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64th Annual Conference of the Prison Officers Association (POA) 
Kilkenny (Ireland), 05-06.05.2011 

After the opening speech by General Secretary John Clinton, who is also member of the Executive 
Committee of Eurofedop, Secretary General Bert Van Caelenberg gave an address as guest speaker at the 
conference. 

150 trade union activists from the whole of Ireland had come to Kilkenny, a city which was characterised by 
its Mayor as one of the best preserved to be visited. The hotel and historic castle are an invitation to return to 
Ireland. 

The economic crisis which has also specially hit Ireland, places the Prison Service before new challenges. 
Thus a number of subsidiary services such as the catering in prisons have passed into the hands of the 
private sector. 

The POA continues to demand just as their English colleagues that the remaining services continue to 
belong to the public service domain. 

 
An important guest at the session was the Minister of Justice, Alan Shatter (Fine Gael). Being not unknown in 
the world of Justice, his competence includes matters such as “Prisons and the Probation Policy”. One of his 
political objectives is the modernisation of the Prison Accommodation. 
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In this respect, we can read on the Justice website : 

Prison Accommodation 

The Irish Prison Service has been authorised by the Minister for Justice and Equality to engage in a 
significant project to upgrade and increase the number of prison spaces in the State. This is being addressed 
by constructing new facilities, notably at Thornton Hall, Co. Dublin and in Munster. The new facilities will offer 
significant improvements in the areas of work training, education and medical services, as well as providing 
predominantly single-cell accommodation with in-cell sanitation. These are major undertakings involving 
replacement of close to 40% of the entire prison estate. 

De toespraak van de Minister werd eveneens gepubliceerd op de Justitiewebsite :  

The speech by the Minister to the POA Conference has been published on the said website : Address by Mr 
Alan Shatter. 

The question is if prison staff will not have to pay the bill of the crisis, for example through pay cuts. 

At the general assembly, John Clinton was elected general secretary, Stephen Delaney president and 
Gabriel Keaveney assistant general secretary. 

The POA thanked Eurofedop for its message and wished to continue its involvement for making the 
Justice/Prisons sector within Eurofedop stronger. 

 

Bert Van Caelenberg 
Secretary General Eurofedop 

 

 



 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Blijde Inkomstlaan 1-5, B-1040 Brussel, België  •  Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  fax + 32 (0)2 282 18 71  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 

 

64ste Jaarlijkse Conferentie van de Prison Officers Association (POA) 
Kilkenny (Ierland), 05-06.05.2011 

Na de openingstoespraak van algemeen secretaris John Clinton, tevens lid van het Uitvoerend Bestuur van 
Eurofedop, bracht secretaris-generaal Bert van Caelenberg een toespraak als gastspreker op deze 
conferentie. 

150 militanten uit gans Ierland waren gekomen naar Kilkenny, een stad die door zijn burgemeester als een 
van de best bewaarde om te bezoeken werd omschreven. Het hotel en het historische kasteel nodigen uit 
om terug te keren naar Ierland. 

De economische crisis die ook Ierland speciaal getroffen heeft, stelt nieuwe uitdagingen aan de Prison 
Service. Een aantal nevenfuncties als de catering in gevangenissen zijn ondertussen in privéhanden 
overgegaan. 

De POA blijft net zoals zijn Engelse collega’s eisen dat de overige diensten in handen van de overheid 
blijven. 

 
Een belangrijke gast op de zitting was de Minister van Justitie, Alan Shatter (Fine Gael). Hij is geen 
onbekende in de justitiewereld en heeft bevoegdheid over zaken zoals “de politiek van gevangenissen en 
van de voorwaardelijke invrijheidsstelling”. Een van zijn doelstellingen is het moderniseren van de 
gevangenisinrichting. 
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In dit verband lezen wij op de Justitiewebsite : 

Gevangenisinrichting 

De Minister van Justitie en Gelijkheid heeft de opdracht gegeven voor een grondige upgrading van de 
gevangenisinrichting en de vermeerdering van het aantal cellen in Ierland. Dit zal worden gerealiseerd door 
de constructie van nieuwe gebouwen, onder andere in Thornton Hall, County Dublin en Munster. De nieuwe 
gebouwen zullen belangrijke verbeteringen bevatten op het gebied van de beroepsopleiding voor 
gevangenen, vorming, medische diensten alsook het hoofdzakelijk voorzien van eenpersoonscellen met 
sanitaire voorzieningen. Deze groots opgezette onderneming zal uiteindelijk leiden tot een verplaatsing van 
om en bij de 40 % van het geheel van de gevangenisinstellingen in Ierland. 

De toespraak van de Minister werd eveneens gepubliceerd op de Justitiewebsite : Address by Mr Alan 
Shatter. 

De vraag blijft of door de crisis de rekening niet door het personeel zal betaald moeten worden, o.a. door het 
snoeien in de salarissen. 

De algemene vergadering koos John Clinton als algemeen secretaris, Stephen Delaney als voorzitter en 
Gabriel Keaveney als assistent-algemeen secretaris. 

De POA dankte Eurofedop voor de boodschap en wil zijn inspanningen om de sector justitie/gevangenissen 
binnen Eurofedop te sterken voortzetten. 

 

Bert Van Caelenberg 
Secretaris-Generaal Eurofedop 
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