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Annual POA Conference 2011 
Southport (UK), 10-13.05.2011 

Protect and Promote 

Under the central theme of “Protect and 
Promote”, the session was solemnly opened by 
Colin Moses. 

The speech he held was not yet a “farewell 
speech”. He would lead the conference debates 
until 13/05/2011. Then he handed over the 
office of National Chairman to his successor. 

For each of the resolutions introduced, 126 in 
all, the more or less 300 delegates held a 
debate and thus discussed all what was at 
stake in their sector, from the trade union point 
of view. 

They gave particular attention to the resolutions 
on the unprecedented attack launched by the 
new Coalition Government on Public Sector 
Workers. 

The conference also recognised that for the POA to meet those challenges as a trades union it is imperative 
that their members are represented to the highest standard in order to protect and promote. 

And they are not afraid to go even further and carry out a comprehensive examination of the current POA 
structures. 

Change the structures, modernisation, was also a central issue in the speech of Pete McParlin who was 
going to be the new National Chairman to be appointed on Friday. 

The trade unions will be faced with even higher pressure and this makes the impact from the basis even 
more important. An effective strategic plan will have to be elaborated. Too many members from local units 
prefer not to address their local delegates and seek direct consultation with the National Executive 
Committee (NEC). He also spoke about the way in which the private sector makes money on the misery of 
others. 
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He wants to go back to the “frontline”, back to the basis to promote and protect. 

At the farewell session of Colin Moses, Bert Van Caelenberg thanked the National Chairman for the 
cooperation during many years, on which occasion he also mentioned the cooperation – until last year – with 
Brian Caton. 

On Thursday morning, Bert Van Caelenberg was given the floor to address the conference on behalf of 
Eurofedop. 

He argued that it is important to maintain trade union support in Europe, even if the UK Government 
preferred it would not exist. 

He criticised the Anglo-Saxon model and gave our support to actions against more free labour market and 
less government. 

The ILO decisions have had no influence on the subsequent UK governments. After statements from the 
Court in Strassburg, the ILO in Geneva, Bert Van Caelenberg made an appeal to submit our case to the 
Court in Luxemburg. It would give us the opportunity to test the way in which the Lisbon Treaty takes trade 
union rights seriously. 

Together with the POA in Ireland, we hope to support the POA/UK in its trade union struggle. 

 
Finally, general secretary Steve Gillan had the pleasure to present a briefing paper on “The Private Finance 
Initiative and the hidden cost of Prison Privatisation”. 

This document is unique in its kind and gives a survey of : private prison companies in the UK, the cost of 
PFI prisons, the PFI prisons performance, operational failures and double standards, the capital values of 
PFI prison contracts. (document available in EN at the Eurofedop secretariat) 

If you are under national pressure to accept the privatisation of prisons, read this document, it is the analysis 
of the POA which has lived through all developments with the subsequent governments (Thatcher – Blair – 
Brown) since 1997. 
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Jaarlijkse POA-Conferentie 2011 
Southport (UK), 10-13.05.2011 

Protect and Promote 

Onder het centrale thema “Protect and 
Promote” werd de zitting plechtig geopend door 
Colin Moses. 

Dit was nog geen “farewell speech”. Hij zou de 
debatten van de conferentie verder voorzitten 
tot 13/05/2011. Dan kwam de voorzitterswissel. 

Met 126 vooraf ingediende resoluties en een 
debat per resolutie bespraken de ongeveer 300 
afgevaardigden het hele vakbondsgebeuren 
binnen hun sector. 

Zij hadden alle aandacht bij de resoluties die het 
hadden over de nieuwe coalitieregering die een 
nooit geziene aanval uitvoert op de werknemers 
in overheidsdienst. 

De conferentie was eveneens van oordeel dat 
een vakbond als de POA de uitdagingen enkel 

kan beantwoorden als de hoogst mogelijke normen qua bescherming en bevordering van de belangen van 
de leden wordt nagestreefd. 

En zij willen nog verder gaan en de huidige POA-structuren aan een grondig onderzoek onderwerpen. 

Structuren veranderen, moderniseren was ook aan de orde in de toespraak van Pete McParlin, de op vrijdag 
aangestelde nieuwe voorzitter. 

De druk op de vakbonden zal nog opgevoerd worden. De invloed van de basis is dan essentieel. Er moet 
een effectief strategisch plan komen. Te veel lokale leden gaan aan hun eigen afgevaardigden voorbij om 
direct de “National Executive Committee” (NEC) te consulteren. Hij had het ook over hoe de privésector geld 
verdient op de miserie van een ander. 

Hij wil terug naar de frontlijn, terug naar de basis van bescherming en bevordering. 
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Bij het afscheid van Colin Moses dankte Bert Van Caelenberg voor de jaren samenwerking waar tot vorig 
jaar ook Brian Caton deel van uitmaakte. 

Bert Van Caelenberg kreeg het woord op donderdag voormiddag om de boodschap van Eurofedop aan de 
collega’s over te brengen. 

Hij betoogde dat het belangrijk is de vakbondssteun in Europa te behouden, ook als de UK-regering dit liever 
niet heeft. 

Het Angelsaksische model bekritiseerde hij en de steun van Eurofedop zegde hij toe aan acties tegen “meer 
vrije (arbeids)markt en minder overheid”. 

Weliswaar heeft de ILO uitspraken gedaan, maar zij hadden geen enkele invloed op het beleid van de 
opeenvolgende UK-regeringen. Bert Van Caelenberg deed een oproep om na uitspraken van het Hof in 
Straatsburg, van de ILO in Genève, ons te richten tot het Hof in Luxemburg. En zo te testen in welke mate 
het Lissabonverdrag de vakbondsrechten au sérieux neemt. 

Samen met de POA van Ierland hopen we een bijdrage te kunnen leveren tot de vakbondsstrijd die door de 
POA/UK gevoerd wordt. 

 
Tot slot had de secretaris-generaal van de POA, Steve Gillan, nog het genoegen om een briefingpaper over 
“De inbreng van financiële middelen uit de privésector en de verborgen kosten van de privatisering van 
gevangenissen” voor te stellen. 

Dit document is enig in zijn soort en geeft een overzicht van : de bedrijven die privégevangenissen beheren 
in het VK, de kostprijs van gevangenissen die door privébedrijven beheerd worden, de prestaties van 
dergelijke gevangenissen, hun tekorten, dubbele normen, de kapitaalwaarde van contracten voor het beheer 
van privégevangenissen. (document verkrijgbaar bij Eurofedop, in het EN) 

Als u nationaal onder druk staat om toe te geven aan de privatisering van gevangenissen, lees dan dit 
document, het is de analyse van de POA die alle ontwikkelingen sedert 1997 tijdens de verschillende 
regeringen (Thatcher – Blair – Brown) heeft meegemaakt. 
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