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INFORMARE

Corpul Naţional al Poliţiştilor, organizaţia profesională a tuturor poliţiştilor
constată că în ultima perioadă, în spaţiul public există tendinţa de a generaliza
conduita extraprofesională reprobabilă a unui polițist. Considerăm că faptele
comise de acesta nu fac cinste şi onoare meseriei noastre şi nu ne
caracterizează. Aceste evenimente negative sunt izolate şi sporadice, creându-se
totuşi, prin mesajul transmis în mod eronat, o imagine negativă şi cu substrat
asupra întregului sistem şi a activităţii desfăşurate de poliţiştii oneşti.
Ca organizație profesională dorim să intervenim în corectarea unor curente
rău intenționate, care au apărut în spațiul public, pentru a păstra un echilibru în
societate și în schimbul de opinii. Amintim faptul că, eforturile depuse de
majoritatea poliţiştilor sunt apreciate de opinia publică şi nu pot fi anulate de un
eveniment cu totul izolat.
Este corectă și democratică o dezbatere publică pe marginea unui
eveniment de interes general pentru opinia publică, dar deturnarea acestei
dezbateri în scopul de a denigra activitatea tuturor poliţiştilor care îşi fac datoria
nu este corectă, cu atât mai puţin stigmatizarea unei profesii. Totodată
radicalizarea discursului public centrat pe profesia de polițist, subminarea
statutului prin invocarea de elemente de salarizare sau condiții de pensionare,
sunt de natură a marginaliza eforturile depuse în anul precedent de îmbunătățire
a legislației privind creșterea autorității polițistului și a relațiilor sociale ce rezultă
din aceasta.
Prin denigrarea imaginii nu are nimeni de câștigat, cetăţeanul și poliţistul
corect și cinstit vor fi cei care au de pierdut cel mai mult. Noi, polițiștii suntem
apolitici. Nu ne dorim ca viața, integritatea noastră și a cetățenilor să fie folosite
în scop politic. Noi suntem de partea legii şi am depus un jurământ față de
cetățean și față de țară, pe care suntem datori să îl respectăm. Putem
deasemenea să ne exprimăm regretul faţă de faptele reprobabile ale unui poliţist,
societatea civilă fiind singura în măsură să aprecieze modul în care angajații MAI
răspund nevoilor actuale ale comunității.
Corpul Naţional al Polițiștilor și-a stabilit o strategie pe termen mediu și
lung având drept scop redarea încrederii polițiștilor și certitudinea apartenenței la
profesie şi, totodată îi asigură pe toţi poliţiştii de sprijinul organizaţiei în
continuarea procesului de modernizare a instituției.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

”Unitas per Veritatem”

