
 
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 
Montoyerstraat 39, B-1000 Brussel, België  •  Rue Montoyer 39, B-1000 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  fax + 32 (0)2 231 14 72  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 

 

Eurofedop spoke at the General Assembly of  
the SNPPC Romania. 

Predeal (Romania), 28.05.2010 

On Friday 28 May, the General Assembly of SNPPC took place in PREDEAL (at 200km north of Bucharest). 
Considering the tense situation at social level and the general strike which had been announced by Cartel 
Alfa for Monday 31/05, this session was very important. 

The Minister of the Interior, the Secretary of State for the Police, had come specially to this session. 

 
Bert Van Caelenberg spoke on behalf of Eurofedop/EPU. The subject of his intervention was about the 
economic crisis and the consequences for the workers. Especially the very explosive situation as a result of 
massive dismissals and unemployment has a not to be underestimated influence on the police services. 
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It is unrealistic from the IMF to impose measures involving a reduction of salaries in the public service and 
the Police with 25 %. Concretely, this means that a police officer who earns 165 €, will still receive 125 € in 
the future. If those are the measures which should put a stop to corruption in Romania, we fear for the 
results on the grounds. 

The secretary general also had a meeting with a delegation of the Bulgarian trade union TUFEMI in Predeal. 

These colleagues are interested in the work of Eurofedop/EPU. Through contacts with the Romanian trade 
union, they have expressed the wish to become member of Eurofedop.  

Their Executive Committee will vote about the affiliation in the weeks to come. 

 
The delegation under the direction of Borislav MAZNEV, vice-president of TUFEMI, represents an 
organisation which, apart from members with the Police, also has members in the emergency services (Fire 
Brigades – Hospitals) and among civil servants in the Ministry of the Interior. 

A delegation of Eurofedop/EPU will participate in their Board where a presentation will be given on the 
organisation and working of Eurofedop/EPU. 

In this respect, our Bulgarian colleagues are looking forward to welcoming this delegation under the 
direction of the president of the EPU and also member of the Executive Committee of Eurofedop, Gerrit van 
de Kamp (ACP, the Netherlands). 
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Eurofedop sprak op de Algemene Vergadering van de  
SNPPC Roemenië. 

Predeal (Roemenië), 28.05.2010 

Op vrijdag 28 mei had in Predeal (op 200 km ten noorden van Boekarest) de Algemene Vergadering plaats 
van de SNPPC. Gezien de gespannen situatie op sociaal vlak en een algemene staking aangekondigd voor 
maandag 31/05 door Cartel Alfa, was deze zitting zeer belangrijk. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris voor Politie, waren speciaal naar deze zitting 
gekomen. 

 
Bert Van Caelenberg sprak voor Eurofedop/EPU. Zijn tussenkomst handelde over de economische crisis en 
de gevolgen voor de werknemers. Speciaal de zeer explosieve situatie bij massale ontslagen en 
werkloosheid hebben een niet te onderschatten invloed op de politiediensten. 
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Het is niet realistisch dat het IMF maatregelen oplegt om de lonen bij de overheid en de politie met 25 % te 
verminderen. Dit wil concreet zeggen dat een politieman die 165 € verdient, in de toekomst nog 125 € zal 
ontvangen. Als dit maatregelen zijn om de corruptie in Roemenië in te dijken vrees ik voor de resultaten op 
het terrein. 

De secretaris-generaal had ter plaatse een gesprek met een delegatie van de Bulgaarse vakbond TUFEMI. 

Deze collega’s zijn geïnteresseerd in het werk van Eurofedop/EPU. Zij hebben via contacten met de 
Roemeense bond het initiatief genomen om lid te worden. 

Hun uitvoerend bestuur zal hierover in de komende weken stemmen. 

 
De delegatie onder leiding van Borislav MAZNEV (vicevoorzitter van TUFEMI) vertegenwoordigt een 
organisatie die, naast leden bij de Politie, ook leden heeft bij de spoeddiensten (brandweer, ziekenhuizen) 
en ambtenaren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Een delegatie van Eurofedop/EPU zal op het bestuur van hun organisatie een voorstelling geven van de 
organisatie en werking van Eurofedop/EPU. 

De Bulgaarse collega’s gaven aan uit te kijken naar deze ontmoeting met onder meer de voorzitter van de 
EPU en lid van het Uitvoerend Bestuur van Eurofedop, Gerrit Van de Kamp (ACP, Nederland). 


	EN
	NL

