EuroCOP .
Vi är poliser och tränade för att ta ansvar.
Vi är poliser och vana att lösa de problem vi ställs inför.
Alla vi som har samlats här idag har ett stort ansvar att föra EuroCOP in i framtiden.
Det är lätt att säga - men fundera en sekund över vilket ansvar just du har i din roll. Vår främsta uppgift är att arbeta för
att ge varandra förutsättningar för att våra göra ett bra arbete.
Vi som är här idag har ett uppdrag, som förtroendevalda i våra respektive förbund men när vi samlas i EuroCOP har vi
ett uppdrag från samtliga av våra medlemmar gemensamt - varifrån de än kommer- och det är att jobba TILLSAMMANS
för Europas poliser.
När vi samlas i EuroCOP spelar det egentligen ingen roll vem vi är eller varifrån vi kommer - vi är poliser eller jobbar för
Polisen allihop - och var och en utav oss vet att ensam är inte stark.
Det är den fackliga grunden vi står på.
Det gäller att hålla vår kedja intakt, gå vid sida - det är då vi blir som starkast och tar oss igenom det vi står inför.
Det är så man bygger styrkan i fackligt arbete.
Och vi ska komma ihåg att med vår gemensamma styrka kan vi göra skillnad.
För EuroCOP och våra medlemmar - nu och i framtiden.
Med den styrkan ska vi påverka framtiden för hundratusentals poliser i Europa.
Och den kraften behöver vi när vi tar oss an de utmaningar vi har framför oss.
Nordiska Polisförbundet vill därför göra följande uttalande .
Vi önskar Bernhard Witthaut varmt välkommen in i EuroCOPs Excom och vi respekterar och ansluter oss också till
Excoms beslut och konstituering av ny 2. vicepresident.
Men vi vill ha ett EuroCOP med representanter från UK.
Vi har satt stort värde på det arbete, som Terry og Police Federation Northern Ireland har utfört för EuroCOP - och som
en god representant för UK.
För att vi i EuroCOP ska behålla vår styrka är Nordiska Poöisförbundet angelägna om att UK fortsätter sitt starka
engagemang och arbete i EuroCOP i framtiden.
Och vi kommer att göra vad vi kan för att det ska förbli så.
Tack för att ni lyssnat till det jag framfört på uppdrag av Nordiska Polisförbundet .

