DNEVI
2016
VARSTVOSLOVJA

ZAGOTAVLJANJE
VARNE IN
9./-8Î8-2Î(
'58ľ%(1$
'5ľ$91,,1/2.$/1,
RAVNI

17. DNEVI VARSTVOSLOVJA
ZBORNIK POVZETKOV

V./-8Î8-2Î$'58ľ%$62'2%1$9$512671$
79(*$1-$,18325$%1$(7,.$2%252ľ(1,+6,/
Anton Ribič, Bećir Kečanović
Namen prispevka
Namen prispevka je spodbuditi razpravo o oblikovanju izhodišč pri upravljanju varnosti skozi paradigme
povezane z etiko z gledišča nove razvojne agende Združenih narodov do leta 2030, ki spodbuja trajnostni
razvoj v okviru miroljubne, pravične in vključujoče družbe. Predstavili bomo nalogo etike pri upravljanju
varnosti kot prakso ter vlogo, ki jo imajo oborožene sile v sodobnih varnostnih izzivih. V ospredju razprave so spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za
vse ljudi in skupnosti, ter vloga vključujoče družbe pri spodbujanju izgradnje učinkovitih, odgovornih in
vključujočih institucij na vseh ravneh zagotavljanja varnosti.
Metode
V okviru proučevanja obravnavane tematike je v ospredju konceptualna analiza relevantnih teoretskih
problematizacij in analiza konceptov s stališča nove razvojne agende.
Ugotovitve
Smernice nove razvojne agende trajnostnega razvoja vključujoče družbe, poudarja etično znanje, kot
ključno kompetenco ljudi na vodilnih položajih in kot ključni cilj varnosti družbe. Tveganja so povezana
z upravljanjem varnosti, če se ne uspe povezati v učinkovito politiko prakse in stroke. Vojaška etika in
integriteta politike obrambnega sistema omogoča učinkovito vojaško delovanje, kajti etično dejanje je
sredstvo za dosego cilja in cilj sam po sebi, še posebej pri omejevanju nasilja.
Omejitve/uporabnost raziskave
Prispevek omogoča seznanitev z navedeno tematiko in izhodišči za razumevanje dinamike vojaške etike.
Praktična uporabnost
Prispevek razvija zavedanje o vlogi vključujoče družbe pri spodbujanju izgradnje učinkovitih, odgovornih
in vključujočih institucij na vseh ravneh zagotavljanja varnosti.
Izvirnost/pomembnost prispevka
Koncept vključujoče družbe je aktualna tema razvojne agende Združenih narodov po letu 2015. Agenda
je nadgradnja obstoječega globalnega partnerstva za razvoj in predstavlja okvir delovanja mednarodne
skupnosti, katere del je tudi Republika Slovenija.
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Tea Jarc
Namen prispevka
Od všečnih besed, kako na mladih svet stoji, je potrebno okrepiti družbeno odgovornost na vseh ravneh
in mlade dejavno podpreti pri vključevanju v upravljanje javnih zadev in enakem dostopu do javnih dobrin, da lahko sami vplivajo na svoj družbeni položaj in odkrivajo smisel življenja v vrednotah varnosti,
miru in sožitja v skupnosti.
Metode
Avtorica preko večletnega delovanja v mladinskem sektorju, z mladimi in za mlade, opazuje trende med
mladimi ter poskuša z vidika vključujočega pristopa do mladih, nanje odgovarjati, preko zagovorništva in
oblikovanja mladinske politike.
Ugotovitve
Mladi so v Sloveniji in po svetu najbolj izpostavljeni tveganju revščine, neenakosti in drugih oblik izključevanja. Zaradi visoke brezposelnosti so velikokrat izkučeni iz trga dela, nimajo realnih možnosti za
sooblikovanje politike ter so v veliki meri socialno izključeni.
Omejitve/uporabnost raziskave
Za zagotavljanje polne socialne vključenosti je potrebno usklajeno delovanje različnih akterjev ter hkrati
nameniti sredstva v preventive ukrepe.
Praktična uporabnost
Nevarno radikalizacijo se najbolje preprečuje s preventivnimi ukrepi oz. z vključujočo družbo, ki posamezniku nudi pogoje za polno sodelovanje v družbi.
Izvirnost/pomembnost prispevka
Izvirnost se kaže v aktualnosti izzivov današnje družbe. Kljub temu, da v Sloveniji nevarna radikalizacija še
ni tako zelo razširjena pa je jasno, da postaja ta tema še kako pomembna. Zadnji oblikovani dokumenti
kažejo na raznolikost institucij, ki naslavljajo ta izziv.
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Suzana Tkavc
Namen prispevka
Predstaviti kakšna je vloga spolov in vključenost žensk pri zagotavljanju obrambe in varnosti.
Metode
Opisna metoda.
Ugotovitve
V sodobnem varnostnem okolju kjer so varnostna tveganja spremenljiva se spreminja tudi odzivanje ter
vključenost v varnostne razmere. Različne varnostne situacije vplivajo tudi na vključevanje spolov, predvsem v cilju zaščite najbolj ranljivih skupin med katere spadajo ženske in otroci.
Omejitve/uporabnost raziskave
Uporabnost je teoretična in praktična.
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Bećir Kečanović, Petra Posega
Namen prispevka
Podpreti razvoj celovitega (integriranega) sistema nacionalne varnosti, ki temelji na širokih možnosti,
da se ob razvoju strokovnega dela obrambne in varnostne vloge države čim več prebivalcev/prebivalk in
institucij civilne družbe pod enakimi pogoji lahko vključuje v zgodnje odkrivanje in obvladovanje vzrokov
polarizacije, nasilne radikalizacije in drugih varnostnih problemov v lokalnem okolju.
Metode
Z uporabo anketnega vprašalnika, prikazom opisne statistike in obdelave podatkov z multivariatno statistično analizo prikazati stopnjo napredka pri implementaciji občinskih varnostnih načrtov.
Ugotovitve
Čeprav ima Slovenija bogato varnostno izročilo in zakonsko urejeno sistemsko orodje za celovito (integrirano) načrtovanje varnosti v lokalnem okolju – občinski varnostni načrt, kar je skupna dolžnost države
in lokalnih organov oblasti po Zakonu o občinskem redarstvu – njegova uporabna vrednost očitno ne
dosega namena zakonodajalca in ne strateških ciljev varnosti v lokalni skupnosti.
Omejitve/uporabnost raziskave
Nizko število sodelujočih oziroma nezainteresiranost večine občin.
Praktična uporabnost
Spodbujanje k vključevanju prebivalcev/prebivalk in institucij civilne družbe pri zagotavljanju varnosti v
lokalnem okolju. Na podobnih predpostavkah temelji EU omrežje RAN, v katerega je IRVD s svojimi aktivnostmi neposredno vključen. S tem se uporabnost raziskave in celotnega prispevka kaže tudi v smislu
nadaljnjih prizadevanj za vključevanje Slovenije v skupno platformo EU RAN.
Izvirnost/pomembnost prispevka
Z letošnjim letom, ko je stopila v veljavo AGENDA 2030, ki med najvišje cilje trajnostnega razvoja sveta
v obdobju do leta 2030 določa prav varno in vključujočo družbo na vseh ravneh, imata izvirnost in pomembnost tega prispevka še dodano vrednost.
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