A biztonság új jelentése a COVID-19 alatt
Interjú Popper Györggyel, az IBSSA elnökével

The New Meaning of Security under COVID-19

Interview with George Popper, President of IBSSA

P Elnök úr, hogyan befolyásolta a világjárvány az IBSSA működését?
– Az elmúlt év rendkívül nehéz volt a világjárvány és az ahhoz kapcsolódó válság miatt. Még fel sem lehet mérni a tovaható következményeit. Nem tudtuk megtartani a 2020.
évi IBSSA-kongresszust (Nemzetközi Testőr
és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége) és a
„Partnership for Security” nemzetközi konferenciát Belgrádban, Szerbiában, és több más
rendezvényünk is elmaradt. Tudom, hogy
közülünk sokan átestek a COVID-19fertőzésen, egyesek komoly küzdelem árán
meggyógyultak, míg sajnos néhányan nem
élték túl ezt a példátlan megpróbáltatást. Nyugodjanak békében! Több szempontból komoly
kihívást jelent a szervezetnek és tagjainknak
az a tény, hogy számos tagcégünk befejezni
kényszerült a tevékenységét és sok tagunk elvesztette a munkáját. Remélem, hogy hamarosan javul az általános helyzet, így az ő kilátásaik is. Biztos, hogy az általuk végzett munka iránti igény a jövőben sem csökken.
P Milyen új fejlemények történtek az
elmúlt időszakban az IBSSA életében?
– Az IBSSA AHTB (Emberkereskedelem
elleni nemzetközi iroda) jól működik, és egyre aktívabb Európában Zeljko Gajic vezetésével és koordinálásával a belgrádi iroda, amely
elismerést érdemel, hogy ebben a nehéz időszakban az alaptevékenysége mellett jelentősen
kivette részét a humanitárius munkából is.
– Rómában, dr. Antonio La Salandra, tiszteletbeli tag és mesteroktató vezetésével új

IBSSA-bizottságot hoztunk létre: a Bűnözés
és Terrorizmus Elleni Stratégiai Irodát, amely
kutatási, fejlesztési és bővítési tevékenységeket
hajt végre világszerte, a lehető legtöbb biztonsági szakember bevonásával. Az iroda tájékoztatást nyújt, tanfolyamokat és professzionális
programokat szervez a biztonsági szakemberek
számára a szervezett bűnözés és a terrorizmus
elleni küzdelemben.
– Az észak-macedóniai oktatási központunk tevékenysége az elmúlt időszakban
ugyancsak dicséretes, Branislav Jovchevski
vezetésével. Említésre méltó az IBSSA növekedése Németországban is. Több mesteroktatónk és instruktorunk gyorsan reagált a járvány miatti korlátozó intézkedésekre és folyamatos online szakmai oktatást és képzést vezetett be, amely nagyon sikeresnek bizonyult,
így dr. Rony Kluger Izraelben, Karl DelaGuerra
az USA-ban, dr. Antonio La Salandra Itáliában, s mindezekről az IBSSA honlapján (www.
ibssa.org) és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
– Jogosan vagyunk büszkék az IBSSA képzési rendszerére, amely világszerte hivatalos
rangot vívott ki. A válságövezetekben, mint
Irak, Afganisztán, Afrika, illetve diplomáciai
területeken, nagykövetségek őrzésére előszeretettel alkalmazzák jól képzett tagjainkat. Jelentős elismerés számunkra, hogy az elmúlt
évben a mexikói kormány az IBSSA hatáskörébe adta az ország közel 100  000 fős személyvédelmi szakembergárda képzését és továbbképzését, amelynek országos kiépítése már
megkezdődött.
– 2021 márciusában az IBSSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Bizottsága elvégezte a
szervezet pénzügyi-gazdasági átvilágítását és
ellenőrzését a 2018-as, 2019-es és 2020-as
évekre vonatkozóan. Az audit report jelentése szerint a vizsgálat mindent rendben talált.
Megnehezíti a munkánkat, hogy a jelenlegi
helyzetben a csődbe jutott cégek és munkájukat elvesztett tagjaink nem tudják a tagdíjat befizetni, és ez növeli a deficitünket. A
túlélés csak úgy képzelhető el, hogy az
IBSSA-tisztségviselők továbbra sem vesznek
fel tiszteletdíjat és a tevékenységükhöz kapcsolódó költségeket sem hárítják át az IBSSA-

P Mr Popper, how did the pandemic
affect the operation of IBSSA?
– The past year has been extremely difficult due to the pandemic and the related
crisis. We cannot even assess its consequences yet. We had to cancel the Congress of IBSSA (International Bodyguard and Security
Services Association), and the Partnership for
Security International Conference scheduled
for 2020 in Belgrade, Serbia, and other events
as well. I know that many people among us
have been infected with COVID-19, some
have struggled hard for their recovery, while
unfortunately some have not survived this
unprecedented ordeal. May they rest in peace!
In many ways, the fact that several of our
corporate members had to close and many of
our individual members lost their jobs poses
a serious challenge to the organisation and
our members. I hope that the overall situation
will improve soon, along with our partners’
prospects. The demand for their work will
certainly not decrease in the future.
P What new developments have taken
place recently in the life of IBSSA?
– The IBSSA AHTB (Anti Human Trafficking Bureau) has been functioning well,
and the Belgrade office led and coordinated
by Zeljko Gajic is increasingly active in Europe. They deserve recognition for having
played a significant role in humanitarian
work in addition to their core business.

In Rome we have established a new IBSSA
department under the leadership of Dr Antonio La Salandra, Honorary Member and
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re, ahogy az igazgatótanács valamennyi tagja
teszi.
– Egyre erősödik az IBSSA és társszervezetei együttműködése, amelyek közül kiemelendő az IAPA (Nemzetközi Polgárőr Szövetség)
és médiatámogatónk, a Diplomata Magazin.
Ez a kooperáció az egyre bővülő „Partnership
for Security” mozgalom motorja. Nagyon bízunk benne, hogy 2021 szeptemberében sikerül megtartani Belgrádban az elmaradt IBSSAkongresszust és a „Partnership for Security”
nemzetközi konferenciát.
P Ön szerint mi változik meg végérvényesen a pandémia okozta „új normalitás” világában a biztonsággal kapcsolatban?
– Nagyon fontos a járvány miatti korlátozások, új szabályok és előírások betartatása az
élet szinte minden területén, ami jól képzett
biztonsági emberek segítségével érhető el. Ez
egy új feladat, amelyre fel kell készülni és szakszerűen, az emberi méltóság tiszteletével kell
megoldani. Figyelni kell a változásokat, alkalmazkodni az új realitáshoz és beépíteni a rendszerünkbe. Az IBSSA létezésének 27 éve alatt
szerzett tapasztalatai, rugalmassága és színvonalasan végzett munkája ezt lehetővé is teszi.
P Mi lenne a kívánsága és üzenete az
elkövetkező időre?
– Kívánom, hogy legyen mielőbb vége a
járványnak, és térjen vissza a normális élet a
lehetőségekhez képest. Álljon helyre az országok és emberek közötti kapcsolat személyes
találkozások és együttműködés formájában.
Ennek eléréséhez a lakosság jelentős átoltottsága is szükséges világszerte. Addig is fegyelmezetten tartsuk be a WHO által javasolt
óvintézkedéseket, az országokban érvényes
szabályokat a járványhelyzet kontrollálása érdekében.
Macsári Erika
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Master Teacher: the Department for Strategic
Studies against Crime and Terrorism, which
conducts research, development and expansion worldwide, involving as many security
professionals as possible. The office provides
information, launches courses and programmes for security professionals in the fight
against organised crime and terrorism.
Lately, the work of our education centre
in North Macedonia, led by Branislav
Jovchevski, deserves to be praised. IBSSA has
achieved significant progress in Germany as
well. Several of our master teachers and instructors responded quickly to the restrictive
measures due to the pandemic and introduced continuous and successful online training and education, such as Dr Rony Kluger
in Israel, Karl DelaGuerra in the USA, Dr
Antonio La Salandra in Italy. All relevant
information is included on the IBSSA website
(www.ibssa.org) and Facebook page.
We are rightly proud of IBSSA’s training
system, which is officially recognised worldwide. In crisis areas such as Iraq, Afghanistan,
Africa, and diplomatic spheres, our welltrained members are preferred as guards of
embassies. It is a significant recognition for
us that over the past year, the Mexican Government has entrusted the IBSSA with the
training and in-service training of nearly
100,000 personal protection specialists in the
country, and its nationwide deployment has
already begun.
In March 2021, the International Audit
Committee of IBSSA conducted a financialeconomic review and audit of the organisation for the years 2018, 2019, and 2020. According to the audit report, they found everything in order. However, it means great
difficulty for us that in the current situation
companies that have gone bankrupt and our
members who have lost their jobs are unable
to pay the membership fee, and this increases our deficit. Survival is only possible if IBSSA officials continue to give up on their
remuneration and not pass on the costs associated with their activities to IBSSA, similarly to all members of the Directors’ Board.
Collaboration between IBSSA and its affiliates is flourishing; among them I should
mention IAPA (International Auxiliary Police
Association) and our media sponsor, Diplomatic Magazine. This cooperation is the engine of the ever-expanding Partnership for
Security movement. We are very confident
that in September 2021 we will be able to
hold the cancelled IBSSA Congress and the
Partnership for Security International Conference in Belgrade.

P What do You think is irrevocably
changing about security in the world of
the “new normality” caused by the pandemic?
– It is very important to comply with epidemiological restrictions, new rules and regulations in almost every area of life, and the help
of well-trained security experts is indispensable
for this. It is a new task that needs to be prepared for and tackled on a professional level,
with respect for human dignity. We need to
keep an eye on the changes, adapt to the new
reality and integrate it into our system. The
experience, flexibility and high quality work of
IBSSA’s 27 years of existence make this possible.
P What would be Your wish and message for the time to come?
– I wish the pandemic would end soon and
our normal lives to the extent possible. Contact
between countries and people, their personal
encounters and cooperation should be restored.
A significant rate of people’s vaccination worldwide is a prerequisite for this. In the meantime,
let us adhere to the precautionary measures
recommended by the WHO, the rules in force
in individual countries, in order to control the
pandemic situation.

