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PREDGOVOR

Znanje, informacije, podatki in razumevanje tako naravnega kot družbe-
nega okolja, so v človekovi zgodovini odigrali ključno vlogo pri urejanju
odnosov med družbami in znotraj njih, izjemno spremembo pa je na tem
področju prinesla razširjena uporaba informacijsko-komunikacijske teh-
nologije, ki je presegla človekove naravne fizične omejenosti, ko gre za
zbiranje, obdelavo in prenos podatkov. Široka uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije na vseh področjih človekovega bivanja, ima
tudi izrazite varnostne implikacije. Za boljše razumevanje fenomena var-
nosti v sodobni družbi, avtor Uroš Svete v pričujoči knjigi predstavi razi-
skovalni model, ki omogoča podrobnejše preučevanje varnostnih impli-
kacij uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Avtor v knjigi odgovarja na vprašanje, ali je lahko tehnologija ključen
in najpomembnejši dejavnik, ki na teoretični ravni usmerja varnostno
razpravo in odločilno določa razmerja med referenčnimi objekti varnosti
v sodobnem svetu. Avtorjeva teza, v nasprotju z nekaterimi izhodišči
tehnološkega determinizma, predpostavlja, da sta družbeno-kulturni
okvir (v tem okviru še posebej koncepti zagotavljanja varnosti različnih
referenčnih objektov od posameznika do globalnega okolja, zgodovinske
izkušnje skupnosti na varnostno-obrambnem področju ter trenutni polo-
žaj akterjev v mednarodnem okolju) in človek, tista dejavnika, ki določa-
ta, kakšne bodo varnostne implikacije uporabe informacijsko-komunika-
cijske tehnologije v dani skupnosti in kakšni bodo odnosi med temi
skupnostmi na globalni ravni. Sama tehnologija, ne glede na to, kako
velik je njen pomen v družbi in kakšno družbeno revolucijo je povzroči-
la, v varnostni razpravi ni neodvisna spremenljivka, ki bi imela v različ-
nih družbah enake varnostne implikacije. Varnost je namreč družbeno
in zaznavno določena kategorija, z veliko možnostjo proste presoje, tako
da tudi tehnologije s tako univerzalnimi lastnostmi kot jih ima informa-
cijsko-komunikacijska, v posameznih različnih okoljih ne moremo
obravnavati na enak način. 

Pri preučevanju varnostnih implikacij uporabe informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije je torej nujno upoštevati družbene, kulturne, politič-
ne in socializacijske okvire, v katerih se ta tehnologija uporablja in raz-
vija. Kot najpomembnejši teoretični znanstveni instrumentarij lahko v
primeru neposrednih varnostnih implikacij informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije izpostavimo konstruktivizem in delno tudi liberalizem,
medtem ko je posredne implikacije, ki na varnost vplivajo prek spre-
memb v posameznih družbenih podsistemih v okviru informacijske
družbe, mogoče bolje pojasniti na temelju pozitivistične realistične teore-



tične paradigme, temelječe na racionalizmu in materializmu. V tem duhu
avtor v izhodišče teoretične obravnave problema postavi sodobne para-
digme obravnavanja varnosti, se pravi strukturni realizem, institucional-
ni liberalizem in konstruktivizem, ustrezno pozornost pa posveti tudi
specifični teoriji mednarodnih odnosov in mednarodne varnosti na Kitaj-
skem. Med drugim ga zanima, kako razvoj informacijsko-komunikacij-
ske tehnologije vpliva na spreminjanje teoretičnih paradigem, oziroma
do kakšne mere je le-ta v njih prisotna kot fenomen, ki vpliva na kon-
cept družbene moči, strukturo akterjev mednarodne skupnosti in na
strategije soočanja s sodobnimi varnostnimi problemi. V nadaljevanju
teoretičnega razmišljanja avtor predstavi različne koncepte varnosti, vse
od nacionalne, družbene, globalne, človekove, do omrežne in informacij-
ske varnosti.

Avtorjeva empirična analiza ponuja temeljito in poglobljeno primerjal-
no analizo varnostnih implikacij uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije v Združenih državah Amerike, na Kitajskem, v Nemčiji, na
Švedskem in v Švici. Omenjene implikacije ga zanimajo na ravni zago-
tavljanja nacionalne varnosti, varnosti nedržavnih organizacij in struktur
ter posameznika. Prvine za primerjalno analizo pa posegajo na koncep-
tualno področje, v proces sprememb v obrambnem, še posebej vojaškem
sistemu ter v proces oblikovanja modelov za zaščito kritične informacij-
ske infrastrukture. Avtorja v analizi zanima predvsem, kako se tradicio-
nalne strukture nacionalnovarnostnih sistemov odzivajo in prilagajajo
sodobnim izzivom in nalogam, ki jih prinaša razvoj informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije, in ki vplivajo na njihov institucionalni, organiza-
cijski in funkcionalni temelj. 

Pomembna prvina empiričnega dela avtorjeve analize je tudi študija
primera konflikta med Združenimi državami Amerike in 'protiteroristič-
no koalicijo' na eni strani ter iraškim režimom (v prvi fazi konflikta v
letu 2003) oziroma iraškimi islamističnimi uporniki in teroristi iz islam-
skih držav (v drugi in tretji fazi konflikta v letu 2004 in prvi polovici leta
2005), na drugi strani. Omenjeni primer opozori na vso kompleksnost
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v sodobnih konflik-
tih, od razvoja koncepta omreženih oboroženih sil pri nekaterih državah
'protiteroristične koalicije', preko uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije pri širjenju propagande in izvajanju psihološkega bojevanja,
do uporabe drugih znanih oblik informacijskega bojevanja.

V sklepnem delu knjige avtor na osnovi teoretičnih izhodišč interpre-
tira empirične ugotovitve in s tem zaokroži svojo analizo, ki je v marsi-
čem izvirna. Tematika po znanih informacijah še ni bila preučena s
takim metodološkim pristopom in tako celovito, poleg tega pa sta v celo-
ti izvirna avtorjeva primerjalna analiza vpliva informacijsko-komunika-
cijske tehnologije na varnostne koncepte sodobnih držav in študija pri-
mera uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v vojni v Iraku
v analiziranem obdobju. 



Kljub temu, da je avtor v svoji analizi uporabljal zahteven znanstveni
instrumentarij, je knjiga stilistično in jezikovno prijazno napisana, bese-
dilo pa kljub svoji znanstveni zahtevnosti berljivo in razumljivo. Avtor je
kot svoj prispevek k razvoju obramoslovne vede poslovenil in utemeljil
številne strokovne in znanstvene izraze, ki jih je prenašal iz tujih virov.
Kljub relativni obsežnosti besedila se avtor pri obravnavi posameznih
pojavov ne spušča v ekstenzivne opise, značilne za neznastveni slog
pisanja.

Knjiga Uroša Sveteta je izjemen prispevek k razumevanju varnosti v
informacijski družbi. Napisal jo je predstavnik mlajše generacije obram-
boslovcev, ki so se raziskovalno osredotočili na nekonvencionalne
obramboslovne teme in s tem vzpostavili neposredno komunikacijo z
aktualnimi raziskovalnimi trendi v razvitem svetu. Po knjigi bosta pose-
gali akademska in strokovna javnost, predvsem visokošolski učitelji in
študenti obramboslovja, politologije, sociologije, komunikologije in
(družboslovne) informatike ter odločevalci v strukturah nacionalne in
mednarodne varnosti. Zaradi pojasnjevanja vpliva informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije na varnost posameznika, bo knjiga zanimiva tudi
za obveščeno laično javnost.

Marjan Malešič
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Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in njena uporaba
v sodobnih družbah sta doživela revolucionaren razmah. Telekomunika-
cije, satelitske povezave in računalniška omrežja so velik del sveta pove-
zala v prepleteno celoto – informacijsko družbo, ki je danes že splošno
sprejet aksiom tako v znanstveni kot tudi javni-politični sferi. Uporaba
IKT že dolgo ni več omejena zgolj na raziskovalne, akademske ter obram-
bno-vojaške okvire, pač pa je postala temelj delovanja vseh pomem-
bnejših družbenih podsistemov (nacionalnovarnostnega, upravno-poli-
tičnega, znanstveno-raziskovalnega in izobraževalno-socializacijskega,
gospodarskega, medijskega ter telekomunikacijskega idr.), hkrati pa je
korenito spremenila delovanje posameznika, družbenih skupin in insti-
tucij.1 Kot taka je postala cilj in sredstvo za doseganje njihovih interesov
tudi na področju varnosti. Temeljne družbene spremembe, ki jih je pov-
zročila uporaba IKT, lahko pojasnimo na primeru ekonomskega, organi-
zacijskega in vojaškega podsistema, pri tem pa je pomembno identifici-
rati naslednje procese (Waltz, 1998):
1. Produkcija (proizvodnja) se vse bolj spreminja v ustvarjanje – bistveno

je pridobivanje in oblikovanje informacij na osnovi zbiranja podatkov
ter njihovo kontekstualiziranje v znanje in razumevanje. Na vseh
družbenih področjih postajata znanje in razumevanje ključna strateš-
ka elementa in osnova informacijske moči.

2. Neotipljive vrednote – uporaba IKT je spremenila tudi družbene vred-
note, katerih širjenje je vse manj materialno in temelječe na realnem
okolju. Navidezna resničnost (ang. virtual reality) postaja vse pomem-
bnejše okolje za družbeno delovanje posameznika kot tudi družbenih
podsistemov.

3. Demasifikacija in specializacija – agrarne in industrijske družbe so te-
meljile na kvantiteti, medtem ko se informacijske družbe gibljejo v
smeri vse večje specializacije in delitve dela, kar zahteva kontinuirano
usposabljanje in izobraževanje oz. pridobivanje znanja. Družbe in nji-
hovi podsistemi postajajo vse bolj temelječi na znanju. 

4. Organizacija (upravljanje in vodenje) – organizacije z informacijskimi
mrežami se bodo preoblikovale iz strukture, kjer se informacije preta-
kajo po hierarhični lestvici v vertikalni smeri, v mreže z informacij-
skim pretokom v vse smeri (poudarek na horizontalni smeri). 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

1 Podobno razmišlja v članku tudi Valeri (2000), ko izpostavlja pomen mednarodnega
(so)delovanja pri oblikovanju tistih varnostnih mehanizmov v informacijskih druž-
bah, ki so primarno usmerjeni v zaščito informacijske infrastrukture.
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5. Infrastruktura – fizična infrastruktura (geografske lokacije enot, fizič-
na namestitev materialov, fizična alokacija virov) vse bolj odstopa pro-
stor infrastrukturi, ki temelji bolj na koristnosti informacij kot na fizič-
ni lokaciji, sposobnosti in ranljivosti (informacijska infrastruktura). 

6. Pospešitev procesa in premagovanje fizičnega prostora – ključne spre-
membe družbenih procesov se odvijajo hitreje, v kolikor se IKT upo-
rablja pri proizvajanju outputa. Izredne spremembe pa so se dogodile
tudi pri premagovanju fizičnega prostora, kajti IKT je povzročila pravo
revolucijo v zaznavi časa in prostora.

Uporaba IKT je tako postala vir sprememb družbenega okolja, ogrožanja
sodobnih družb kot tudi varnostih akterjev. Značilnosti, kot so nizki
vstopni stroški (za razliko od izdelave visoko tehnoloških oborožitvenih
sistemov so vstopni stroški pri IKT vse nižji, kar ji omogoča disperzijo
med družbene skupine ali države z manjšo finančno zmogljivostjo), neja-
snost tradicionalnih razmejitev (informacijska in telekomunikacijska
tehnologija – internet – je zameglila oz. presegla geografske, birokratske
in jurisdikcijske meje kot tudi razsežnosti obravnavanja varnosti v tradi-
cionalnem državocentričnem (realističnem) smislu), povečana možnost
vplivanja na zaznavo stvarnosti (nove informacijske tehnike bistveno po-
večujejo moč manipulativnih aktivnosti), možnost uporabe v oboroženih
silah na strateški kot tudi taktični in operativni ravni oz. nacionalnovar-
nostnih sistemih v celoti ter geografsko-prostorska neomejenost, povzro-
čajo ne samo spremembe tradicionalnih varnostnih akterjev in njihovega
delovanja, temveč omogočajo tudi pojav novih. Zato bomo varnostne im-
plikacije uporabe IKT preučili na temelju sodobne varnostne teorije, te-
melječe na treh najpomembnejših teoretičnih znanstveno-raziskovalnih
paradigmah: realizmu, liberalizmu in konstruktivizmu. Le na ta način
bomo lahko varnost v informacijskih družbah preučili holistično v najšir-
šem pomenu, znotraj katerega lahko pomembno oz. potencialno učinko-
vanje uporabe IKT identificiramo v naslednjih 4 točkah:
– IKT kot pomemben vstavljen del (ang. imbedded technology) sodob-

nih konvencionalnih oborožitvenih in podpornih sistemov je v veliki
meri spremenila njihovo uporabo, zmogljivosti in način delovanja.

– Uporaba novih (IKT) tehnologij omogoča oblikovanje nadaljnjih zmog-
ljivosti in doktrinarnih pristopov za povečanje učinkovitosti vojsko-
vanja v konvencionalnem prostoru (vojskovanje, temelječe na digitali-
ziranem poveljniško – nadzornem sistemu).

– Oblikovanje novega prostora in dimenzij za izvajanje konfliktov in
bojevanja (kibernetski prostor, informacijska sfera).

– Oblikovanje novih vrednot, tako v smislu njene ofenzivne kot defen-
zivne uporabe (Campen in Dearth, 2001).

Kljub temu da so omenjene značilnosti IKT splošno sprejeti postulati,
izhajajoči iz družbene integriranosti IKT, in predpostavke, da njen apli-
kativni del teži k univerzalnosti, njeni vplivi na področju varnosti ne
vodijo nujno k univerzalnim zakonitostim. Ob tem se nam zastavlja

XXUVODXX
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vprašanje ali so univerzalne tehnološke lastnosti IKT značilne tudi za
varnostno področje, kar izpostavlja tehnološki determinizem ali pa je
okolje uporabe oz. človeški dejavnik bistvena determinanta, ki vodi do
tehnološkega relativizma. V natančnejši analizi, kjer smo varnostne
implikacije razdelili na neposredne (uporaba IKT – zaznava varnosti) in
posredne (uporaba IKT v tradicionalnih varnostnih instrumentih in
mehanizmih – varnostni akterji), pa smo ugotovili, da vendarle obstajajo
pomembne razlike tako znotraj sodobnih družb, ki jih lahko označimo
za informacijske ali omrežne, kot tudi med družbami oz. državami, kjer
informacijski sektor še ni prevladujoč, je pa vsekakor v velikem vzponu.
Uporaba in razvoj IKT posebej v neposrednem varnostnem smislu sta
očitno izrazito družbeno determinirana in odvisna od družbenega kon-
teksta, v aplikativnem smislu pa še posebej od človeškega dejavnika (po-
sameznikovo uporabo IKT določajo njegove vrednote, primarna, sekun-
darna in terciarna socializacija ter kulturni in družbeni okvir, v katerem
deluje). Tako nas pogled na posamezne države opozori na bistvene razli-
ke, ki jih uporaba IKT povzroča na področju varnosti. Znotraj držav, ki
so na podobni kvalitativni stopnji informacijske razvitosti, opazimo zelo
različno zaznavo IKT kot vira družbenega ogrožanja, prav tako pa so raz-
lični tudi odzivi in uporaba IKT v nacionalnovarnostnih sistemih. Med-
tem ko nekatere države IKT obravnavajo predvsem kot nov vir družbene
moči oz. kot sredstvo za povečevanje tradicionalnih oz. za vzpostavitev
novih oblik moči2 (ZDA, Kitajska), pa druge v skladu s prevladujočimi
nacionalnovarnostnimi politikami in strateškimi usmeritvami (npr. kon-
cept totalne obrambe v nevtralnih Švici in Švedski s poudarkom na t. i.
»mehki« moči) razvijajo predvsem zaščito kritične informacijske infra-
strukture kot defenzivni oz. obrambni varnostni mehanizem, IKT pa
uporabljajo tudi za krepitev tradicionalnih elementov nacionalnovarnost-
nih sistemov (obrambnega in varnostnega sistema), ki so sicer pretežno
defenzivno naravnani. Po drugi strani pa se v državah z izrazitim neso-
razmerjem med ekonomsko, politično in vojaško močjo nesorazmerje
kaže tudi v varnostnih implikacijah uporabe IKT, predvsem v spremem-
bah varnostnega sistema kot odgovora na ogrožanje njihovih ekonom-
skih in političnih interesov (Nemčija), medtem pa članstvo v varnostnih
in obrambnih integracijah zahteva prilagajanje tudi obrambnega dela
nacionalnovarnostnega sistema vodilnim državam na področju uporabe
in razvoja IKT. Zato je oblikovanje novih strateških premis in doktrin,
katerih jedro predstavlja IKT in njena uporaba ter njihovo izvajanje v

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

2 Rothkopf (1998: 325) trdi, da bodo ZDA svojo prevlado v svetu ohranile le v prime-
ru, če bodo spoznale spremenjeno naravo moči v svetovnem okolju in se ji prilago-
dile. Tudi Wenger in Dunn (2003: 10–15) izpostavljata nove vire družbene moči, kot
so informacije, tehnologije in fleksibilne institucije, ki naj bi v primerjavi s tradicio-
nalnimi viri (vojaška moč, ozemlje ter naravni viri) pridobivali na pomenu. Tovrst-
nim ugotovitvam pa se odkrito pridružuje tudi ameriška vlada, ko načrtuje uporabo
IKT za doseganje ameriških strateških interesov posebej v času t. i. globalnega boja
proti terorizmu.
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omenjenih državah, zelo različno (npr. razvoj koncepta neomejenega in
informacijskega bojevanja, informacijskih operacij, zaščite kritične infor-
macijske infrastrukture ter omreženih oboroženih sil). V tem okviru je
potrebno natančneje analizirati tiste notranje in zunanje družbene dejav-
nike, ki vplivajo na diferenciranost varnostnih implikacij uporabe IKT v
posameznih državah oz. družbah glede vpliva na varnostne akterje in
odziva (v obliki varnostnih instrumentov in mehanizmov) na zaznavanje
IKT kot varnostnega problema v širšem smislu, še posebej pa je pomem-
bno preučevanje vloge, ki jo imajo (novi) varnostni akterji v spreme-
njenih družbenih, mednarodnih in tehnoloških razmerah. Ključna je
namreč ugotovitev, kako se tradicionalne organizacije, kot je npr. totali-
tarno in hierarhično strukturirana vojaška organizacija, prilagajajo
sodobnim izzivom in nalogam, popolnoma drugačnim od tistih, ki jih
postavlja javnost, oz. na katere je vojaška organizacija pripravljena in
zahtevajo organizacijske, funkcionalne in institucionalne spremembe
tako znotraj vojaškega podsistema kot sistema nacionalne varnosti v
celoti. Po drugi strani pa je potrebno določiti tudi vlogo in pomen novih
varnostnih akterjev, katerih delovanje je pomembno določila ravno upo-
raba IKT. Primer je nedvomno tudi študija konflikta v Iraku, kjer se je
sprva pretežno konvencionalni spopad med dvema državnima akterjema
preoblikoval v izrazito asimetrično bojevanje, v katerem so zlasti na iraš-
ki strani glavno vlogo prevzeli novi akterji v sodobnem varnostnem oko-
lju (nedržavne organizacije ter posamezniki, ki jih v zahodnih državah
imenujejo islamski fundamentalisti oz. teroristi). Čeprav zaradi specifič-
nosti sodobnih konfliktov uporaba IKT kot odločilni dejavnik, ki bi vpli-
val na izid sodobnih konfliktov, ni povsod prisotna, pa se je delovanje
vpletenih akterjev pomembno spremenilo, prav tako pa se je bistveno
spremenila tudi zaznava konfliktov.

Razmerje med tehnološko in družbeno determiniranostjo uporabe IKT
je bilo torej glavno vodilo, ki nas je usmerjalo v raziskovalnem procesu,
pa naj gre za primerjalno analizo varnostnih implikacij, ki jih je uporaba
IKT povzročila v posameznih državah, ali pa za študijo primera konflikta
v Iraku, kjer smo poskušali ugotoviti, kakšna je njena vloga pri izidu
sodobnih konfliktov. Po drugi strani pa smo poskušali oblikovati celovit
teoretični model, ki bi na temelju sodobnih varnostnih paradigem omo-
gočal razumevanje vplivov, ki jih je na področju varnosti povzročila tako
revolucionarna tehnologija kot je IKT. Veljavnost modela bo vsekakor
pokazal čas, že sedaj pa nas v pravilnost nastavkov prepričujejo številni
primeri iz kibernetskega sveta, ki je obenem tudi naša empirična stvar-
nost.

XXUVODXX
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) – opredelitev

IKT opredeljujejo številne znanosti, tako družboslovne kot naravoslovne.
Za lažje razumevanje nadaljnje razprave in zaradi narave razvoja in upo-
rabe v skoraj vseh družbenih sferah in podsistemih, je potrebna široka
opredelitev IKT. Nanaša se torej na zbiranje, obdelavo in prikaz podat-
kov, prav tako pa vključuje tudi komunikacijski element, ki omogoča
prenos podatkov.3 Tehnologije za obdelavo podatkov obsegajo tako zdru-
ževanje podatkov in njihovo analizo kot tudi podporo pri odločevalskem
procesu (Alberts, 1996; Wilson, 1998). Označuje prodor moderne elek-
tronske, predvsem računalniške in komunikacijske tehnologije v metode
obdelave informacij. Izvor termina sega v 70. leta 20. stoletja (Bosch,
2000: 86–87), bistveno pri njegovem širšem razumevanju pa je, da ne go-
vorimo samo o tehnično-infrastrukturnem strojnem vidiku in napravah.
Upoštevati moramo predvsem vidik programske opreme, ki daje napra-
vam uporabno vrednost, in človeški dejavnik, ki programsko in strojno
opremo seveda uporablja. Programski in strojni vidik je torej nujno pove-
zati z uporabo pri doseganju želenih ciljev (tehnološka aplikabilnost oz.
družbena uporabnost). Zato lahko IKT opredelimo kot sposobnost, zna-
nje, spretnost oz. tehniko, da predvsem z uporabo strojev in naprav, ki
omogočajo informacijske dejavnosti, dosežemo želene učinke. Taka splo-
šna opredelitev nam omogoča, da informacijske dejavnosti in procese
opredeljujemo in preučujemo v vseh družbenih podsistemih. V tem smi-
slu vse pogosteje govorimo o kritični informacijski infrastrukturi4 (Wen-
ger in drugi, 2002, Westrin, 2001) kot ključnem elementu delovanja so-
dobnih družb, ki pa je lahko partikularna (aplicirana le v določenem
družbenem podsistemu), nacionalna/državna (na ravni države) in global-
na, povezana predvsem z razmahom interneta, telekomunikacij, satelit-
skih povezav, medijev… (FM 100-6). Vse bolj razvita informacijska tehno-
logija, svetovni trendi v smeri globalnih standardov, vse večje zahteve
potrošnikov ter naraščajoče mednarodno tekmovanje so tisti ključni

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

3 Eriksson (1999) trdi, da je ravno komunikacijski vidik IKT odločilno vplival na pre-
hod iz industrijskih v omrežne-informacijske družbe. 

4 Nacionalno kritično infrastrukturo opredeli tudi Wik (2001), ki jo umesti med elek-
trično, telekomunikacijsko in računalniško (internet) omrežje. Tako naj bi zajemala
področja, kot so preskrba z električno energijo, transport, sistem notranje varnosti v
širšem smislu, sistem vojaškega vodenja in poveljevanja, vladne službe, množične
medije, finančni in bančni sistem ter industrijsko proizvodnjo.
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dejavniki, ki so omogočili tako pojav multimedijske revolucije kot razvo-
ja nacionalnih informacijskih infrastruktur (Mayo, 1994). Zato IKT
obravnavamo kot osnovo informacijske revolucije, ki je najbolj očitna v
povečevanju zmogljivosti računalnikov, digitalizaciji podatkov in infor-
macij ter konvergenci nekoč ločenih družbenih podsistemov v novo enti-
teto produkcijskih, distribucijskih in aplikativnih aktivnosti. Digitalizaci-
ja informacijskih procesov je tako omogočila združitev računalnikov,
telekomunikacij, televizije in interneta v enotno multimedijsko (komuni-
kacijsko) okolje, prav tako pa povzročila širjenje IKT tehnologije (pred-
vsem njenega informacijskega dela) v skoraj vse družbene sektorje in
aktivnosti, od zdravstva do transporta in izobraževanja (Wilson, 1998).

Zlasti pri analizi varnostnih razsežnosti uporabe IKT pa je zelo primer-
no tudi ločevanje treh različnih vidikov IKT, kot jih predlaga Wilson
(1998: 7): IKT kot medij, IKT kot vstavljen dejavnik proizvodnje ter IKT
kot gonilna sila organizacijskih sprememb. IKT kot medij se nanaša na
samo vsebino. Oddajana in tiskana sporočila ter programi nosijo v sebi
tako implicitne kot eksplicitne vrednosti in naloga raziskovalcev je izluš-
čiti implicitni kontekst, vključujoč kulturne, politične in druge vrednote
(vrednosti), za katere se predpostavlja, da so del sporočil. Nadalje je
potrebno preučevati, ali je implicitna vsebina sploh prišla do prejemnika
(gledalca, poslušalca oz. bralca), kako jo je zaznal ter na kakšen način je
vplivala na njegovo vedenje ter delovanje. Tovrstni pretoki vsebine so
namreč izredno pomembni, kajti potencialno lahko vplivajo na etnične
ali razredne odnose, povzročajo napetosti ali sodelovanje. 

Bistveno drugačno pa je obravnavanje IKT kot vstavljenega dela pro-
izvodnje. Ta namreč obravnava IKT podobno kot tradicionalne elemente
proizvodnje (zemljo, delo in kapital), katerih odnosi vplivajo na ekonom-
sko proizvodnjo. Največji pomen IKT v tem okviru se nanaša na spre-
membe virov, do katerih imajo različni posamezniki in skupine v družbi
dostop, vključujoč delo in kapital. 

Tretji vidik IKT pa je njeno obravnavanje kot gonilne sile organizacij-
skih sprememb. V tem primeru zlasti komunikacijski vidik IKT tako zno-
traj kot med hierarhijami vodi do izravnavanja organizacijskih piramid v
javnem in zasebnem kot nevladnem sektorju. 

Pri analizi varnostnih razsežnosti uporabe IKT bomo uporabili vse tri
vidike, pri čemer se bo prvi nanašal predvsem na tisti del, kjer IKT vpli-
va na oblikovanje varnostnih zaznav (le- te še najbolje pojasnjuje kon-
struktivizem), drugi vidik bomo posebej analizirali v okviru družbene in
informacijske moči, kot po mnenju realistov temelja odnosov v sodob-
nem svetu, tretji vidik pa v okviru organizacijskih in institucionalnih
sprememb varnostnih instrumentov na temelju primerjalne analize iz-
branih držav, pomemben pa je tudi za analizo strateških in doktrinarnih
dokumentov, v katerih so države izpostavile sodobno IKT kot vir ogroža-
nja družb oz. sredstvo za učinkovitejše in uspešnejše delovanje tradicio-
nalnih institucij.

XDRUŽBENE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Tehnične osnove informacijske družbe 

Najpomembnejša osnova informacijske družbe je digitalizacija. Medtem
ko so se včasih za shranjevanje in prenos informacij uporabljali material-
ni nosilci in analogne tehnike prenosa, pa je danes večina informacijskih
področij digitalnih. Digitalizacija pomeni razčlenitev informacij v naj-
enostavnejše elementarne dele (bite), pri čemer ni pomembno, ali gre za
govor, pisavo, tonske zapise, slike, grafike ali video. Popolna objektiviza-
cija informacij, ki jo omogoča digitalna tehnika, je tako temelj poenote-
nega shranjevanja vseh vrst informacij, stroškovno ugodnega in praktič-
no poljubnega razmnoževanja oz. širjenja, zamenjave do sedaj različnih
načinov prenosa informacij z enotnim medijem njihovega prenosa in
obdelave – računalniškimi mrežami ter integracije različnih vrst informa-
cij na enem temelju (multimedija). Na digitalni tehniki temelječa raču-
nalniška omrežja predstavljajo tako »super« medij, ki je sposoben zdru-
žiti vse dosedanje informacijske in komunikacijske medije ter jih hkrati
dopolniti s funkcionalnimi zmogljivostmi, ki še niso bile na razpolago. 

Mikroelektronika je osrednjega pomena za razvoj novih informacij-
skih tehnologij. Šele njen razvoj je namreč omogočil elektronsko obdela-
vo velikih količin podatkov. Lahko rečemo, da so tehnične izboljšave in
znižanje stroškov na tem področju v zadnjih treh desetletjih v zgodovini
tehnike enkraten primer. Hkrati pa lahko pričakujemo razvoj tako zmož-
nosti obdelave logičnih procesov kot tudi shranjevanja podatkov. Drugi,
osrednji element informacijske revolucije pa je povezan z razvojem teh-
nologij za prenos podatkov, ki imajo dejansko revolucionaren vpliv na
komuniciranje v sodobnih družbah. Eno samo optično vlakno, ki ima
manjši premer kot človeški las, je tako sposobno prenosa več deset tisoč
telefonskih pogovorov ali več deset televizijskih programov, praktično
brez izgube podatkov. Tako kot na področju žičnega prenosa podatkov je
bil velik razvoj dosežen tudi na področju brezžičnega prenosa tako s
satelitskimi tehnologijami kot mobilnimi zemeljskimi povezavami (danes
smo že vstopili v tretjo generacijo mobilne telefonije UMTS5). Izredno
hiter razvoj6, razširjenost in konkurenca pa so glavni vzroki za izreden
padec cen IKT (Spillmann in drugi, 1999b: 4–7; Mayo, 1994). 
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5 Razvoj mobilnih komunikacij oz. telefonije delimo v štiri generacije. Prvo je pred-
stavljal analogni sistem (zlasti v Severni Evropi pa tudi pri nas poznan NMT- nordic
mobile telecommunication), drugo digitalni sistem prve generacije GSM (global sys-
tem of mobile telephoning), tretjo GPRS (General Packet Radio Service) oz. paketni
prenos podatkov ter četrto UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

6 Gordon Moore, eden izmed ustanoviteljev družbe Intel (največjega proizvajalca pol-
prevodnikov na svetu), je že v 60. letih prejšnjega stoletja trdil, da se bo moč proce-
sorjev vsako leto in pol pri njihovih konstantnih cenah podvojila. Njegov zakon
velja še danes, ko se je moč procesorjev povečala že dvajsetkrat in je milijonkrat
večja kot leta 1965. Toda Moorov zakon ima še drugo, skoraj pomembnejšo ugotovi-
tev. Pravi namreč, da se bodo ob konstantni hitrosti procesorjev njihove cene prepo-
lovile vsakih osemnajst mesecev. Računalnik, ki je leta 1965 stal milijon dolarjev, je
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Slika 1: Informacijska industrija: vpliv digitalne tehnologije

Vir: Rosenau in Singh (2002: 4).

Med vsemi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami pa ima
uporaba interneta največje družbene implikacije. Njegova zgodovina se
je začela, ko je bil opravljen prenos prvega paketa podatkov med dvema
računalnikoma. Kljub pomenu tehnoloških raziskav za njegov razvoj je
izjemnega pomena tudi družboslovni vidik preučevanja posledic upora-
be. Svojo glavno namembnost povezovanja posameznih delov nacional-
novarnostnega sistema ZDA je internet namreč izgubil tisti trenutek, ko
je zapustil okvire laboratorijev in sta se z njegovim razvojem začela
ukvarjati akademska ter komercialna sfera. Medtem ko je prva pomenila
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danes vreden zgolj 1 dolar. Tako hiter tehnološki razvoj in s tem posledično tudi pa-
danje cen, pa je omogočilo prodor IKT v skoraj vse pore našega življenja. Tako ima
danes celo mobilni telefon večjo moč procesorja, kot ga je imelo celotno omrežje
NASE pri projektu Gemini (Mayer-Schönberger in Brodnig, 2001: 17). Da danes
Moorov zakon še vedno velja, potrjuje tudi najnovejši dosežek podjetja Intel, ki je
dosegel pomemben mejnik v tehnologiji proizvodnje naslednje generacije mikropro-
cesorjev. Z uporabo najnaprednejše 65-nanometrske (nm) tehnologije proizvodnje
je podjetje proizvedlo 70-megabitne delujoče statične pomnilnike SRAM, ki gostijo
več kot pol milijarde tranzistorjev. Ta dosežek je v skladu z Intelovim ciljem razvoja
nove tehnologije proizvodnje vsaki dve leti, kar omogoča nadaljnje sledenje Mooro-
vem zakonu. Tranzistorji proizvedeni z novo 65-nm tehnologijo (nanometer je mili-
jardni delec metra) imajo vrata (stikala, ki vklapljajo in izklapljajo tranzistor) veliko-
sti 35 nm in so torej za približno 30 odstotkov manjša kot vrata v starejši, 90-nm
tehnologiji. Nova tehnologija proizvodnje omogoča povečanje števila tranzistorjev
na procesorju, kar daje Intelu možnost za razvoj in proizvodnjo procesorjev z več
jedri ter dodajanje novih zmogljivosti v bodoče izdelke, vključno z virtualizacijo in
varnostnimi zmožnostmi. Intelova nova 65-nm tehnologija proizvodnje vključuje
tudi več edinstvenih novosti za zmanjševanje porabe energije in izboljšanje delova-
nja (aNET) (Intel potrjuje Moorov zakon, 2004). 
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predvsem tehnološki zagon, pa je s komercializacijo internet dobil pred-
vsem novo uporabno vrednost (Guice, 1998).

Razvoj storitev, kot so elektronska pošta, svetovni splet, novičarske
skupine in sinhrono komuniciranje oz. klepetanje (ang. chating), najbo-
lje odraža informacijsko revolucijo. Na nastanek interneta je poleg razvo-
ja tehnologije bistveno vplivala še izgradnja njegove omrežne arhitektu-
re. Za razliko od drugih omrežnih arhitektur internet nima načrtnega
strukturiranja, kakor tudi ne hierarhične delitve. Sestavlja ga namreč ve-
liko število neodvisnih mrež, ki so med seboj povezane z enotnim komu-
nikacijskim protokolom (»Transfer Control Protocol / Internet Protocol«
TCP/IP)7. Ta protokol omogoča povezovanje mrež neodvisno od uporab-
ljenih sistemskih platform in operacijskih sistemov. Poleg omenjenega
protokola je za razvoj interneta izjemno pomemben tudi HTML jezik
(orig. Hypertext Markup Language), ki je osnova današnjega širjenja
informacij preko interneta, saj omogoča poljubna povezovanja med
dokumenti na celotnem spletu, kakor tudi integriranje grafik ter tonskih
in video sekvenc. Naslednja, iz družbene perspektive morda najpomem-
bnejša značilnost interneta, pa je njegova interaktivnost. Kajti vsak ude-
leženec v elektronski mreži ni zgolj (u)porabnik, temveč tudi potencialni
proizvajalec informacij. Za razliko od prejšnjih medijev prenosa podat-
kov, internet dopušča tudi prostorsko neomejeno ter sinhrono komunici-
ranje med številnimi pošiljatelji kakor tudi prejemniki. Seveda pa je
internet zgolj ena izmed mrež, ki temelji predvsem na odprtosti. Inter-
netni protokol je namreč osnova tudi za številna druga, zaprta omrežja
kot so npr. omrežje za izmenjavo finančnih transakcij Society for World-
wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) s sedežem v Brus-
lju, na drugi strani je v omreženih sodobnih oboroženih silah eno izmed
najpomembnejših omrežij taktični internet8. Seveda pa so tudi druga
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7 Danes uporabljamo v internetnih povezavah IPv4 protokol kot verzijo 4 internetne-
ga protokola (IP). Naslovi v IPv4 protokolu so zapisani v obliki pika desetiškem si-
stemu (primer: 127.0.0.1), pri čemer se uporablja 32-bitne naslove. Tak način dode-
ljevanja naslovov omogoča 4,294,967,296 edinstvenih naslovov, vendar pa so mnogi
izmed njih rezervirani za posebne namene, kot so npr. lokalna omrežja, kar zmanj-
šuje število naslovov, ki jih je mogoče uporabiti v javnem internetnem omrežju. Ta
omejitev je bila ključna vzpodbuda za nadaljnji razvoj internetnega protokola, ki se
danes odraža v verziji 6 (IPv6). Res je sicer, da je ta protokol šele na začetku razvoja
(ameriško obrambno ministrstvo naj bi popolnoma prešlo na nov protokol do leta
2008), vendar pa je zelo pomemben za nadaljnji razvoj omrežij predvsem v luči vse
številnejših uporabnikov IKT v državah, kot sta Indija in Kitajska. Tako lahko IPv6
podpira do 3.4 × 1038 naslovov. Pričakovati je, da bodo aplikacije podpirale IPv4 še
do leta 2025, da bi bilo dovolj časa za odpravo hroščev in morebitnih sistemskih
napak pri samem prehodu. 

IPv6 naslovi so za razliko od obstoječih dolgi 128 bitov in so normalno zapisani v
osem skupin, pri čemer vsaka skupina vsebuje štiri heksadecimalne številke. Primer
takega je zapisa je: 3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 (c't aktuell: Pentagon
will bis 2008 auf IPv6 umstellen, 2003; http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4; http://en.
wikipedia.org/wiki/IPv6).

8 Ena izmed najpomembnejših nalog v oboroženih silah ZDA je digitalizacija bojišča,
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pomembna infrastrukturna področja sodobnih družb odvisna od infor-
macijske in komunikacijske infrastrukture, ki je deloma neodvisna od
interneta, deloma pa z njim povezana. 

Uporaba IKT (interneta) in vpliv države

Pri nastanku in razvoju interneta je potrebno izpostaviti vlogo in pomen
države (posebej ZDA), saj se je njena vodilna vloga precej spreminjala.
Če je država v zgodnjem obdobju imela prevladujočo vlogo na vseh rav-
neh razvoja interneta, pa je v zadnjem času njen pomen močno omejen.
Vlada oz. država v sedanjem času zagotavlja zgolj še družbene okvire
razvoja in raziskovanja, hkrati pa omogoča pomemben pregled razvoja
interneta. Prav tako pa zagotavlja in neposredno podpira ali celo nadzira
določene ključne vidike interneta, kot so določanje unikatnih imen in
naslovov, domen ter internetne hrbtenice, res pa je, da naj bi v prihodno-
sti omenjena področja vse bolj prepuščala nedržavni sferi. Zato so naloge
države v prihodnosti usmerjene v stimuliranje razvoja interneta v novo
smer (Kahn, 1994).

Čeprav je torej vloga vlade ZDA pri razvoju interneta iz leta v leto
manjša, na drugi strani pa se interes zasebne sfere na razvoj interneta
vse bolj povečuje, pa tako ameriška kot vlade drugih držav ohranjajo
monopol nad določanjem pravil, predvsem pa z medsebojnim sodelova-
njem določajo razvoj interneta tako na nivoju uporabnikov posameznih
držav kot celotne mednarodne skupnosti. Druge nacionalne vlade lahko,
ni pa nujno, dopuščajo vodilno vlogo ameriških oblasti, kajti brez njiho-
ve vloge gotovo ne bi prišlo do oblikovanja nacionalne informacijske
infrastrukture, prav tako pa bi bil brez vladnega posredovanja nemogoč
tudi nastanek in razvoj globalne informacijske infrastrukture ter vitalen
in dinamičen razvoj interneta.9 Gledano dolgoročno, so omrežne in raču-
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ki naj bi zagotovila izboljšane poveljniško – nadzorne zmogljivosti. Digitalizacija
zato zahteva horizontalno in vertikalno integrirane digitalne informacijske mreže, ki
podpirajo oborožitvene sisteme, hkrati pa zagotavljajo optimizacijo odločevalskega
in poveljniško – nadzornega procesa. To omrežje mora zagotavljati zanesljivo, brez-
hibno in varno komunikacijsko povezljivost med vsemi taktičnimi enotami. Taktični
internet je torej izraz, s katerim opisujemo integrirano komunikacijsko mrežo so-
dobnega bojišča. Ker komunikacijska infrastruktura te mreže temelji na tehnologiji
komercialnega interneta oz. IP protokolu, je od tod izšel tudi sam izraz (http://www.
fas.org/man/dod-101/sys/land/internet-t.htm, 14. 6. 2004). 

9 Veliko pozornost in nasprotovanje je povzročila nedavna odločitev ameriške vlade,
da ohrani upravljanje 13 »korenskih« strežnikov (orig. root servers), preko katerih
poteka nadzor nad celotnim internetnim prometom. Čeprav se nekatere informacij-
sko najbolj razvite države (npr. Japonska, Švedska) zavzemajo, da omenjene strežni-
ke upravlja neodvisna mednarodna organizacija, je ameriška vlada svojo odločitev
upravičila na osnovi nacionalnovarnostnih interesov. Zato so nekatere države zagro-
zile celo z vzpostavitvijo lastnega domenskega sistema, kar bi privedlo lahko tudi do
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nalniške tehnologije kljub izrednemu napredku in družbenih spremem-
bah, ki so jih povzročile, še vedno v prvih fazah svojega razvoja, njihov
tehnični in uporabniški potencial pa bo mogoče razviti le v primeru učin-
kovitega sodelovanja med javno in zasebno sfero tako v posameznih
državah kot na ravni globalne internetne skupnosti (Ibid.).

Informacijska revolucija ima torej izjemne učinke na gospodarstvo,
družbo in politiko. Prvi nivo učinkov se nanaša na zaznavo prostora,
časa in informacij. Informacije in komunikacije so osrednji faktorji za
delovanje na delitvi dela temelječih družb. Na eni strani igrajo informaci-
je pomembno vlogo v storitvenem sektorju pri upravljanju in reguliranju
avtomatiziranih procesov, na drugi strani pa zahtevata delitev dela in
specializacija organizacijske stroške, ki terjajo informacijsko podporo in
intenzivno komuniciranje med udeleženci. Podobno velja tudi za druge
oblike družbenih interakcij kot npr. za nastanek, kohezijo in artikulacijo
družbenih in političnih skupin. Informacije in komunikacije so določene
s prostorom in časom. Premagovanje prostorskih razdalj je bilo s tradi-
cionalnimi analognimi tehnologijami zelo drago, prav tako pa je bilo z
izjemo telefona in telefaksa tudi zelo počasno. Problem razdalj je razlog
za koncentracijo delovnih procesov v velikih tovarnah, na drugi strani pa
se koncentracija nanaša tudi na organizacijo političnih grupacij znotraj
določenega prostorskega območja. Tako lahko tudi nacionalno državo
razumemo kot politični prostor, ki je na določenem geografskem prosto-
ru omejen s komunikacijskimi mejami. Meje nacionalnih držav so tako
določene s komunikacijskimi omejitvami v kulturnem in jezikovnem
smislu, na drugi strani pa jih določa vpliv, ki ga nacionalne države same
izvajajo preko množičnih medijev. Za učinke širjenja nove IKT lahko
torej trdimo, da so komunikacije v preseganju prostora postale časovno
domala neodvisne. Z digitalno tehnologijo in povezovanjem računalni-
kov v mreže, shranjevanje in posredovanje informacij ni več povezano
zgolj z enim materialnim podatkovnim nosilcem, zato lahko prejemnik
informacije brez časovne izgube posreduje naprej. Tako se je izjemno
povečala zmogljivost prostorsko neodvisnih družbenih interakcij, prav
tako pa je možna sinhronizacija poteka dela pri istočasnem zmanjšanju
komunikacijskega šuma oz. izgube informacij (Spillmann in drugi,
1999b: 4–7). 

Drugi nivo, ki je sicer povezan z zaznavo prostora v družboslovnem
pomenu, je za našo analizo zelo pomemben in se nanaša na oblikovanje
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delitve interneta (U.S. to Retain Oversight of Web Traffic, 2005). Spor med ameriško
vlado in drugimi državami pa poteka tudi zaradi nadzora nad sistemom dodeljeva-
nja domen, za kar naj bi bila pristojna nova mednarodna ustanova. Vodilna pri teh
zahtevah je Evropska unija, ki je predlagala sodelovanje vlad držav pri dodeljevanju
internetnih domen, števil in naslovov, prav tako pa naj bi ustanovili tudi mednarod-
no telo za razreševanje sporov. Na drugi strani ZDA nasprotujejo omenjenim načr-
tom z argumentom, da bi birokratizacija spodkopala stabilnost in verodostojnost in-
terneta (Ugrožena američka dominacija u reguliranju interneta, 2005).
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identitet, tako drugih kot lastnih (samoidentitet). Način in hitrost komu-
niciranja, povezana z uporabo IKT, dostopnost in prostorska neomeje-
nost podatkov ter digitalizacija identitet, nas navajajo na vprašanje, ali se
identitete spreminjajo revolucionarno in ali so v resnici razprostrte-dete-
ritorializirane (niso več vezane na določen prostor kot nekoč). Odgovor
je po Millsu (2002) tako pozitiven kot negativen. Na eni strani je internet
naredil razprostrte identitete bolj smiselne oz. virtualno bolj realne, na
drugi pa so enake tehnologije ponovno materializirale »starinske« identi-
tete, temelječe na etničnem, nacionalnem ali lokalnem principu in pov-
zročile njihov ponovni razcvet. Na prvi pogled popolno nasprotje, vendar
lahko rečemo, da sodobna IKT v identitetnem smislu deluje na dva nači-
na: ključno vpliva na oblikovanje novih »cyber« identitet, prav tako pa,
ob primerni uporabi seveda, krepi nekatere primarne identitete, za kate-
re se je sicer zdelo, da bodo v postmodernem času popolnoma izginile.
Skupnosti nastanejo namreč v zavesti in predstavah ter mišljenju njenih
članov, zato ni presenečenje, da kibernetski prostor (ang. cyberspace)
krepi njihov položaj ali celo vpliva na njihov nastanek. Vendar pa te nove
identitete sobivajo v okviru tradicionalnih, kajti zgodovina, tradicija, kul-
tura, religija, jezik, etnija itd. so še vedno ključni vidiki identitete, tako
da o oblikovanju kibernetskega naroda (ang. cybernation) še ne moremo
govoriti. Upoštevajoč tradicionalne in nove vire identitete nekateri avtor-
ji izpostavijo predvsem postmoderni jaz, ki je decentraliziran jaz – zgo-
dovinsko konstituirana identiteta, ki se stalno preoblikuje. Ta postmo-
derni jaz je torej rezultat okolja, je torej mnogovrstni jaz, ki se spreminja
in prilagaja različnim družbenim razmeram. Zato Deibert (v Mills, 2002:
73) trdi, da moramo namesto o nacionalizmu, ki je navidez izrabil IKT za
svoje širjenje in pomen, razmišljati v okviru nihilizma, tj. v okviru poli-
teističnega sveta mnogovrstnih in prekrivajočih se razdrobljenih identi-
tet nad in pod suvereno nacionalno državo, sestavljenega iz številnih
transnacionalnih identitet in identitetnih skupnostnih niš v kibernet-
skem prostoru. 

Informacijska revolucija in globalizacija 

Tudi gospodarsko področje je izrabilo potenciale IKT za decentralizacijo
in povečane sposobnosti fleksibilnosti ter proizvedlo produkcijsko učin-
kovite organizacijske oblike dela in potrošnje (tako danes govorimo o
eekonomiji, proizvodnji v realnem času itd). V tej novi proizvodni para-
digmi so informacijski in komunikacijski dejavniki glavni kriterij za
učinkovito sodelovanje tradicionalnih dejavnikov, kot so delo, zemlja in
kapital, hkrati pa so postali motor gospodarske rasti razvitih držav. Gle-
dano z narodnogospodarske perspektive je informacijska revolucija okre-
pila trend razvoja družb v smeri storitvenih dejavnosti, hkrati pa je njena
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lastnost premagovanja prostora povečala mobilnost kapitala in vezanost
podjetij na določeno okolje. Skupaj s povečanjem učinkovitosti transpor-
ta, ki ga je omogočila moderna obdelava podatkov in komunikacij na
področju logistike in liberalizacijo trgov, je informacijska revolucija
osrednja gonilna sila gospodarske globalizacije. Posebej je ta povezava
očitna pri globalizaciji finančnih trgov: šele na elektronsko povezanem
trgu je geografski prostor kot pomembna omejitev ekonomskih transak-
cij presežen in ga kot glavni dejavnik uspeha zamenja čas. 

Družbeno in politično računalniške mreže in internet na odpirajo
popolnoma nove možnosti organizacije, povezljivosti in artikulacije inte-
resov družbenih skupin. In te nove možnosti so osnova krepitve civilne
družbe v odnosu do države, kar je lahko potencial za večjo politično
transparentnost in demokracijo, prav tako pa je informacijska revolucija
razmejila politični in družbeni prostor. Na ravni posameznika se sociali-
zacija ne izvaja več v koncentričnih krogih od družine kot celice primar-
ne socializacije, preko šole, delovnega mesta, vrednotnih in kulturnih
skupnosti ter končno države, temveč se njene oblike multiplicirajo in
prekrivajo. Posamezniki so tako dobili priložnost za mnogovrstno igranje
družbenih vlog, hkrati pa so izpostavljeni specifičnim psihičnim nevar-
nostim, ki so s tem povezane. Na družbenem nivoju pa na internetni
osnovi ter satelitskih oz. kabelskih programih nastajajo novi komunika-
cijski prostori in politične javnosti, ki se izmikajo nadzoru nacionalnih.
V tem novem prostoru delujejo poleg nacionalnih držav globalna gospo-
darska podjetja, nedržavne oz. nevladne organizacije (ang. NGO – non
governmental organisations), pa tudi mednarodne teroristične in krimi-
nalne skupine. Skupaj z vse večjo mobilnostjo prebivalcev in vse števil-
nejšimi čezmejnimi civilizacijskimi problemi, predstavljajo računalniška
omrežja osrednjo gonilno silo transnacionalne politike in nastanek sve-
tovne (globalne) družbe.

Uporaba IKT je povzročila tudi razpadanje oz. razdelitev gospodarske-
ga, družbenega in političnega prostora ter glavne funkcije države. Sodob-
nim gospodarskim in družbenim trendom stoji nasproti klasična država
in njena navezava na ozemlje. Zato lahko rečemo, da se gospodarstvo,
družba in država v smislu novih, čezmejnih komunikacijskih možnosti,
spreminjajo na različnih področjih delovanja, informacijska revolucija pa
tako postavlja pod vprašaj eno glavnih premis moderne države, kar je
Adam Smith označil kot metodološki nacionalizem. S tem je mišljena
družba, ki se izenačuje z državo. Tak pristop temelji na državno-politični
določitvi in njeni navezavi na prostor. Tako termina nacionalna ekonomi-
ja, kot »meščanska« oz. civilna družba ponazarjata prostorsko zrušitev
treh osrednjih področij družbenega življenja. Z informacijsko revolucijo
vzpodbujena globalizacija ter nastajanje svetovne (globalne) družbe10
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10 Ulrich Beck (v Spillmann in drugi, 1999b: 7-8) razume globalno družbo kot družbeni
prostor, ki je zaradi nove porazdelitve moči ter sprememb gospodarskega in druge-
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zato postavljajo pod vprašaj enotnost države, gospodarstva in družbe. Na
mednarodnem prizorišču je tako država dobila konkurente v obliki
nevladnih organizacij in multinacionalk, na drugi strani pa se tudi držav-
ljani ne identificirajo primarno kot državljani države, temveč v različnih
okoliščinah kot predstavniki gospodarskih interesov ali transnacionalnih
združenj. Na ozemlju temelječa država je izgubila del svoje suverenosti
in opravilne sposobnosti ter družbene kompetentnosti zlasti v primerjavi
z globaliziranim gospodarstvom in družbo. Hkrati pa tudi njeno zunanjo
in varnostno politiko vse bolj določa okolje mednarodnih organizacij in
drugih meddržavnih oblik sodelovanja. 

Vsekakor pa ukinitve meja in izgube državnega monopola ne moremo
obravnavati kot konec države, temveč zgolj kot spremembo njenih funk-
cij v danem okolju. Država se danes, predvsem v demokracijah zahod-
nega tipa, vse bolj obravnava kot storitveni servis za svoje državljane in
gospodarstvo. Legitimnost sodobne države in njene politike zato izvira 
iz njene funkcije kot ponudnika javnega dobra, ki je npr. pravo (pravna
država), izobraževanje, blagostanje, varnost in nenazadnje funkcija
posrednika med zastopniki interesov v globalnem, komunikacijsko
povezanem okolju. Država mora tako deliti avtoriteto z drugimi akterji,
najsi bo z mednarodnimi organizacijami (OZN, Nato, EU, OVSE), ali pa
etnično, kulturno in religiozno določenimi družbenimi skupinami (Spill-
mann in drugi,1999b: 4–7).

Globalizacije pa ne smemo zoževati zgolj na geografski vidik, ko naj bi
moderna prometna in komunikacijska sredstva zbližala države. Prav
tako ne smemo globalizacije v trgovinskem smislu primerjati s težnjami
po širjenju trgovine in vpliva, kar je bilo prisotno v vsej človeški zgodovi-
ni. Zato je praktična in uporabna samo tista definicija globalizacije in
njenih učinkov, ki se nanaša na nekaj novega. To pa je prav gotovo prine-
sla uporaba IKT, ki ni povzročila zgolj globalizacijskih procesov v posa-
meznih družbenih sektorjih (npr. ekonomskem), temveč je povzročila
civilizacijsko revolucijo s strateškimi učinki. Popolna komunikacija v
realnem času med posamezniki in skupinami je omogočila nastanek
popolnoma nove javnosti, prav tako naj bi uporaba IKT omogočila novo
obliko političnega dialoga. Konvergenca telekomunikacij, radia, televizije
in informacijske tehnologije bo ta učinek le še pospešila, končni rezultat
pa bo revolucija, ki bo spremenila civilizacijo v omrežen svet (Joetze,
1999: 3–4).

Ugotovili smo, kakšne družbene implikacije ima uporaba sodobne
IKT ter še posebej interneta. Eden izmed indikatorjev, ki nedvoumno
kaže na informacijsko revolucijo, je tudi število njegovih uporabnikov, ki
pa je že preseglo 1 milijardo s tendenco nadaljnjega naraščanja pred-
vsem v državah, ki imajo največje demografske potenciale. Komercializa-

XDRUŽBENE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX

ga družbenega delovanja prekinil nacionalnodržavno politično in družbeno ortodok-
snost. 
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cija je gotovo eden izmed glavnih vzrokov tako eksponencialne rasti šte-
vila pasivnih kakor tudi aktivnih uporabnikov, po drugi strani pa se ob
prvi milijardi internetnih uporabnikov lahko vprašamo, kakšna je pri-
hodnost. Ta je v tehničnem smislu gotovo bistveno jasnejša, saj se v tem
primeru lahko strinjamo z Joetzejem, ki predvideva konvergenco teleko-
munikacij, radia, televizije in informacijske tehnologije (Joetze, 1999).
Vendar pa bistvo vsake tehnologije ni skrito v njenem tehničnem delu,
temveč v uporabnikih. Še tako dobre zamisli je namreč mogoče zlorabiti,
zgodovina pa je tudi v tem primeru učiteljica življenja. Na (zlo)uporabni-
ke interneta opozarja tudi finski profesor Kari na Tehnični univerzi, ki je
razburkal svet z napovedmi o koncu oz. razpadu interneta, ki naj bi se
zgodil že čez dve leti. Glavni problem po njegovem mnenju niso virusi in
nezaželena elektronska sporočila, temveč sama struktura interneta, kajti
kljub temu da naj bi preživela jedrski napad, pa je popolnoma neodpor-
na na vse vrste notranjih napadov. Internet namreč niso razvili z name-
nom, da bi postal varno omrežje, temveč da bi preživel tudi primer fizič-
nega uničenja družbe. Kot največje sovražnike interneta identificira
uporabnike, od hekerjev, ki so samo vrh ledene gore, pa do profesional-
cev, ki želijo denar pridobiti z izsiljevanji in industrijskim vohunjenjem.
Kriminalci prav tako lahko nadzirajo več deset tisoč računalnikov, tako
da izkoriščajo varnostne pomanjkljivosti v komercialnih sistemih. Na ta
način pa ni težko paralizirati velika podjetja in celo funkcioniranje posa-
meznih držav. Tako bi se na primer celotno finsko internetno mrežo
lahko blokiralo z deset tisoč napadi računalnikov robotov (DoS), kajti
strežnik ne more razlikovati med njimi in pravimi uporabniki. Kot mož-
no rešitev Kari vidi zgolj v oblikovanju »varne mreže«, ki naj bi kot ptič
Feniks vstala iz pepela interneta. V tem omrežju bi lahko uporabniki ko-
municirali brez strahu pred virusi in nezaželenimi elektronskimi sporoči-
li. Prav tako bi bilo potrebno oblikovati internetno (prometno) policijo, ki
bi ugotavljala, ali se spoštujejo pravila delovanja na omrežju. Veliki brat
nas torej ne bi gledal, bi pa lahko nadziral, kako se obnašamo. Ali bi nas
propad današnjega interneta in vzpostavitev nekega novega omrežja
vrnil nazaj v zgodovino, je seveda odprto vprašanje, profesor Kari pa
napoveduje, da bo v letu ali dveh zaradi varnostnih zlorab interneta vse
več podjetij oblikovalo lastna zaprta, od interneta popolnoma ločena
omrežja. Po njegovem se v zgodovino ne bomo vrnili, lahko pa vmesno
obdobje od propada interneta do oblikovanja novega omrežja povzroči
svetovno recesijo, podobno oni v 20. letih prejšnjega stoletja (Kari, 2004). 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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Informacijsko-komunikacijske tehnologije 
kot družbenotehnična omrežja

Opisan razvoj ter uporaba IKT nedvoumno kažeta na pomen, ki ga ima
ta v sodobnih družbah, kajti v razmerju do predinformacijskega obdobja
lahko ugotovimo številne revolucionarne spremembe. Ena izmed njih je
nedvoumno povezana s širitvijo IKT v vse družbene podsisteme, kakor
tudi v vse pore življenja posameznih uporabnikov. V tem smislu se je
novim izzivom prilagodila tudi znanost tako na tehnološko-tehničnem
kot družboslovnem področju. Predvsem v vodilnih informacijskih drža-
vah poudarjajo vse večji pomen družboslovne informatike (ang. Social
informatics) kot ključne vede pri pojasnjevanju in napovedovanju druž-
benih implikacij IKT ter njenega razvoja. 

Pomemben koncept, ki ga je razvila družboslovna informatika in je
relevanten tudi za razumevanje varnostnih implikacij uporabe IKT, je
nedvomno obravnavanje računalniških informacijskih sistemov kot
družbenotehničnih mrež. Omenjen koncept je pomemben namreč zlasti
za razumevanje značaja novih elektronskih informacijskih prostorov, kot
so forumi in klepetalnice, skupinsko delo, elektronske konference ter
vse večja digitalizacija informacijskih virov in medijev. Koncept družbe-
no-tehničnih mrež naj bi omogočil premostiti nekatere ključne omejitve
determinističnega pristopa (Kling, 2000: 219–220), ki v svoji osnovi izha-
ja iz tehnologije kot take. 

Za razumevanje omenjenega koncepta je torej potrebno IKT obravna-
vati s širšega vidika in bolj splošne ravni, kajti IKT je družbeno oblikova-
na in določena. Medtem ko standardne (nedružboslovno informatične)
obravnave družbenih sprememb na temelju uporabe IKT opredeljujejo
slednjo zgolj kot orodje, ki povzroča družbene spremembe (tako so že v
70. letih prejšnjega stoletja preučevali odnos oblasti in vlad do razumeva-
nja učinkov računalniških informacijskih sistemov na naravo dela, odno-
se med strankami ter potencialno spremembo moči znotraj organizacij),
pa novejši pristopi preučujejo predvsem vprašanja kot so narava širjenja
uporabnega računalništva – kompjuterizacije oz. informatizacije ter kon-
ceptualizacija razvoja in uporabe IKT. Ugotovitve na področju družbo-
slovne informatike namreč kažejo, da posamezne lokalne oblasti celo
znotraj iste države selektivno sprejemajo ter različno razvijajo posamez-
ne vrste informacijskih sistemov, na kar vpliva zlasti oblika njihove
notranje organizacije ter odnos do pomena tehnologije same. Lokalne
oblasti tako različno organizirajo svoje tehnično osebje, imajo različno
cenovno politiko za razvoj in reprogramiranje informacijskih sistemov,
prav tako pa oblikujejo tudi različne vladne regulativne in usmerjevalne
strukture za uvajanje IKT. To kombinacijo opreme, ljudi, vladnih struk-
tur ter informacijsko-komunikacijskih politik Kling (Ibid.) imenuje lokal-
ni računalniški paket (orig. local computing packet), ki je tudi primer
družbenotehničnega omrežja, ki združuje opremo, njene ponudnike,

XDRUŽBENE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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tehnične strokovnjake, vodilne delavce v organizacijah, informacijsko-
komunikacijske politike ter notranje in zunanje okolje, ki vpliva na upo-
rabnike IKT (informacijske in druge politike, cene, načrtovanje itd). 

Tabela 1: Koncepti družbenih in organizacijskih implikacij uporabe IKT

Standardni model (IKT kot orodje) Družbenotehnični modeli
IKT je orodje. IKT je družbenotehnična mreža.

Poslovni model je zadosten. Potreben je ekološki pristop.

Implementacija IKT je enkratna. Implementacija IKT je kontinuiran družbeni proces.

Tehnološki učinki so neposredni in takojšnji. Tehnološki učinki so posredni ter vključujejo
različna časovna obdobja.

Politika je slaba oz. nepomembna. Politika ima osrednje mesto v omogočanju
in razvoju IKT.

Težnje po spremembah so neproblematične. Težnje po spremembah lahko zahtevajo 
prestrukturiranje ter so lahko celo v medsebojnem 
konfliktu.

Odnose je mogoče enostavno reformirati.
Odnosi so kompleksni, temeljijo na pogajanjih, 
so mnogovrstni (vključujejo tudi zaupanje).

Družbeni učinki IKT so veliki, toda izolirani
in nenevarni. Potencialno ogromno družbeno povratno 

delovanje IKT (ne samo kvaliteta delovnega 
okolja, temveč življenja nasploh).

Kontekst je enostaven (nekaj ključnih pogojev
oz. demografija). Kontekst je kompleksen (matrice posla,

storitve, ljudje, tehnologija, zgodovina,  
lokacije itd.).

Znanje in ekpertize so lahko eksplicitni.
IKT infrastruktura nudi polno podporo. Znanje in ekspertize so sami po sebi tihi/implicitni. 

Dodatne spretnosti in delo so potrebni 
za delovanje IKT.

Vir: Kling (2000: 220). 

Ena izmed najpomembnejših idej družboslovne informatike v odnosu
do predmeta preučevanja je nedvomno povezana z družbenim kontek-
stom razvoja ter uporabe informacijskih tehnologij, ki ključno vpliva na
način, kako ljudje uporabljajo tehnologijo pri delu, v organizacijah ter v
drugih družbenih odnosih. Družben kontekst se ne nanaša na nek
abstrakten oblak, ki bi pokrival ljudi in informacijsko tehnologijo, tem-
več zajema specifično matrico družbenih odnosov. Zaznamujejo ga spod-
bujevalni sistemi za uporabo, organiziranje ter deljeno uporabo informa-
cij v različnih delovnih skupinah in vlogah (Kling, 2000: 225–226). 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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Za analizo družboslovne informatike bo v prihodnje značilno (Kling,
2000: 229): 
– Še večja razlika v primerjavi s tradicionalnimi analizami, ki obravna-

vajo predvsem deterministične učinke IKT.
– Pomembnejša vloga tistih relevantnih dejavnikov, ki bodo vključevali

družbene, kulturne, organizacijske ter druge kontekstualne kompo-
nente. 

– Potrebno bo preučevati delovne procese in navade ter konkretne pri-
mere njihovega izvajanja.

– IKT je bolj uporabno razumeti kot družbenotehnično omrežje kot zgolj
orodje.

XDRUŽBENE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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V akademskem in znanstveno-raziskovalnem smislu je imela na področ-
ju preučevanja varnosti dolgo časa monopol disciplina mednarodnih
odnosov (ang. International Relations Discipline),11 zato se je termin
(vojaške) varnosti nanašal predvsem na nacionalno državo oz. njeno
delovanje v mednarodni skupnosti (Møller, 2001). Sčasoma pa se je na
podlagi liberalnih in konstruktivističnih oz. kulturalističnih teoretičnih
izhodišč varnost vse bolj obravnavala v širšem družbenem oz. družbo-
slovnem kontekstu, hkrati pa so referenčne točke varnostne razprave
postale tudi nedržavne institucionalizirane in neinstitucionalizirane
družbene entitete. Tako je tudi posameznik postal vse pomembnejša
referenčna točka varnostnega vprašanja. Na podlagi teh teoretičnih izho-
dišč sredi 90. let 20. stoletja (po koncu hladne vojne) netradicionalne var-
nostne študije razširijo varnostni koncept na nevojaško in nedržavno
perspektivo (Knudsen, 2001: 355), istočasno pa se poleg materialnih vidi-
kov preučevanja varnosti vse pogosteje omenja tudi njen kulturni oz.
vrednotni okvir. V nadaljevanju bomo zato predstavili teoretične pers-
pektive tako obravnavanja varnosti kot tudi razvoja sodobne varnostne
paradigme. 

Ta širitev in razvoj obravnavanja varnosti pa sta izredno pomembna
predvsem za preučevanje aktualnih družbenih sprememb in odnosov,
nastalih po koncu hladne vojne v obdobju, ko vse več držav umeščamo
med informacijske (razvite) družbe. Na ta način pa je mogoče tudi druž-
bene spremembe, ki jih je povzročila uporaba IKT, povezati z varnostjo,
kar je eden od glavnih ciljev naše razprave. Seveda pa je odnos uporaba
IKT – varnostna razprava dvosmeren. Po eni strani nam sodobna var-
nostna teorija sploh omogoča preučevanje varnosti, po drugi pa je učinek
tudi povraten, še zlasti ko se nanaša na varnostno razpravo o družbenem
pomenu informacijske infrastrukture (informacijski varnosti), globaliza-
ciji ter kolektivnih varnostnih podobah. 

Spremembe v pojmovanju varnosti so povezane s spremenjenimi
(novimi) viri ogrožanja, kot tudi novimi akterji v zagotavljanju varnosti.
Poleg dejanskih virov ogrožanja pa je na spremembe v enaki meri vpliva-

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

11 Posledice prevlade discipline mednarodnih odnosov se kažejo tudi v prevladujočih
teoretičnih izhodiščih, kajti trije teoretični pristopi, ki jih bomo predstavili, so se
prvotno nanašali na razlago mednarodnih odnosov in so predstavljali teorije medna-
rodnih odnosov. Obravnavanje varnosti je bilo v tem smislu le izvedena teorija. Kot
smo že omenili, je bilo namreč preučevanje varnostnega fenomena neločljivo pove-
zano s preučevanjem mednarodnih odnosov. 
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la tudi njihova zaznava, kajti zaznavni vidik varnosti je izredno pomem-
ben. Teza, da je varnost prvina različnih pojavnih oblik človekovega biva-
nja od davne preteklosti do danes in je hkrati strukturna prvina obstoja
in delovanja posameznika, družbe/države in mednarodne skupnosti oz.
sveta kot celote (Grizold, 1998: 2), je podlaga za sklep, da varnostna
kategorija zajema stanje posameznika in hkrati družbenih skupin ter nji-
hovih institucij.12 Ob tem se nam hkrati zastavlja tudi vprašanje načina
in oblike vzpostavljanja pogojev za stanje varnosti. Kljub temu da neka-
tere sodobne teoretične šole13 in posamezniki varnosti več ne vidijo kot
izključno človeškega fenomena, temveč ga širijo na odnos bioloških vrst
do planetarnega okolja (Møller, 2003), je za našo razpravo bistven pre-
mik od obravnavanja varnosti kot izključne kategorije mednarodnih
odnosov oz. nacionalne države na nivo posameznika, družbenih skupin,
države in mednarodne skupnosti (Grayson, 2003). Ta premik pa je pove-
zan tudi s post-modernim (kompleksnim) obravnavanjem varnosti, ki se
v nasprotju s tradicionalnim (determinističnim) ne omejuje več na vojaš-
ke (zunanje) vire ogrožanja, katerih cilj je predvsem nacionalna država,
temveč varnost obravnava kompleksno tako v smislu virov ogrožanja,
referenčnih objektov, na katere se varnost nanaša kot mehanizmov za
njeno zagotavljanje (Malešič, 2004).

Poleg omenjenega premika pa so za ugotavljanje varnostnih razsežno-
sti informacijske tehnologije pomembne tudi tiste opredelitve, ki varnost
povezujejo s posameznikovo zavestjo, na katero pa ima uporaba IKT v
sodobnih družbah vse večji pomen. Tako Edmonds (1988) kot Jelušič
(1997) obravnavata varnost kot sredstvo za doseganje cilja ali pa cilj sam,
ki se nanaša na posameznikovo zavest. Varnost namreč predstavlja sta-
nje ravnotežja mednarodnih, meddržavnih, medskupinskih, družbenih,
interpersonalnih in intrapersonalnih procesov, zaradi česar se v zavesti
posameznika oblikuje občutek stabilnosti, homeostatičnosti, torej tudi
zagotovljenih pogojev za življenje in preživetje (Jelušič, 1997: 70).

XSODOBNO OBRAVNAVANJE VARNOSTIX

12 Grizold sicer varnost opredeli kot strukturno prvino obstoja in delovanja posamez-
nika, družbe/države in mednarodne skupnosti oziroma sveta kot celote, ki zajema
tako stanje uravnoteženega fizičnega, duhovnega in duševnega ter gmotnega obsto-
ja omenjenih entitet kot tudi njihovo občutenje ter zavestno prizadevanje po vzpo-
stavitvi tega stanja (Grizold, 1998: 2–3). 

13 Ena najpomembnejših šol t. i. novih varnostnih študij, ki je širila varnostni koncept
na ne-vojaško in ne-državno perspektivo ter upoštevala identitetne in kulturne fak-
torje, je Kopenhagenska šola (Knudsen, 2001: 355), katere glavni predstavniki so
Buzan, Kelstrup, Lemaitre, Tromer in Wæver. Ta šola je razumela nacionalno var-
nost kot kombinacijo vojaških, okoljskih, ekonomskih, političnih in družbenih
(identitetnih in kulturnih) razsežnosti (Malešič, 2004). 
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TEORETIČNE PERSPEKTIVE OBRAVNAVANJA VARNOSTI 

Obravnavanje varnosti so vseskozi determinirale tri ključne teoretične in
politične paradigme: realistična, liberalna in radikalna (Walt, 1998). Zla-
sti tretja je v ideološkem in vsebinskem smislu močno diferencirana,
kajti njen skupni imenovalec je netradicionalni, nepozitivistični pristop,
zlasti v odnosu do realizma in liberalizma kot že uveljavljenih analitičnih
in teoretičnih konceptov. Zato lahko znotraj tretje paradigme obravnava-
mo tako klasični marksizem, ki sicer s koncem hladne vojne in zatonom
socialističnih družbeno-političnih sistemov postaja vse manj pomemben
in vpliven, kakor tudi druge netradicionalne pristope, ki danes odnos
človek – kapital – družbena moč usmerjajo predvsem v razmerje človeka
do okolja, v fizičnem in kulturnem oz. družbenem smislu. Pojem varno-
sti v skladu s temi teorijami ni več usmerjen zgolj v preučevanje razmerij
znotraj človeške družbe, kajti bistven postaja odnos človeške vrste do
drugih živih bitij in fizičnega okolja. 

Prav tako pa lahko znotraj radikalnega pristopa obravnavamo kon-
struktivistični pristop, ki je zelo pomemben za preučevanje varnostnih
implikacij uporabe IKT. Medtem ko se realizem in liberalizem ter delno
tudi marksizem usmerjajo v preučevanje materialnih dejavnikov (npr.
materialni viri družbene moči) na osnovi pozitivizma, pa se konstruktivi-
zem usmerja na vlogo in pomen idej (Walt, 1998). Stvarnost kot taka ne
obstaja, temveč je zgolj kreacija oz. stvaritev (konstrukt) človeškega uma,
temelječa na podatkih, informacijah in znanju oz. idejah. Farrel (2002:
49) tako ugotavlja, da je za konstruktiviste in njihovo razumevanje (na-
cionalne) varnosti ključen vpliv norm. Konstruktivizem zato izpostavlja
primernost z normami določenega vedenja namesto strateške preračun-
ljivosti (Císař, 2003: 9).

Realizem

Realizem je tipična racionalistično-materialistična na pozitivizmu14 teme-
lječa teorija,15 ki v mednarodnih odnosih in na področju varnosti kot naj-
pomembnejšega akterja v ospredje postavlja državo (Peou, 2002). Klasič-

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

14 Ta filozofska smer zanika vsako spoznanje, ki ga ni mogoče dokazati oz. iz znanosti
izključuje vse, česar ni mogoče preveriti. Pri tem uporablja metode, ki se zavestno
omejujejo na podatke, dejstva, ki jih je mogoče dokazati, preveriti. Res pa je, da je
delitev teorij na osnovi odnosa do stvarnosti (realnosti) zgolj en vidik, metodološki
in konceptualni. V vsebinskem smislu pa so si nekatere konstruktivistične in reali-
stične ter liberalne teorije precej bolj podobne, kot bi bilo mogoče pričakovati.

15 Eden glavnih teoretikov realizma, Hans Morgenthau, izpostavlja pomen nacionalne
moči, katere glavni viri so geografski dejavnik, naravna bogastva, industrijska
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ni realizem povezuje varnost predvsem z vojaško močjo držav, ki naj bi
bila vzvod za stanje varnosti. Zgolj država je namreč tista, ki lahko legi-
timno in monopolno uporablja silo tako v znotrajdržavnih kot med-
narodnih odnosih. V mednarodni skupnosti pa države tekmujejo za ome-
jene vire, tako materialne kot nematerialne. Med slednjimi je med
najpomembnejšimi tudi varnost, ki temelji na ozemlju in drugih pritikli-
nah. Je namreč omejen vir, s katerim se ukvarjajo vse države, vendar pa
ga nobena ne more užiti v celoti, pa tudi ne v enaki meri. V jedru pristo-
pa »moči in varnosti« je domneva, da obstaja mednarodna hierarhija, v
kateri so države razvrščene glede na njihovo vojaško moč in ekonomsko
zmogljivost (Malešič, 1994: 98). V skladu s to simplistično logiko naj bi
več vojaške moči pomenilo tudi višjo stopnjo varnosti. Države naj bi na-
mreč povečevale vojaško moč, da bi dosegle ravnotežje moči kot temelj
in garant stabilnosti, zavarovale svojo ozemeljsko in institucionalno inte-
griteto (Morgentau v Møller, 2003) ter tako dosegle stanje varnosti. Tako
bi preprečile ogrožanje temeljnih vrednot predvsem v objektivnem smi-
slu, medtem ko takšno zagotavljanje varnosti na subjektivno zaznavo
ogrožanja vpliva v manjši meri.16 Ker se torej države medsebojno poten-
cialno ogrožajo, hkrati pa poskušajo preprečiti prednosti nasprotnikov,
stalno živijo v t. i. varnostni dilemi.17 Zato v primerjavi z ostalimi država-
mi v mednarodnem sistemu stremijo k vzpostavitvi relativne premoči
(Alamir, 2003: 75).

Realizem pa ni enotna teorija. Najosnovnejša je delitev na klasični
realizem in neorealizem (strukturni realizem). Ena pomembnejših razlik
med njimi se kaže v obravnavanju načina delovanja držav v mednarodni
skupnosti. Medtem ko klasični realisti (Morgenthau in Niebuhr) ver-
jamejo, da države, ki delujejo v skladu s človekovo naravo, težijo k
dominantnosti nad drugimi, kar seveda vodi v vojne, pa neorealisti18

človekovo naravo kot osnovo za ravnanje in delovanje držav zavračajo.
Morgenthau zato poudarja pozitivne lastnosti klasičnega, multipolarne-
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raven, vojaške zmogljivosti, število prebivalstva, nacionalne posebnosti in morala
prebivalstva, sposobnost diplomacije in vlad ter končno stabilnost političnega siste-
ma (Benko v Malešič, 1994: 99).

16 Arnold Wolfer je namreč varnost opredelil kot odsotnost groženj temeljnim vredno-
tam v objektivnem smislu, v subjektivnem smislu pa naj bi pomenila odsotnost stra-
hu, da bodo te vrednote ogrožene (Wolfer v Møller, 2003).

17 Idejo o varnostni dilemi je v 60. letih 20. stoletja razvil John Hertz.
18 Najpomembnejša predstavnika neorealizma sta Waltz in Gilpin, ki kot odgovor na

paradigmatsko krizo realizma v 70. letih 20. stoletja redefinirata realistično teorijo.
Kljub temu pa Guzzini (2002b) ugotavlja, da obstajajo bistvene razlike med Walt-
zom in Gilpinom. Oba sicer teorijo o varnosti in vojni izvedeta iz ekonomske teorije,
vendar pri tem Waltz uporablja makroekonomijo (teorijo oligopolov), Gilpin pa mi-
kroekonomski pristop. Ravno tako obstajajo med njima temeljne razlike v dojema-
nju vojne. Guzzini celo trdi, da njuna teorija sploh ne spada v isti paradigmatični
okvir. Gilpin tako za razliko od ostalih (neo)realistov, ki prisegajo na anarhijo v
mednarodnem sistemu, mednarodni sistem obravnava kot sistem hegemonistične
(nad) vlade.
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ga sistema ravnotežja moči, ki naj bi bil učinkovitejši v preprečevanju
vojn kot bipolarno ravnotežje moči (Walt, 1998), medtem ko Waltz (2000)
kot predstavnik neorealizma ignorira človekovo naravo ter se osredotoča
predvsem na učinke mednarodnega sistema, ki ga sestavljajo velike sile,
katerih glavni cilj je preživetje. Ker pa je sistem anarhičen19 (ni osrednje
avtoritete, ki bi varovala države pred drugimi20), vsaka država poskuša
preživeti na svoj način, kar šibkejše države vodi v vzpostavljanje ravno-
težja moči, ne pa k sodelovanju z močnejšimi državami. Struktura med-
narodnega sistema je torej tista, ki sili države v tekmovanje za moč, ven-
dar pa to tekmovanje ne sme potekati v smeri maksimizacije moči. Zato
Waltz, v nasprotju z Morgenthauom, prisega na bipolarnost kot najbolj
stabilen sistem ravnotežja moči (Walt, 1998; Guzzini, 2002b: 3–4, 19).21 

Druga, morda še bolj zanimiva in pomembna delitev znotraj realistič-
ne paradigme pa je delitev na ofenzivni in defenzivni realizem (pozicio-
nalizem). Zagovorniki defenzivnega realizma trdijo, da imajo države
malo resničnih interesov za vojaško osvajanje in ekspanzijo. Splošni
stroški ekspanzije namreč presegajo pridobljene koristi. Izhajajoč iz te
predpostavke zagovorniki defenzivnega realizma trdijo, da so vojne med
velikimi silami posledica pretiranih zaznav ogrožanja s strani drugih
držav, hkrati pa domače (notranje) javnosti preveč zaupajo v učinkovitost
vojaške sile, kot mehanizma za vzpostavitev varnosti. Vojna je torej
redko dobičkonosna in izvira iz militarizma, nacionalizma ali drugih
notranjih destruktivnih elementov. Na drugi strani pa ofenzivni realisti
trdijo, da anarhija v mednarodnem okolju vzpodbuja vse države k maksi-
mizaciji njihove relativne moči, kajti nobena država ne more predvideti,
kdaj se bo pojavila revizionistična sila, ki bo želela spremeniti obstoječa
razmerja moči. Prizadevanje za zagotovitev varnosti (ang. security com-
petition) je torej igra ničelne vsote: če je neka država bolj varna, se pri
drugih njihova varnost relativno zmanjša (Walt, 1998: 32). 

Kljub tem razlikam so pomembnejši temelji, na katerih sloni realistič-
na teorija. Vse smeri znotraj realizma namreč trdijo, da so države glavni
dejavniki v svetu, ki nima osrednje oz. skupne vlade ali avtoritete oblasti.

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

19 Tu je potrebno poudariti, da realisti ne razumejo anarhije kot kaosa in nasilja. Drža-
ve so preprosto suverene politične entitete, ki niso podrejene mednarodni oblasti
oz. avtoriteti (Mearsheimer v Brecher in Harvey, 2002a: 25).

20 V Ustanovni listini OZN so sicer predvideni mehanizmi za zagotavljanje kolektivne
varnosti kot temelja preprečevanja vojn, vendar pa tu jasno vidimo, da realisti za-
vračajo normativizem in še poudarjajo pomen racionalistično-materialističnega pri-
stopa. Pomembno je torej dejansko stanje in razmerje moči v mednarodni skupno-
sti.

21 Po Waltzu so bile ZDA med hladno vojno izjemno varne (Walt, 1998). Nekateri kri-
tiki razumevajo ta odnos neorealistov do hladne vojne kot pozicionalizem s težnjo
po ohranjanju statusa quo, vendar pa ga sodobno dogajanje v mednarodnih odnosih
v veliki meri potrjuje. Pri tem mislimo zlasti na terorizem in asimetrično vojskova-
nje. V tem smislu lahko pritrdimo neorealistom, da bipolarizem zagotavlja večjo var-
nost kot uni ali multipolarno razmerje sil v mednarodni skupnosti. 
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Države so torej unitarni dejavniki, katerih glavno vodilo so njihovi lastni
interesi. Delujejo v mednarodnem okolju, ki je anarhičen, zato glavne
grožnje prihajajo s strani drugih držav. Za zagotavljanje varnosti in dru-
gih interesov znotraj sistema samopomoči pa so države lahko ofenzivno
ali defenzivno naravnane (Peou, 2002: 120). Na realizmu temelječa teori-
ja oz. politika moči je torej osrednji element kompetitivnega modela var-
nosti, katerega primarni varnostni objekti so države, ki si v medsebojni
tekmi poskušajo zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti. 

Liberalizem

Enega najpomembnejših izzivov nekoč prevladujoči realistični paradigmi
varnosti in mednarodnih odnosov predstavlja liberalizem, ki pa je še
manj enotna teoretična perspektiva kot realizem. Tako znotraj liberalne
teorije obstajajo ekonomske, demokratične, sociološke in institucionalne
usmeritve (Mowle, 2003). Medtem ko nekatere prisegajo na ekonomsko
odvisnost kot glavni dejavnik miru,22 pa druge izpostavljajo demokratič-
no politično ureditev. Demokratične države naj bi bile namreč bolj miro-
ljubne kot avtoritarne. Tretja, novejša liberalna teorija pa trdi, da medna-
rodne institucije (npr. Mednarodna agencija za energijo in Mednarodni
denarni sklad) preprečujejo sebično ravnanje posameznih držav, ki naj
bi se tako odrekle takojšnjim dobičkom v korist večjih prihodkov, izhaja-
jočih iz mednarodnega sodelovanja (strukturni liberalizem) (Hawthorn,
1999). Prav tako pa se liberalne teorije ločijo po svojem odnosu do var-
nostnih kot mednarodnih akterjev. Nekateri liberalci sicer izpostavljajo
pomen novih transnacionalnih akterjev, vendar pa liberalizem načeloma
poudarja države kot osrednje igralce mednarodnih odnosov (Walt,
1998),23 res pa je, da se vloga države spreminja. Države postajajo vse bolj
odvisne od drugih držav in akterjev mednarodnih odnosov, in v mnogih
primerih ne morejo več v celoti uresničevati zahtev po nadzoru ozemlja
in suverenosti navzven, kar sta temeljna kamna politike moči in varnosti
– realizma. Moč in hierarhija sta spodkopani, saj je očitno, da so lahko
države močne na enem področju in hkrati zelo šibke na drugih področ-
jih. Prav tako pa je poleg države potrebno upoštevati tudi pomen nedr-
žavnih akterjev, ki delujejo na različnih področjih. Podnacionalni dejav-
niki, ki imajo korenine v eni državi, lahko bistveno vplivajo na odnos te
države do drugih držav. Nadnacionalni dejavniki pa tudi lahko dosežejo
učinke, ki pomenijo zmanjšanje državne suverenosti. Čeznacionalni de-
javniki, kot so večnacionalne korporacije, prav tako delujejo preko in
mimo državnih okvirov. V takšnih razmerah mednarodni sistem »eksplo-
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22 Zato bi vojna in uporaba sile ogrozila blaginjo ter cilje v konflikt vpletenih držav.
23 Tovrstni liberalizem Mowle (2003) imenuje državocentrični liberalizem. 
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dira«. Sistem »mešanih akterjev« potencialno ustvarja množico koalicij
in ravnotežij, zato zagovorniki te šole pozivajo k oblikovanju sistema
vedenja, ki temelji na pravilih in standardih (režimu) in zadržuje (ovira)
akterje, medtem ko pri politiki moči in varnosti hierarhija in imperativ
nacionalne varnosti oblikujeta stalni pritisk (Malešič, 1994: 100). 

Vse liberalne teorije torej izpostavljajo pomen sodelovanja bistveno
bolj kot defenzivni realizem, kljub temu pa se razlikujejo v oblikah in
načinih, kako sodelovanje zagotoviti. Za razliko od kompetitivnega
modela varnosti, temelječega na realizmu, je glavno vodilo liberalizma
pri zagotavljanju varnosti sodelovanje, zato govorimo o kooperativnem
modelu. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili dve pomembni
liberalni perspektivi in njun odnos do varnosti ter mednarodnih odno-
sov. Prva je ekonomski liberalizem, ki ima na prvi pogled sicer malo
povezav z varnostjo (to trdijo celo nekateri predstavniki omenjenega pri-
stopa sami), kljub temu pa so nekatere njegove opredelitve in pristopi
pomembni za sodobno razumevanje varnosti. Klasična in neoklasična
liberalna ekonomska teorija premakne, za razliko od ostalih realističnih
in liberalnih pozitivističnih teorij, sistemsko analizo predmeta preučeva-
nja z države na individualne potrošnike in proizvajalce, katerih trgovina
in ekonomska izmenjava ter proste možnosti na globalnem trgu imajo
izrazito miroljubne implikacije. Za razliko od ostalih klasičnih materiali-
stičnih teorij pa neoklasična ekonomska teorija nima lastne teorije moči.
Moč namreč nadomesti dogovorjena svobodna izbira na popolnem trgu,
ki pod pogoji popolne informiranosti usmerja strategijo akterjev, s katero
maksimizirajo materialno blaginjo. Tako npr. konvencionalne vire moči,
kot je npr. prebivalstvo, omeji zgolj na svobodne kupce in prodajalce, ki
svoje interese uveljavljajo upoštevajoč relativno ceno blaga na potencial-
no homogenem svetovnem tržišču. Zato so posamezniki in njihov razvoj
tudi ključno zagotovilo za doseganje stanja varnosti. Tako kot druge libe-
ralne teorije tudi ekonomski liberalizem poudarja pomen sodelovanja,
kajti ekonomska soodvisnost ter stroški prekinitve tovrstnega sodelova-
nja preprečujejo izbruh vojn. Ta predpostavka je v liberalizmu tako moč-
na, da je niti prva svetovna vojna med državami, ki so bile ekonomsko
zelo povezane, ni omajala. Tako so liberalci, kot glavni vzrok vojne, izpo-
stavili vojaško birokracijo ter države, ki so nacionalne interese poskušale
zagotoviti na temelju zgodovinskih nacionalističnih izhodišč in atavistič-
nih vzorcev delovanja. 

Neoliberalni institucionalizem24 kot pomemben del državocentričnega
liberalizma (Hobson, 2001: 405) je kot teoretično perspektivo predstavil
Robert Keohane. Njegovo delo temelji na racionalistični razlagi med-
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24 Nekateri avtorji oz. kritiki liberalni institucionalizem uvrščajo celo med t. i. mehki
realizem (Møller, 2003: 4). Vsebinsko gledano se z njimi lahko popolnoma strinja-
mo, kajti Keohane prizna (Keohane v Brecher in Harvey, 2002a: 154), da institucio-
nalna teorija sprejema tri ključne realistične predpostavke:
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narodne skupnosti in pomenu obstoja mednarodnih institucij. Slednje
namreč zagotavljajo informacije, ki pomagajo državam v negotovem
anarhičnem svetu premostiti zaznavanje nasprotnikovih namer v skladu
z najslabšim možnim scenarijem (Peou, 2002: 122; Mowle, 2003). Med-
narodne institucije pa lahko sodelovanje omogočijo na naslednje načine
(Alamir, 2003: 78):
– Institucije so arene za izvajanje moči in uresničevanje nacionalnih

interesov.
– Povečujejo število interakcij med državami, kar omogoča pogajanja.

Ker potekajo interakcije v daljšem časovnem obdobju, se možnost pre-
var zmanjša, hkrati pa se poveča zaupanje. 

– Povečujejo informacijsko neprepustnost in transparentnost kot osnovo
za izgradnjo zaupanja med državami.

– Povezujejo interakcije med državami na različnih področjih, kar vodi k
večji povezanosti. Države so zato v manjši meri nagnjene k prevaram,
kajti prevari na enem področju, sledi povračilo na drugem področju.

– Znižajo stroške za bi- in multilateralne dogovore in povečujejo učinko-
vitost mednarodnega sodelovanja.

Po drugi strani pa globalizacija svetovnega gospodarstva, vzpon transna-
cionalnih mrežnih in nevladnih organizacij ter hitro širjenje IKT spodko-
pavajo moč države in preusmerjajo pozornost z vojaške varnosti v smeri
zagotavljanja ekonomske in socialne blaginje. Globalne družbe so tako
omrežene v splet gospodarskih in socialnih povezav, stroški prekinitve
teh povezav pa preprečujejo unilateralne poteze držav, zlasti pa uporabo
sile (Walt, 1998: 32). Podobnega mnenja je tudi eden pomembnejših
institucionalistov Joseph Nye. Po njegovem mnenju je informacijska
revolucija vplivala na odnose med državami, ekonomijami in civilnimi
družbami. Hiter tehnološki napredek v računalništvu in komunikacijah
ter internet so bistveno zmanjšali stroške informacij. Tako se lahko
nevladni akterji organizirajo transnacionalno na različnih področjih z
majhnimi transakcijskimi stroški, prav tako pa brišejo meje med domačo
in mednarodno politiko. Vsi ti procesi rušijo westfalsko ureditev, ki v
ospredje mednarodnih odnosov postavlja državo. Vendar pa informacij-
ska revolucija ni edini rušitelj te ureditve. Ravno tako sta pomembni glo-
balizacija in marketizacija (dominantna vloga trga). Obe sta sicer poveza-
ni z informacijsko revolucijo, vendar imata tudi neodvisne korenine.
Globalizem predstavlja mreže medsebojnih odvisnosti na medkontinen-
talnih razdaljah. Njegove ekonomske dimenzije segajo že v 19. stoletje,
preden jih je prekinila prva svetovna vojna in velika gospodarska kriza.
Zadnji val globalizacije pa ima korenine v ameriški strategiji po drugi
svetovni vojni, ko so ZDA želele ustvariti odprto mednarodno ekonomi-
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– Države so primarni akterji svetovne politike.
– Lahko jih analiziramo kot racionalne akterje.
– Niso altruistične, ravno nasprotno. V prvi vrsti uresničujejo svoje interese. 
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jo, ki bi preprečila novo gospodarsko krizo, hkrati pa zadržala prodor
komunizma. Institucionalni okvir in politični pritisk za odprte trge sta
bila torej proizvod ameriške strategije, pravo vzpodbudo in pospešek pa
jima je dal šele razvoj transportne in komunikacijske tehnologije, v poli-
tičnem smislu pa konec hladne vojne (Nye v Brecher in Harvey, 2002a:
162–163).

Teorija demokratičnega miru (ang. Democratic Peace Theory) je eden
najpomembnejših produktov liberalizma, svoje korenine pa ima v kan-
tovskem internacionalizmu, ki izhaja iz teze, da lahko večni mir dosežejo
le prave demokracije (liberalne seveda), ki so miroljubne v medsebojnih
odnosih (Waltz, 2000: 7), še posebej pa je njihova miroljubnost izrazita v
primerjavi z avtoritarnimi državami oz. družbami (Walt, 1998: 32). Poleg
širjenja demokracije pa so za večni mir25 nujno potrebne tudi mednarod-
ne institucije (Hernandez in Mancuso, 1998). Liberalne demokracije se
naj ne bi bojevale med seboj, kajti norme kompromisov in sodelovanja
preprečujejo eskalacijo interesnih konfliktov v nasilne boje oz. vojne.
Nekateri norme omejenega tekmovanja vidijo kot posledico notranjih
demokratičnih principov držav, medtem ko drugi izpostavljajo pomen
liberalnih principov in institucij (Farrell, 2002: 66). Tako Fukuyama
postavlja liberalizem pred demokracijo kot resnično institucionalno
osnovo demokratičnega miru (Kugler in Frost, 2002: 461). Pravi razmah
je teorija dosegla po koncu hladne vojne, ki ga nekateri teoretiki razume-
jo kot dokončno prevlado liberalnih demokracij in govorijo celo o »koncu
zgodovine«26. Zato naj bi bilo v tistem času pomembno globalno širjenje
principov liberalno-demokratičnih držav za zagotovitev trajnega miru in
varnosti. Tovrstno razmišljanje je bilo prisotno v večini liberalnih demo-
kracij zahodnega tipa, še posebej pa je pomembno z vidika interesov
ameriške nacionalnovarnostne politike.27 

Glavni kritiki teorije demokratičnega miru so strukturni realisti. Waltz
to teorijo najprej obravnava zgolj kot tezo znotraj liberalne paradigme, ki
bi držala le, če bi bili vzroki za vojno samo znotrajdržavni (Waltz, 2000:
6–8). Waltz je namreč tisti avtor, ki glavne razloge za vojno vidi v global-
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25 Izhajajoč iz slavnega Kantovega dela Zum Ewigen Frieden.
26 Tezo o koncu zgodovine je v svoji knjigi The End of History razvil Francis Fuku-

yama. 
27 Tu gre za teoretično legitimiziranje novega mednarodnega intervencionizma

(Goetschel, 2000: 274), ki je po koncu hladne vojne postal prevladujoč koncept tudi
znotraj nacionalnovarnostne politike ZDA, še posebej pa je teorijo demokratičnega
miru vneto zagovarjala Clintonova administracija (Miller, 2001: 34). Mowle (2003:
562) ta intervencionizem, ki naj bi temeljil na liberalnih osnovah (liberalni interven-
cionalizem) imenuje tudi Clintonov neowilsonizem. Bassam Tibi v svoji razpravi o
islamskem fundamentalizmu in terorizmu kot glavni varnostni problem sodobnega
sveta izpostavi ravno konflikt med sekularno demokratizacijo v liberalno demokra-
tičnih državah, ki jo njeni zagovorniki ekspanzionistično širijo kot pogoj za vzposta-
vitev demokratičnega miru ter islamizacijo sveta. Konflikt teh dveh paradigem je
torej glavni varnostni problem in eden od pomembnih vzrokov islamskega teroriz-
ma (Bassam Tibi v Spillmann in Wenger, 2002: 32).
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ni anarhiji (Vasquez v Brecher in Harvey, 2002a: 57). Demokratične drža-
ve lahko sicer živijo v medsebojnem miru, a četudi bi vse države postale
demokratične, bi struktura mednarodne politike ostala anarhična. Ni
namreč neposredne refleksije notranjih sprememb v posameznih drža-
vah (Waltz, 2000: 10). Obnašanje države v mednarodnem okolju je torej
vse prej kot statistično značilno povezano z notranjo družbeno in politič-
no ureditvijo. Zato realisti zrcalno obrnejo teorijo ali tezo o demokratič-
nem miru. Če liberalni pristop izhaja iz teze, da širjenje (liberalnih)
demokracij vodi k svetovnemu miru (interni dejavniki v državah torej
zaznamujejo tudi mednarodno okolje), pa realisti trdijo obratno: medna-
rodni mir zagotavlja demokratični razvoj držav (Midlarsky v Brecher in
Harvey, 2002a: 92). 

Konstruktivizem

Konstruktivizem je bolj ločena tradicija kot pa miselna šola, pri čemer
zajema področja od post-strukturalizma do empiricizma (Bellamy, 2003b:
327). Kot ena pomembnejših teorij oz. tradicij se pojavi konec 80. let 20.
stoletja kot odgovor na prevladujoči realizem in institucionalizem. Prvi
termin uporabi Onuf, ki predpostavlja, da ljudje in družbe oblikujejo oz.
konstituirajo drug drugega (Ulusoy, 2003: 168). V nasprotju z racionali-
stičnimi teorijami se v okviru mednarodnih odnosov ukvarja predvsem z
mednarodnim sistemom kot družbenim prostorom. Pri tem poudarja
ravno tisti prvini, ki naj bi ju realizem in institucionalizem zanemarjala:
identiteto in interese. Konstruktivizem »napade« konkurenčne teorije na
dveh frontah: prva je povezana z epistomologijo, metodologijo in doka-
zovanjem predpostavk. Konstruktivisti uvedejo v razpravo »kulturno –
institucionalno okolje«, ki določa vedenje akterjev ter zavrnejo realistič-
no in neorealistično racionalizacijo moči in materialnih virov. Prav tako
se ne strinjajo z neoliberalno teorijo, ki norme, izhajajoče iz mednarod-
nega režima in institucij, obravnava kot glavne funkcionalne in instru-
mentalne intervenirajoče spremenljivke v odnosu med egoističnimi
akterji. Drugi, bolj bistven »napad« pa temelji na ontoloških osnovah. Tu
konstruktivisti problematizirajo predvsem državo28 in njene interese,
kajti le-ti so določeni z zunanjimi dejavniki – kulturno-institucionalnimi
normami (Kolodziej v Brecher in Harvey, 2002b: 132).29 

XSODOBNO OBRAVNAVANJE VARNOSTIX

28 V skladu s konstruktivističnim razumevanjem državo konstituira suverenost, ki je
kot norma tudi sama konstruirana (Siedschlag, 2003: 90-91) in ni neodvisna spre-
menljivka (v posameznih obdobjih je namreč povsem drugače obravnavana). 

29 Tako konstruktivisti tudi razložijo obstoj in transformacijo ter celo širjenje zveze
Nato po koncu hladne vojne, ko je njihov nasprotnik, zaradi katerega se je zavezniš-
tvo oblikovalo, razpadel. Zveza Nato namreč vse bolj izpostavlja kulturne in civiliza-
cijske skupne točke držav članic in vse manj poudarja, da je organizacija kolektivne
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Glavni interes konstruktivizma je preučevanje človekove zavesti oz. idej
in njihovega pomena v mednarodnem okolju. Pri tem izhaja iz treh pre-
mis (Alamir, 2003: 81):
– Fundamentalne strukture mednarodne politike so vedno tudi družbe-

no konstruirane (oblikovane), ne pa samo materialno.
– Vedenje akterjev v mednarodnih odnosih ne določajo zgolj materialne

danosti in strukture, temveč jih določajo tudi identitete, ki vplivajo na
interese akterjev in s tem na njihovo vedenje.30 

– Med strukturami kot rezultati družbene prakse in identitetami akter-
jev vlada izmenjujoč (interaktiven) odnos. Družbeno okolje namreč
oblikuje akterje, ravno tako pa odnos akterjev do (družbenega) okolja
določajo ideje in norme.

Osrednje vprašanje konstruktivizma je torej povezano z vprašanjem,
kako primarni akterji (nacionalne države) oblikujejo in sprejemajo svojo
identiteto31 in interese. Ideje in norme so osrednji element konstruktivi-
stičnega razmišljanja. Njihovo delovanje pa ni zgolj regulativno temveč
tudi konstitutivno. Norme tako niso zgolj refleksija materialne strukture
oz. okolja (kot je npr. razdelitev moči v mednarodnem okolju), temveč
oblikujejo in definirajo osnovo za to materialno strukturo.32 Tako kot v
(neo)liberalnem institucionalizmu, imajo tudi v konstruktivizmu po-
membno vlogo institucije, ki vzpodbujajo sodelovanje med državami ter
omejujejo interese posameznih držav. Konstruktivisti pa gredo tu še
korak naprej. Namesto da bi mednarodni sistem obravnavali zgolj v kate-
gorijah delitve omejenih virov in boja zanje, ga obravnavajo kot proi-
zvod, ki ga sestavljajo tako državne kot nedržavne institucije (Ibid.). 

Konstruktivizem upošteva pomen kulture, idej, ideologije in socializa-
cije. Državni voditelji so ključni akterji v mednarodni politiki, toda
kulturne norme, vrednote in identitete (v določenem zgodovinskem kon-
tekstu) izoblikujejo oz. definirajo njihove politične preference. Konstruk-
tivizem predpostavlja, da je mednarodni sistem družbeno določen na
temelju ideologij, zgodovine in socializacije. Prav tako je družbeno dolo-
čena tudi mednarodna anarhija (Peou, 2002: 123).

Konstruktivizem nam pomaga tudi razumeti, kako oblikovanje (kon-
struiranje) identitet formulira uporabo norm omejenega tekmovanja,

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

obrambe. Tako je mogoče še nadaljnje širjenje zavezništva in njegovo preoblikova-
nje v sistem (regionalne) kolektivne varnosti. 

30 Konstruktivisti sicer zavrnejo ločeno preučevanje moči in kulture kot nesmiselno.
Kajti materialna moč in nasilje izvirata iz kulture (Kolodziej v Brecher in Harvey,
2002b: 132).

31 Identiteta države je odvisna spremenljivka, ki jo določa zgodovinski, kulturni, so-
cialni in politični kontekst (Hopf, 1998).

32 Konstruktivisti in kulturalisti norme obravnavajo kot intersubjektivna mnenja oz.
prepričanja o družbenem in naravnem svetu, ki določajo akterje, njihove položaje in
možnosti delovanja. Izvirajo in se hkrati reproducirajo v družbenem okolju (v skla-
du z običaji, navadami,…) (Farrel, 2002: 49). 
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glavnega postulata demokratičnega miru. Liberalni demokratični mir je
v konstruktivističnem pogledu odsotnost vojn med državami, ki same
sebe kot tudi druge zaznavajo kot liberalne. Konstruktivisti trdijo, da je
odsotnost vojn med liberalnimi demokracijami teza, ki jo realisti zgolj
zavračajo, medtem ko jo oni sami lahko pojasnijo (Farrell, 2002: 67). 

Podobno kot realizem in liberalizem, je tudi konstruktivizem vse prej
kot enoten teoretičen koncept. V osnovi se pojavlja v dveh oblikah, ki pa
sta različno poimenovani in segata na različne nivoje: modernistični in
postmodernistični, problemski in kritični oz. konvencionalni in kritični
(Ulusoy, 2003: 169). Na dve veliki skupini je konstruktivizem razdelil
tudi Kolodziej (v Brecher in Harvey, 2002b: 133). Lahki oz. mehki (ang.
light) konvencionalni konstruktivisti dopuščajo pomen materialnih fak-
torjev kot pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje akterjev, »trdi«
(ang. heavy) konstruktivisti pa gredo še naprej. Materialni pogoji (naj
gre za vojaške zmogljivosti ali ekonomske in tehnološke resurse), znotraj
katerih delujejo posamezni akterji, so radikalno podrejeni smotru in
vrednotam akterjev. Identitete, ki jih konstruirajo akterji, določajo nji-
hove interese in politike, ki določajo medsebojna razmerja in njihovo
vedenje. Ta subjektivna koncepcija družbenih identitet in endogeno
določanje interesov akterjev pa vpliva tudi na ločitev med težkimi kon-
struktivisti in glavnim tokom družbenih znanosti ter njihovimi poskusi
opisati, razložiti in napovedati vedenje akterjev. V tem radikalnem kon-
struktivizmu namreč »Erklären« oz. pojasnjevanje popolnoma prepusti
prostor »Verstehen« oz. subjektivnem razumevanju strukture akterjev,
njihovega razmišljanja in delovanja. Ta pristop je zelo radikalen in tvega
prekinitev vseh konceptualnih vezi s prevladujočimi in kompetitivnimi
raziskovalnimi programi v družboslovju. Sprejemajoč postmodernistične
nazore, predvsem v filozofskem in manj v družboslovnem smislu, »trdi«
konstruktivisti zagovarjajo primat norm kot moči ter izpeljavo teh sporo-
čilnih in nadzorstvenih norm kot logično nadaljevanje diskurza akterjev.
Nekateri avtorji (Peou, 2002) pa med konstruktivizem uvrščajo celo
novejšo realistično smer mehkega oz. minimalističnega realizma (ang.
minimalist oz. »soft« realism), ki za razliko od glavne realistične premise
teorije ravnotežja moči, izpostavlja teorijo ravnotežja groženj (ang. balan-
ce of threat theory). Le-ta pa naj bi bila v osnovi konstruktivistična ideja.
Prav tako pa obstaja znotraj konstruktivizma neenoten pogled v odnosu
do pomena države v mednarodni skupnosti. Konstruktivistično teorijo
pa lahko delimo tudi na državocentrični konstruktivizem (ang. state-cen-
tric), katerega glavni predstavnik je Katzenstein33, ter konstruktivizem,
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33 Umestitvi Katzensteina v državocentrični konstruktivizem lahko pritrdimo zgolj
glede na raven analize, s katero poskuša utemeljiti konstruktivizem. Katzenstein
(1996) svoje temeljno delo, v katerem izpostavi pomen kulture v oblikovanju nacio-
nalne varnosti, zasnuje na študiji primerov držav in pomena norm, vrednot in iden-
titet. V posameznih delih se sicer dvigne na raven kolektivne identitete (zlasti pri
oblikovanju transnacionalnih zavezništev), v osnovi pa je še vedno državocentrik. 
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usmerjen na mednarodno skupnost (ang. international society-centric
constructivism) (Hobson, 2001: 410).

Znotraj konstruktivizma lahko obravnavamo tudi kulturalizem (Far-
rell, 2002; Lantis, 2002). Kultura je postala moderna v teorijah medna-
rodnih odnosov posebej po koncu hladne vojne (tudi pod vplivom kon-
struktivizma), ko se je znotraj varnostnih študij izoblikoval konsenz o
njenem značilnem vplivu na veliko strategijo in vedenje držav.34 Tako je
postala pomemben element znotraj klasičnih teorij, še posebej pa njen
pomen poudarjata konstruktivizem in kulturalizem oz. teorija o strateški
kulturi.35 Vsekakor pa lahko rečemo, da brez konstruktivizma kultura ne
bi imela takega pomena v sodobnih varnostnih in družbenih teorijah.
Nekateri avtorji to povezanost označijo kot renesanso preučevanja kultu-
re v varnostnih študijah (Lantis, 2002: 96). Konstruktivizem namreč vidi
kulturo kot izdelan sistem deljenih vrednot in pomenov, ki obvladuje in
določa zaznave, komunikacije in delovanje samo.

Siedschlag (2003: 92–95) pa povezavo med kulturo in zunanjo politiko
vidi kot primeren teoretični model za operacionalizacijo raziskovanja,
kajti konstruktivizem ni izdelal teoretičnega pristopa, temveč zgolj ana-
litično perspektivo. Zato mora, v kolikor želi na svoj način znanstveno
preučevati konkretne politike, nujno uporabiti teoretične modele (kot je
povezava med kulturo in zunanjo politiko – strateško kulturo). V var-
nostnopolitični analizi je strateška kultura namreč zelo dobro izdelan
koncept in se nanaša na izkušnje preteklih vojn in mirnodobnega stanja,
predstave o vlogi oboroženih sil pri zagotavljanju miru, načine zaznava-
nja ogrožanja, podobe o nasprotnikih (nem. Feindbilder), načinih sodelo-
vanja med akterji (unilaterizem, multilaterizem) ter na izkustvenih prin-
cipih in principih na znanju temelječe vojaške strategije.36 Sicer pa
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34 Kot pravi Weiguang (1998) je kultura lepilo družbe in osnova, ki zagotavlja družbe-
no stabilnost. Človeška kultura prežema vsa področja socialnega življenja ter obli-
kuje družbene norme in socialne sisteme. Posamezniki, pripadniki določenega
ljudstva, v določenem času živijo vsi v določenem kulturnem modelu. Tak odnos do
pomena kulture torej popolnoma jasno nakazuje njeno relevantnost v sodobni var-
nostni razpravi.

35 Čeprav Samuel Huntington v svoji knjigi The Clash of Civilisations and the Rema-
king of World Order obravnava civilizacijske (metakulturne) dejavnike kot odločil-
ne za razvoj prihodnjih konfliktov, je njegova teorija bolj realistična. Države kot del
širšega kulturnega okvirja (civilizacije) delujejo v skladu s kulturno realistično teori-
jo (civilizacijsko realpolitiko). Če bi se s to tezo še nekako strinjali, pa je njegova
glavna teza (večja verjetnost za izbruh vojn je med državami različnih civilizacij)
tako empirično kot teoretično bistveno manj sprejemljiva. Lahko rečemo, da gre za
(zlo)uporabo kulture(aizma) in konstruktivističnih idej v realistični teoriji moči. V
metodološkem smislu pa je nesprejemljivo posploševanje študij primerov v zakoni-
tosti bodočih konfliktov. 

36 Strateško kulturo je v vsebinskem smislu potrebno razmejiti z diplomatsko kulturo,
ki v ospredje postavlja pogajalske strategije držav in politično kulturo v notranjepo-
litičnem smislu. V širšem pogledu lahko strateško kulturo obravnavamo kot nacio-
nalno varnostno kulturo, ki obsega strateške, diplomatske in splošnodružbene kul-
turne komponente (Siedschlag, 2003: 93). V analitičnem smislu pa moramo odnos
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kultura ni rezultat družbenih konstruktov realnosti, temveč osnova
zanje. Je družbeno dejstvo, element konstituiranja akterjev in njihovega
delovanja. V tem smislu deluje kultura kot simbolno posredovana podla-
ga za upravljanje znanja neke družbene skupnosti in njenega odnosa do
realnosti.37 Na teh teoretičnih temeljih je mogoče primerjati in preučeva-
ti izkušnje družb in njihovega odnosa do okolja (s še nepoznanim vidi-
kom v okolju ali z drugimi družbami in njihovimi kulturami). Na področ-
ju raziskovanja strateške kulture so se pri tem izoblikovale štiri temeljne
dimenzije analize in pripadajoči teoretični modeli (Ibid.):
– Kultura kot repertoar (način) delovanja in svet izkustev. 

V skladu s tem modelom strateška kultura omogoča delovanje var-
nostnopolitičnih elit neke države. Mednarodni položaj sam kot tudi
njegovo subjektivno zaznavanje namreč ne pojasnita, katere države,
zakaj in kdaj razvijejo kakšne zunanje in varnostnopolitične interese.
Nanje v bistveno večji meri vplivajo strategije, oblikovane na temelju
zgodovinskih izkušenj, identitetne predstave ter tipizacije (kulturno
pogojeni načini delovanja). 

– Kultura kot sistem znanja za interpretacijo stvarnosti.
V tem modelu ne gre za to, kako akterji uporabijo repertoarje delova-
nja, temveč kako odločevalci razumejo stvarnost. Cilj pa ni psihološki
opis stanja zavesti posameznega državnika, temveč izdelava splošnega
modela, katerega cilj je napoved. Odločevalci namreč ne reagirajo
neposredno na spremembe v okolju, temveč reagirajo primarno na
kognitivno predstavo okolja, ki jo oblikujejo v duhu. Kar je v nekate-
rih državah objektivno in izjemno pomembno, v državah z drugačno
odločevalsko kulturo nima nobenega pomena. Da bi lahko ocenili
mednarodne posledice svojih strategij, morajo odločevalci zmanjšati
kompleksnost, zato pogosto razmišljajo na način zgodovinskih analo-
gij. Kultura pa je tudi »software« za upravljanje odnosov med družbo
in okoljem. Tako lahko pojasnimo preobrate v varnostnih politikah in
sicer v smislu kognitivne evolucije, ki vključuje učenje in prisvajanje
drugih interpretativnih načinov stvarnosti.

– Kultura kot vrednostni sistem oblikovanja identitet in interesov.
Ta model postavlja v ospredje identiteto ter na zgodovinskih kompro-
misih temelječe konstitutivne norme. Na določenih vrednostnih siste-
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strateška kultura – konstruktivizem še nadalje pojasniti. Strateške kulture se v kon-
struktivističnem smislu ne obravnava kot enega izmed elementov moči, temveč želi-
jo s pridevnikom strateška zgolj poudariti njen pomen za razumevanje delovanja
varnostnih akterjev. Kajti Císař (2003: 9) ugotavlja, da se konstruktivisti pogosto
predstavljajo kot analitiki nestrateških tipov delovanja, vendar pa so kljub vsemu
prisiljeni natančno definirati pogoje, v katerih je ne-strateško delovanje verjetno
(npr. prisotnost družbenega učenja in interakcij). 

37 To definicijo lahko ponazorimo z odnosom ZDA do Iraka Sadama Huseina. Če so ga
ZDA za časa hladne vojne obravnavale kot zaveznika pred prodirajočim sovjetskim
in kasneje (po letu 1980) iranskim vplivom, postane po letu 1990 ista država in re-
žim inkarnacija vsega zla (Ibid.)
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mih temelječe identitete se spreminjajo le počasi, zato se niso spo-
sobne v hipu prilagoditi novim mednarodnim izzivom. Kjer pa so po-
trebni hitri odgovori, se zato prej razvijejo nove, dodatne identitete,
kakor da bi se spreminjale stare. Druga možnost pa je, da se stvarnost
interpretira na tak način, da ustreza predhodnim vrednotam in identi-
tetam. V tem primeru govorimo med drugim tudi o družbeni kon-
strukciji zunanjih in varnostnopolitičnih interesov. Ti interesi so proi-
zvod kolektivnega opisa situacije ter izključitve alternativnih predstav
o stvarnosti, prav tako kot se oblikuje moč neke države. Je moč druž-
benih akterjev in identitetnih predstav, sposobnost znotraj neke druž-
bene strukture izoblikovati medosebne pomenske vzorce (primer: kaj
je človekoljubno posredovanje in kdaj naj se posreduje).

– Kultura kot družbena podlaga varnostne skupnosti in njenega odnosa
do okolja. 
V tem modelu so pomembni odnosi med skupinami držav in okoljem
kakor tudi idejami in običaji, ki to razmerje (tudi občutek ogroženosti)
določajo. Govorimo o varnostnih skupnostih. S tem analitičnim kon-
ceptom naj bi npr. na primeru Nata pojasnili skupne interese, način
delovanja ter skupne predstave o ogrožanju varnosti po izgubi skupne-
ga »vidnega« nasprotnika. 

Konstruktivizem temelji torej na dveh predpostavkah: okolje, v katerem
delujejo države, je družbeno in materialno, ta predpostavka pa omogoča
državam razumevanje njihovih interesov. Kajti interesi države niso ekso-
geni in od zunaj določeni, temveč so endogeni in so posledica interakcij
držav z njihovim okoljem. Pri tem igrajo pomembno vlogo vrednote in
norme, ki konstituirajo akterjevo identiteto ter interese in ne vplivajo
zgolj na vedenje. Glede varnosti je glavna konstruktivistična trditev, da
je ne moremo opredeliti kot objektivnega stanja, kajti grožnje varnosti
niso preprosto zgolj stvar korektnega zaznavanja konstelacije oz. medse-
bojnega razmerja materialnih sil, po drugi strani pa objekti varnosti niso
niti stabilni niti nespremenljivi. Zato definicije varnosti, kot je podal
Arnold Wolfers, ki varnost razume kot odsotnost groženj naučenim
ključnim vrednotam, pri čemer v objektivnem smislu meri odsotnost
groženj tem vrednotam, v subjektivnem smislu pa odsotnost strahu, da
bi bile te vrednote napadene oz. ogrožene, ne dosegajo konstruktivistič-
nega varnostnega pristopa. Pri tem tudi ostale realistične definicije iz
obdobja hladne vojne ne pojasnijo, katere so tiste vrednote, ki bi jih
države oz. družbe morale varovati. Da države stremijo k lastnemu preži-
vetju, nam seveda ne pove veliko. Zato realizem v obdobju globalizacije
težko pojasni vlogo nedržavnih akterjev na področju mednarodne varno-
sti. Na drugi strani pa varnostne implikacije globalizacije konstruktivi-
zem pojasni na drugačen način. Sprašuje se namreč o učinkih globaliza-
cije na vrednote, prav tako pa jih ustrezno presoja. Njegova naloga ni
oblikovanje objektivnih groženj, temveč razumevanje procesa oblikova-
nja deljenih zaznav o tem, kaj obravnavamo kot grožnjo in kakšni so
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kolektivni odgovori nanjo.38 V kostruktivističnem pristopu so razprave o
grožnjah v veliki meri konstitutivni, sestavni del objekta, na katerega se
varnost nanaša. Identitete, kot so države, družbe ali posamezniki, pa
izoblikujejo odnosi razumevanja oz. sovražnosti v družbenem okolju.
Zato akterji oblikujejo svojo varnostno identiteto kot proizvod priučenih
običajev in navad. Njihova zaznava groženj je subjekt evolucije – razvoja.
Države pa lahko spremenijo svoja zaznavanja groženj tako z razvojem v
njihovem okolju, kakor tudi s spremenjenimi navadami, običaji oz. vred-
notami. Novi referenčni objekti varnosti, kot so transnacionalne skupine
ali nadnacionalne organizacije, lahko definirajo vire ogrožanja glede na
njihove ključne vrednote, ki naj bi jih zaščitili. V tem smislu tudi poten-
cialno negativne posledice globalnih pojavov, kot so okrepljene migracije
ali degradacija okolja, avtomatično ne predstavljajo vira ogrožanja. Naj-
prej morajo biti namreč zaznani kot izzivi ključnim normam referenčnih
objektov varnosti (Goetschel, 2000: 265–267). Tak pristop raziskovalcem
omogoča razumevanje sprememb na področju varnosti med posamezni-
mi družbenimi subjekti. Še posebej je v tem okviru pomembna relativi-
zacija vloge nacionalnih držav v primerjavi z drugimi političnimi akterji
na globalni, regionalni in poddržavni ravni, o čemer bomo podrobneje
govorili v naslednjem poglavju.

Bistvo konstruktivizma, kot ga vidijo njegovi predstavniki sami, se
torej kaže v konstruktivistični sintezi, ki pravi, da konstruktivizem teme-
lji na preučevanju interesov, ki jih obravnava bolj resno kot realizem ter
preučevanju idej, ki jih obravnava bolj resno kot institucionalizem (libe-
ralizem) (Guzzini, 2002a: 11). Ne glede na vso diverzificiranost konstruk-
tivizma je njegov najpomembnejši prispevek v vzpostavljanju mostu
med skrajnimi pozitivistično racionalističnimi na eni ter radikalno inter-
pretativno kritičnimi teorijami na drugi strani. Medtem ko se je nekdanji
spor nanašal na pozitivistično/racionalistične temelje, ki so zanemarjali
domače in diskurzivne razlage mednarodnih odnosov, hkrati pa so bili
tudi pomanjkljivi pri razlagi sprememb, se sedanji spor nanaša na pojas-
njevanje mednarodne politike in pomanjkanje raziskovalnega programa
za empirično analizo. Konstruktivizem pa se, čeprav črpajoč iz obeh teo-
retičnih tradicij, umesti mednje, kajti zanima ga razumevanje, v kak-
šnem medsebojnem odnosu so materialni, osebni in medosebni svetovi
pri oblikovanju stvarnosti. Pri tem nas bolj kot osredotočenje na obliko-
vanje identitet in interesov s strani struktur zanima, kako posamezni
elementi družbeno oblikujejo strukture (Ulusoy, 2003: 173).
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38 Kaj je tisto, kar vpliva, da določene procese razumemo kot grožnje in v tem smislu
tudi delujemo.
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Teorija mednarodnih odnosov in varnosti na Kitajskem

Ne glede na znanstveni univerzalizem, značilen za sodobna teoretična
izhodišča preučevanja varnosti in delovanja držav v mednarodni skupno-
sti, so predstavljene teoretične paradigme (realizem, liberalizem in
konstruktivizem) rezultat zahodnega (evropocentričnega in ekspanzioni-
stičnega-univerzalističnega) kulturnega, političnega in znanstvenega
razvoja. Do te ugotovitve pa lahko pridemo šele s primerjalno analizo
znanstvenih pristopov, ki isti predmet preučevanja obravnavajo v različ-
nih okoljih. Ker bomo v okviru primerjalne analize varnostnih implikacij
uporabe IKT preučili tudi primer Ljudske republike Kitajske, je za razu-
mevanje njenega odnosa do varnosti in mednarodnih odnosov potrebno
predstaviti najpomembnejše kitajske teorije do omenjenih vprašanj. Prav
tako pa se bomo na ta način poskušali izogniti tudi raziskovalnim prob-
lemom, povezanih z nezmožnostjo empatije v različna družbena okolja,
obravnavana v okviru primerjalne analize. Zato bomo v nadaljevanju
predstavili razvoj teorije varnosti in mednarodnih odnosov na Kitajskem
kot državi z izrazito specifično politično kulturo, državno ureditvijo in
mednarodnim položajem. 

Kljub njeni dolgi zgodovini tudi na znanstvenem področju, pa je teori-
ja varnosti in mednarodnih odnosov razmeroma novo področje preuče-
vanja kitajske znanosti, s pomembnim vplivom na delovanje Kitajske v
mednarodnih odnosih. Zato je pomembno razumevanje razvoja kitajske
teorije in njenega odnosa do »zahodnih« teoretičnih konceptov in mode-
lov. Na Kitajskem se namreč posebej med mlajšo generacijo znanstveni-
kov in analitikov poraja spoznanje o nujnosti oblikovanja lastnega kitaj-
skega teoretičnega koncepta varnosti in mednarodnih odnosov, zato
sodobne teoretične paradigme obravnavajo zgolj kot del zunanje (tuje)
kulture, s katero želijo »zahodne« države vplivati na notranje in zunanje
delovanje Kitajske. V fundamentalističnem smislu zato zahodno (pred-
vsem ameriško) družboslovno znanost obravnavajo kot obliko ekspan-
zionizma in hegemonizma ter posrednega vplivanja na kitajsko državo.
Po drugi strani pa se zavedajo, da brez poznavanja in preučevanja teh
paradigem ne bodo sposobni razviti lastne (Geeraerts in Jing, 2001).

Da bi razumeli kitajski pogled na naš predmet preučevanja, moramo
najprej predstaviti epistemološka izhodišča kitajske in »zahodne« znano-
sti. Če so glavne funkcije slednje v pojasnjevanju in napovedovanju, pa
je kitajska znanost v službi legitimiziranja socialistične revolucije ter
izgradnje socialistične družbene ureditve. Teorija je v tem pogledu moč-
no prežeta z ideologijo, kar ji bistveno zmanjšuje manevrski prostor.
Kajti prava je tista teorija, ki sledi načelom socializma in družbene revo-
lucije, ostale so prazne in napačne. V skladu s takim dialektičnim razu-
mevanjem je tudi zahodna teorija politično in kulturno omejena in kot
pravijo nekateri kitajski znanstveniki, » raziskovanje o varnosti in med-
narodnih odnosih, ki ga izvajajo zahodni misleci, je nedvoumno omeje-
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no z nacionalnim in kulturnim okoljem, v katerem se to raziskovanje iz-
vaja« (Geeraerts in Jing, 2001: 252). Drugi avtorji pa trdijo, da imajo
družbene vede vedno pečat družbenih razredov, hkrati pa služijo posa-
meznim razredom (Ibid.). Enako pa lahko »očitamo« tudi kitajskim
(družbenim) znanostim, ki so zlasti po uspešno izvedeni revoluciji preže-
te z marksizmom oz. leninizmom. Oba sta se v praksi izkazala kot vodili
za izvedbo revolucije, kar je kitajsko vodstvo še podkrepilo v prepriča-
nju, da je potrebna praktična uporabnost teoretičnih konstruktov in
paradigem. 

Kljub tej skupni težnji po pragmatični usmerjenosti pa kitajski avtorji
naravo teorij različno razumejo. Večina starejše generacije loči dve šoli
mednarodnih odnosov: zahodno buržujsko (»napačno«) in marksistično
– leninistično oz. socialistično (»pravo«). Večina mlajših avtorjev pa
meni, da je teorija mednarodnih odnosov zgolj znanstveni okvir za anali-
ziranje mednarodne politike in mednarodnih odnosov, tako da so se
približali zahodnemu pojmovanju znanosti. Nekateri drugi zopet pou-
darjajo različne tipe teorij, kot so splošne in praktično naravnane teorije
za analizo konkretnih politik. Splošna teorija naj bi bila univerzalna in
široko uporabna v večini primerov, medtem ko naj bi bila praktično
naravnana teorija bolj odvisna od konteksta (Ibid.). 

V nasprotju z zahodnimi družbami se je odnos do družbenih teorij in
znanosti kot take v zadnjih 50. letih na Kitajskem bistveno spreminjal. V
50. in 60. letih prejšnjega stoletja sta marksizem in leninizem postala
vodilo družbenega raziskovanja, katerega jedro se je nanašalo na izvajaje
revolucije v kitajski družbi, spremenjen mednarodni položaj ter vlogo
Kitajske v njem, tretji pomemben predmet preučevanja pa se je nanašal
na nacionalno varnost39. Raziskovanje je bilo torej omejeno na imperiali-
zem, nacionalna osvobodilna gibanja, mednarodno solidarnost in načela
miroljubne koeksistence oz. sobivanja. Poleg marksizma in njegove kitaj-
ske različice maoizma, so avtorji v prvem obdobju primerjalno študirali
tudi zahodne teoretične smeri, predvsem realizem, nekaj manj pa libera-
lizem in funkcionalizem. 

Drugo obdobje se je začelo v 80. letih prejšnjega stoletja, ko marksi-
zem postaja zgolj ena od možnih teoretičnih paradigem, svoj vstop na
Kitajsko pa v metodološkem smislu najavijo tudi zahodne paradigme.
Spremembe v mednarodnih odnosih, konec bipolarne delitve sveta in s
tem hladne vojne, družbene spremembe v nekdanjih socialističnih drža-
vah in neuspel tovrsten poskus na Kitajskem so se globoko zajedli tudi v
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39 Do mednarodnega priznanja se je nova kitajska socialistična oblast kljub nadzoru
nad skoraj celotnim kitajskim ozemljem (izjema je bil Tajvan oz. Formoza, ki so ga
zasedle protikomunistične sile. Le-te so vse do priznanja LR Kitajske uživale medna-
rodnopravno legitimiteto, vključno s stalnim sedežem v VS OZN) še vedno bojevala
za obstoj kitajske komunistične države, zato je logično, da je bila nacionalna varnost
v ospredju tako politikov kot takrat vodilnih avtorjev na področju mednarodnih od-
nosov in v tem okviru tudi varnosti.
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kitajsko družboslovno in politično misel. Tako so v okviru teorije medna-
rodnih odnosov in varnosti vse več pozornosti namenjali mednarodnim
organizacijam ter razpravam o miru in razvoju. Kitajski avtorji so vse
večjo pozornost namenjali teorijam medsebojnih odvisnosti oz. poveza-
nosti, mednarodnemu sodelovanju, diplomatski strategiji in kulturnim
elementom v mednarodnih odnosih, s katerimi so obravnavali velike
mednarodne konflikte, težave držav na prehodu v novo družbeno uredi-
tev (tranzicija), bistvene elemente nove svetovne ureditve ter končno
strateške spremembe in zunanje politike drugih držav. Po lastnem mne-
nju so bili uspešni zlasti v raziskovanju teorije ravnotežja moči, kjer so
na podlagi tradicionalnih kitajskih spoznanj o intuiciji, izkušnjah ter
makroindukciji dosegli zavidljive rezultate (Geeraerts in Jing, 2001:
253–256).

Zato je potrebno spoznanja tradicionalne, predvsem staroveške, kitaj-
ske kulture posebej omeniti. Med kitajskimi avtorji sicer ni enotnega
mnenja o tem, ali teorija mednarodnih odnosov sega že v starodavno
Kitajsko kljub delom, kot so Zuozhuan (Ideje Zuo Qiuminga), Guoce
(Državna strategija) ter Guoyu (Državni odnosi), ki so bila vsa napisana
pred peloponeškimi vojnami, pa so še vedno uporabna za analiziranje
sedanjega položaja. Vendar pa se skoraj vsi kitajski avtorji strinjajo, da
ima kitajska starodavna kultura pomemben vpliv na oblikovanje svetov-
nega nazora kitajskih voditeljev, kakor tudi na oblikovanje kitajske zuna-
nje politike. Zato se vse številnejši kitajski avtorji vračajo na starodavna
filozofska in teoretična izhodišča, iščejo podobnosti in razlike med kitaj-
sko in zahodno filozofsko tradicijo ter raziskujejo učinke kitajske tradici-
je na sodobno kitajsko misel. Med temi starodavnimi filozofskimi šolami
so najpomembnejše konfucionizem, ki sta ga uveljavila Konfucij in Men-
cij, legalizem (predstavniki Shen Dao, Shen Buhai, Han Feizi) ter t. i. qing
zhong xue shuo šola (pomembno versus manj pomembno). Konfucioni-
zem temelji na dobri naravi človeka, ki ga sestavljajo človečnost, pravič-
nost, etika, domiselnost odkritosrčnost. Zato mora vladavina temeljiti na
moralnosti, oblast pa na dobrohotnosti. Moralnost in krepost sta torej
najpomembnejši vrlini. Ker je torej človek po svoji naravi dober, tudi
uporaba sile (nasilja) kot vira moči ni primerna. Druga šola je legalizem,
ki izhaja iz ravno nasprotne podmene. Človekova narava je namreč
slaba, človeško ravnanje pa zaznamuje boj za interese. Zato so za uprav-
ljanje družbe nujni legalni pravni ukrepi, brez katerih bi država zašla v
kaos. Legalizem poudarja tudi moč, ki določa razmerja med državami in
znotraj njih samih. Tretjo šolo pa predstavlja qing zhong (pomembno ver-
sus manj pomembno), ki temelji na teoriji vladanja državi z ekonomsko
aktivnostjo. Ekonomska moč je odločilna sila. Moč države namreč meri-
mo s posedovanjem lastnine oz. sposobnostjo za mobilizacijo le-te. Ta
šola zato veliko pozornost posveča tudi ekonomskemu bojevanju, kajti
temelji na dejstvu, da bo država, ki ima ekonomsko moč, premagala nas-
protnika. 
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Ne glede na omenjene razlike pa imajo tudi številne skupne točke.
Izhodiščna točka vseh je povečati mir in varnost države. Prav tako si vse
prizadevajo za ohranitev prevlade vladarja ter prisegajo na pomen kme-
tijstva kot vira družbene moči, kar je seveda za čas, ko so omenjene šole
nastale, popolnoma razumljivo. Upoštevajoč njihove skupne točke kakor
tudi specifičnosti, je mogoče omenjene tri teorije primerjati z elementi
idealizma (konfucionizem), realizma (legalizem) in pluralizma oz. liberal-
nega institucionalizma (pomembno versus manj pomembno) v zahodnih
teorijah mednarodnih odnosov in varnosti v širšem smislu, ki pa so na-
stale bistveno kasneje. Dejstvo, da so stare več kot 2000 let in da z njimi
še vedno lahko pojasnjujemo sedanjost, daje kitajskim starodavnim teo-
rijam izjemno vrednost. Kajti zgodovina je šla svojo pot naprej, osnovni
interesi, za katere se ljudje bojujejo, pa so ostali tisočletja nespremenje-
ni. Državna varnost, mir in lastnina so univerzalne skrbi, le metode za
njihovo obravnavo se razlikujejo (Geeraerts in Jing, 2001: 260–262).

Tabela 2: Primerjava treh glavnih starokitajskih teoretskih šol

Konfucionizem Konfucij in Mencij • Človekova narava • Obravnavanje miru 
• je dobra. • in varnosti kot 
• Dobrohotna vlada, • primarne zadeve države.
• poudarjajo vrline in • Prizadevanje za 
• moralnost, pomen sile • ohranitev moči 
• (moči) je majhen. • vladarja.

Legalizem Shen Dao, • Človekova narava je • Veliko pozornost 
Sheng Buhai, • hudobna, slaba. • posvečajo kmetijstvu.
Shang Yang in • Legalni ukrepi so nujni.
Han Feizi • Moč je prevladujoča; 

• razvoj kmetijstva ter 
• izidi vojn odločajo 
• o državni moči.

Zemlja in nebesa Mo Zi • Države in ljudi 
(qing zhong) – • povezujejo interesi.
pomembno versus • Administracija (upravljanje) 
manj pomembno • kmetijske proizvodnje 

• je bolj pomembna kot 
• kmetijstvo samo.
• Ekonomska moč 
• je odločilna.

Vir: Geeraerts in Jing (2001: 260–262).

Razlike v starokitajskih teoretskih šolah so torej očitne in kitajska
tradicija je daleč od enotnih paradigmatičnih izhodišč, kar ugotavlja
Johnston (1996: 219). Če je na eni strani konfucijsko-mencijanska tradici-
ja, pa lahko drugo imenujemo parabellum, ki sicer izhaja iz realpolitične-
ga aksioma »si pacem, parabellum« (če želiš mir, se pripravljaj na vojno),
kitajski idiom pa je »ju an si wei, wu bei you huan« (ko prebivaš v miru,
razmišljaj o nevarnosti; brez vojaških priprav se bo zgodila katastrofa)
(Johnston, 1996: 217). Slednja temelji torej na paradigmi trde realpoliti-
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ke, ki predpostavlja ofenzivno strategijo pred defenzivno in prilagodlji-
vo. Kljub omenjenim razlikam pa Johnston poudarja, da omenjenih dveh
pristopov ne moremo obravnavati kot ločeni strateški kulturi, temveč
zgolj enotno. Konfucijsko-mencijanski pristop je namreč idealistični, ki s
stvarnostjo nima prave povezave, kajti kitajska strateška kultura naj bi
dejansko vedno imela trde realpolitične tendence (Ibid.). Zato bomo tudi
mi, kljub vsem specifičnostim, kitajsko strateško kulturo obravnavali
celovito, ter na tej osnovi poskušali pojasniti odnos do uporabe IKT. 

Varnostne teorije v sodobnem varnostnem okolju – 
perspektive in izzivi

Ko primerjamo posamezne teorije, vidimo razkorak predvsem med rea-
lizmom na eni in konstruktivizmom na drugi strani. Najbolj bistvena
razlika med njima se kaže v izhodiščih, v pojasnjevanju mednarodnih
odnosov in tudi varnosti. Če (klasični) realisti izhajajo predvsem iz deter-
ministične vloge človekove narave, ki naj bi bila konfliktna in nagnjena k
vzpostavljanju moči nad drugimi subjekti, ter njenega vpliva na delova-
nje države in oblikovanje mednarodnih odnosov (mednarodni sistem je
torej neodvisna dana spremenljivka), pa konstruktivisti prisegajo na
družbeno določenost delovanja posameznih akterjev. Zato so realisti se-
veda bolj nagnjeni k pozicionalizmu in nespremenljivosti (spreminja se
lahko le odnos moči na temelju spremenjenega razmerja v materialnih
virih), medtem pa konstruktivisti upoštevajo možnost sprememb tako
družbenih norm kot delovanja akterjev na tej osnovi. Konstruktivizem je
zato svoje izhodišče še potrdil ob koncu hladne vojne, kajti realisti je
zaradi svojega materialistično-racionalističnega, na pozitivizmu temelje-
čega preučevanja moči in mednarodnih odnosov, niso mogli predvideti,
medtem ko so konstruktivisti videli vzroke za konec hladne vojne v spre-
membah norm in vrednot znotraj socialističnega tabora. Glasnost in pe-
restrojka v Sovjetski zvezi sta primera, ki kažeta na spremenjene načine
razmišljanja (Jackson, 2003). In ravno odnos do norm oz. vrednot je eden
temeljnih ločitvenih postulatov med tremi najpomembnejšimi teoretični-
mi usmeritvami. Medtem ko neorealisti trdijo, da norme zgolj kodificira-
jo odnose, ki temeljijo na materialnih pogojih, pa neoliberalci in kon-
struktivisti izpostavljajo avtonomno moč norm v oblikovanju državnih
interesov. Res pa je, da se neoliberalizem in konstruktivizem razlikujeta
v svojem stališču do oblikovanja državnih interesov. Neoliberalisti upo-
rabljajo racionalistično logiko stroškov in koristi (orig. cost benefit anali-
za), na osnovi katere naj bi države oblikovale norme za pospeševanje
sodelovanja, katerega glavni namen je minimalizacija transakcijskih
stroškov oz. maksimizacija koristi. Konstruktivisti pa na drugi strani
uporabljajo družbeno logiko, ki trdi, da sta gibalo razvoja in struktura
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vzajemno konstitutivna. Tako naj bi države razvijale norme (tudi var-
nostne) za zagotavljanje strukture kot instrumenta njihovega delovanja,
na drugi strani pa tudi norme pomagajo oblikovati identiteto in interese
držav z oblikovanjem standardov ter primernega vedenja. V svojih naj-
novejših prizadevanjih pa konstruktivisti širijo obravnavanje norm z
vključevanjem konstitutivne dimenzije, ki pojasnjuje, ne samo kako
norme določajo pogoje mednarodnega delovanja, temveč akterje same.
Tako npr. avtorji v knjigi The Culture of National Security delijo družbe-
ne determinante mednarodnega delovanja na kulturno-institucionalni
kontekst, ki zajema družbeno pričakovano državno aktivnost reguliranja
njihovih interakcij, ter kolektivno identiteto, ki se nanaša na tiste ele-
mente družbenih pričakovanj (npr. suverenost), ki določajo, kateri in
kakšni naj bi bili državni akterji na mednarodnem prizorišču (Flynn in
Farrel, 1999: 509–510).

Kljub omenjenemu razkoraku med realizmom in konstruktivizmom,
ki se zdi na prvi pogled nepremostljiv, pa so se pojavili predlogi, ki so v
luči želje po večji uporabnosti teoretičnih konceptov za razlago konkret-
nega stanja v mednarodni skupnosti predlagali kombinacijo konstrukti-
vizma z realizmom, s čimer bi nastal t. i. integrativni pristop. Tako sta
Keck in Sikkink (v Císař, 2003: 10) izpostavila pomen ne samo norm in
socializacije, temveč tudi pomen instrumentalnega delovanja ter močnih
akterjev, ki jih mrežna kampanja mobilizira za dosego svojih ciljev. Ven-
dar pa se takšni modeli usmerjajo predvsem na omejene primere držav,
ki kršijo človekove pravice in okoljevarstvene norme, oblikovane skladno
s klasično konstruktivistično zgodbo v zahodnem političnem in družbe-
nem diskurzu, ki ga določa mednarodna mreža nedržavnih akterjev ter
močne (zahodne) države. Zato konstruktivisti trdijo, da je prepričanje oz.
mnenje, kot odraz mobilizacije moči ter procesa oblikovanja mednarod-
nih koalicij, zgolj mehanizem, s katerim se državo, kršiteljico mednarod-
nih norm, prisili v spoštovanje le-teh (Císař, 2003: 10). Kot integrativni
pristop pa lahko ovrednotimo tudi kulturni realizem, ki ga v svojem delu
za analizo zgodovinskega razvoja kitajske velike strategije uporablja
Johnston (1995). Ta pristop namreč na osnovi strateške kulture obravna-
va delovanje držav oz. skupnosti, pri čemer pa za razliko od klasičnega
realizma, ki izhaja iz racionalnega vedenja nediferenciranih držav ter nji-
hovega stremljenja k večji moči in vplivu, izpostavlja pomen zgodovin-
skih in kulturnih izkušenj kot glavnih dejavnikov, ki določajo ravnanje
teh držav. Ravnanje držav je torej bolj odvisno od njihovih notranjih de-
javnikov kot pa zgolj od odziva na okolje. Strateška kultura namreč bolj
kot zavračanju racionalnosti v ravnanju držav nasprotuje azgodovinske-
mu, akulturnemu realističnemu teoretičnemu okviru, v tem pogledu pa
jo lahko tudi obravnavamo kot integrativni pristop.

Na temelju štirih varnostnih teorij bomo v nadaljevanju tudi varnostne
implikacije uporabe IKT v informacijskih družbah obravnavali v nepo-
srednem in posrednem smislu. Za ugotavljanje neposrednih varnostnih
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implikacij uporabe IKT je bolj kot pozitivističen racionalistično-materiali-
stičen pristop pomemben konstruktivističen in kulturalističen. Ključen
premik se zato vrši od pozitivizma k postpozitivističnim pristopom, med
katerimi je še posebej pomemben konstruktivizem. Bistvene spremem-
be, ki jih je neposredna uporaba IKT prinesla na področje varnosti, so
namreč povezane z zaznavo stvarnosti. Pa naj to velja tako za uporabo
IKT, ki vodi k ogrožanju sodobnih družb, kot njeno uporabo v sodobnih
konfliktih ali posameznih delih nacionalnovarnostnih sistemov sodob-
nih držav. Uporaba IKT je primarno povzročila predvsem drugačno pred-
stavo o času in prostoru, zato jo je nemogoče preučevati s tradicionalni-
mi materialističnimi pristopi. Preučevanje varnosti v informacijski
družbi se mora, zlasti kar zadeva IKT, primarno usmeriti na izvor spre-
memb (odnos človeka do tehnologije in njenih možnosti), nato pa šele na
uporabo samo in strukturne družbene spremembe, ki jih je povzročila.

Po drugi strani pa so varnostne implikacije uporabe IKT tudi posred-
ne, kajti z vplivom na spremembe organiziranja in načina delovanja var-
nostnih akterjev je določila nova izhodišča in razmerja moči tudi na
področju tradicionalnih vidikov varnosti. Tako je uporaba IKT bistveno
spremenila način delovanja in strukturiranje (informacijskih) družb ter
tako vplivala na materialne vire družbe moči (Keohane in Nye, 1998), ki
so seveda osnovni postulati pozitivistične (neo)realistične razlage med-
narodnih odnosov in varnosti. V tem smislu je tudi moč predmet preuče-
vanja konstruktivizma, kajti poleg materialnih dejavnikov jo pomembno
oblikujejo znanje, ideje, kultura, ideologija in jezik (Ulusoy, 2003: 171).
Zato lahko zaključimo, da je pri celostnem obravnavanju varnostnih im-
plikacij uporabe IKT nujno upoštevati tako realistično teorijo, s katero
preučujemo posredne vplive, kot konstruktivistično, s katero obravnava-
mo predvsem vpliv IKT na zaznavanje stvarnosti oz. njene neposredne
učinke na pojmovanje in zagotavljanje varnosti.

Kako zelo pomemben je kulturni okvir za teoretične paradigme, pa
nam kaže primer Kitajske in njenega odnosa do tradicionalnih zahodnih
teorij varnosti in mednarodnih odnosov. Ta je v prvi vrsti odklonilen
(obravnava jih kot del tuje – zahodne kulture, ki se poskuša uveljaviti
tudi na Kitajskem in tako vplivati na njeno delovanje), po drugi strani pa
si prizadevajo, da bi v skladu s svojo tradicijo in kulturo razvili specifične
teoretične pristope za preučevanje varnosti in mednarodnih odnosov,
kajti velike sile morajo svoj odnos do drugih držav legitimizirati in obe-
nem natančno določiti. Tu pa ideja o kitajski teoriji mednarodnih odno-
sov postane najbolj sporna, saj poskuša na zahodne pristope odgovoriti
na enak, kulturno določen in pogojen način, kar je seveda za znanstveni
univerzalizem pogubno. Če namreč znanost (predvsem družboslovna)
razpade na posamezne kulturne in politične okvire, izgubi svoj smisel ter
temeljne postulate, univerzalnost, kritičnost in preverljivost.
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RAZVOJ SODOBNE VARNOSTNE PARADIGME 

Preoblikovanje varnostnega prostora po koncu hladne vojne je v ospred-
je ponovno postavilo vprašanje ogrožanja, ki je bilo zelo jasno in nespre-
menljivo vse od leta 1947 oz. začetkov hladne vojne. Vendar pa spreme-
njenim okoliščinam niso sledile tudi zadovoljive spremembe tipologije
varnostnih groženj, kakor tudi konceptualnega razumevanja vsebine in
oblik oz. virov družbenih sprememb. Prav tako ni konceptualnega kon-
senza o vsebini varnostnih groženj, oblikah, v katerih se pojavljajo ter
viru teh groženj (Kirchner, 2003). Vsa sodobna razprava o varnosti se
torej v zadnjem času usmerja predvsem na njene referenčne objekte (na
koga se varnost nanaša – security from whom), kdo ali kaj to varnost
ogroža (grožnje varnosti – security from what) in seveda na kakšen način
se varnost zagotavlja – varnostne mehanizme (kakšna oz. katera so
sredstva za doseganje varnosti) (Liotta, 2002: 474–475). Omenjena tri
vprašanja so tista, ki determinirajo vso ostalo razpravo. Če so (medna-
rodno) varnost tradicionalno povezovali predvsem kot vojaško obrambo
ozemlja držav, delujočih v anarhičnem svetovnem okolju, kjer je vojaška
sila bistvena za ravnotežje moči in stanje varnosti (Newman, 2001: 241) v
skladu z realistično teoretično paradigmo, pa se danes področja človeko-
vega delovanja, na katera se varnost nanaša, vse bolj širijo ter vključujejo
dimenzije posameznika in celotne družbe (Bilgin, 2003). 

Tabela 3: Razširjeni koncepti obravnavanja varnosti kot družbenega 
pojava po Møllerju in Liotti. 

Teoretična Oblika varnosti Oblike širitve
perspektiva

Referenčni objekt Ogrožene vrednote Viri ogrožanja
Tradicionalna nacionalna država suverenost, druge države
(realistična) varnost/national teritorialna (nedržavni akterji-

security integriteta po hladni vojni)
Netradicionalna societalna narodi, narodna enotnost, države,
+ tradicionalna (družbena) družbene skupine, identiteta, narodi,
(liberalna in varnost/societal interesne skupine, kvaliteta življenja migranti,
realistična) security politične skupine tuje kulture
Netradicionalna človeška posamezniki, preživetje, država,
(liberalna) varnost/ človeštvo, kvaliteta življenja, globalizacija,

human security človekove pravice, človekov razvoj narava
vladavina prava

Netradicionalna okoljska ekosistem trajnost, človeštvo (z izrabo 
(radikalna) varnost/ stabilnost virov, vojnami, 

environmental onesnaževanjem
security okolja)

Vir: Prirejeno po Mo/ller (2003: 3) in Liotta (2002: 475).
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Pregled opredelitev (nacionalne) varnosti v zadnjih desetletjih kaže na
dva temeljna pristopa: tradicionalni (deterministični) ter postmoderni
(kompleksni). Tradicionalni pristop nacionalno varnost razume kot
odsotnost zunanje vojaške grožnje oz. kot uporabo vojaških sredstev za
zaščito pred zunanjimi viri ogrožanja. Ta pristop utemeljuje nacionalno
varnost na organiziranem nasilju med ali znotraj držav, nikakor pa ne
onstran njih (Malešič, 2004). Država ima osrednje mesto v teh varnostnih
razpravah, po drugi strani pa svoje varnostne interese v anarhičnem in
hierarhično urejenem mednarodnem okolju zagotavlja predvsem z vojaš-
kimi sredstvi oz. vojaško močjo (Waltz, 2000). Na podlagi opravljene
analize lahko sklepamo, da je tradicionalni pristop obravnavanja varno-
sti tipičen realističen pristop. Prevladoval je posebej med hladno vojno
in bil osnova za preproste, toda pomembne razlage vojn, zavezništev,
imperializma, blokad in drugih mednarodnih tem (Walt, 1998). Glavni
koncepti, ki so se v času hladne vojne razvili na osnovi omenjenih izho-
dišč, so skupna varnost, stabilni mir in varnostni pristopi v tretjem
svetu. Ker bomo skupno varnost podrobneje predstavili kasneje, se sedaj
na kratko usmerimo zgolj na stabilni mir in varnostne koncepte v tret-
jem svetu. Če je bil projekt skupne varnosti rezultat političnih elit, pa je
koncept stabilnega miru nastal v okviru akademskega preučevanja miru
(ang. peace research) na temelju del Galtunga in Bouldinga. Miru ne
razumejo namreč zgolj kot odsotnost vojne, temveč kot stanje, v katerem
so zagotovljeni pogoji za družbeno pravičnost. Zato Galtung (v Bilgin,
2003: 204) razlikuje med osebnim in strukturnim nasiljem. Prav tako loči
med negativnim mirom kot odsotnostjo oboroženih konfliktov in pozi-
tivnim mirom kot odsotnostjo tako neposrednega (fizičnega) kot posred-
nega (strukturnega in kulturnega) nasilja. Da bi dosegli pozitivni mir, ki
je hkrati tudi stabilen, je potrebno vzpostaviti dialog, sodelovanje ter
solidarnost med ljudmi, povezano s spoštovanjem okolja. Ker vpelje šir-
šo opredelitev nasilja ter pristop, ki se usmerja na človekove potrebe,
Galtung in drugi avtorji raziskovanja miru preusmerijo pozornost z
državne in vojaške dimenzije varnosti na posameznike ter družbene sku-
pine in njihove potrebe (Bilgin, 2003: 204–205). Naslednjo pomembno
smer v varnostnih študijah pa predstavljajo varnostni pristopi tretjega
sveta, ki so bili kritični predvsem do prevelike pozornosti, usmerjene v
krize in konflikte, ki so vključevali obstoječe (hladna vojna) načine raz-
mišljanja o varnosti. Če so zahodni koncepti varnosti v tistem času teme-
ljili na »top-down« principu, pa so v tretjem svetu večinoma ubirali ravno
obratno pot, še zlasti po tem, ko so številni nedržavni akterji uporabili
nasilje za oblikovanje države (primer dekolonizacije, reševanje palestin-
skega vprašanja ipd.) oz. prevzem oblasti v lastnih državah. Seveda pa so
tudi izjeme, ko se »bottom-up« varnostni princip ne nanaša na nasilno
delovanje. Taka primera sta gotovo Gandhijeva uporaba nenasilja v boju
proti britanskim kolonizatorjem ter revolucionarno zapatistično giba-
nje40 v Chiapasu v Mehiki, ki se je uspešno prilagodilo jeziku protiglo-
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balističnih gibanj po svetu in izkoristilo komunikacijske zmogljivosti
sodobne IKT oz. interneta (Bilgin, 2003: 205–207).

V poznih šestdesetih letih se pojavijo bolj kompleksne definicije
nacionalne varnosti, ki razpravo v skladu z razvojem liberalne, pa tudi
konstruktivistične teoretične smeri premaknejo z nivoja nacionalnih
držav in mednarodne skupnosti tudi na nedržavne akterje. Vendar pa
novo razumevanje varnosti (ang. new security) utrdi legitimnost šele s
koncem hladne vojne, ko propad statične bipolarne svetovne ureditve ter
vse večji vpliv globalizacijskih procesov kot referenčne objekte varnosti
vse pogosteje izpostavlja človeka (ang. human security) (Newman, 2001),
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40 Zapatistično gibanje in njegov način delovanja nekateri avtorji opredeljujejo kot
prvi primer omrežnega bojevanja (ang. Netwar), ki sta jo sicer Arquilla in Ronfeldt
(1997: 28) opredelila kot informacijsko pogojen konflikt, ki se med državami oz.
družbami odvija na strateškem nivoju. Pri tem gre za poskus prekinitve, uničenja ali
spreminjanja predstave ciljne skupine o sebi in svetu, ki jo obdaja. Omrežno bojeva-
nje je lahko usmerjeno na javno mnenje, mnenje elit, ali pa obeh skupaj, pri čemer
lahko uporablja sredstva javne diplomacije, propagando in psihološke kampanje,
politično in kulturno rušenje, prevare, v povezavi z lokalnimi mediji, vdore v raču-
nalniške mreže in baze podatkov ter prizadevanja za promocijo disidentskih ali opo-
zicijskih gibanj preko računalniških mrež – interneta. Oblikovanje strategije omrež-
nega bojevanja zato pomeni združevanje že obstoječih sredstev in konceptov, ki so z
novim načinom razmišljanja ob uporabi IKT dobili povsem nove lastnosti in pomen.
In ravno na pomen tovrstne uporabe IKT predvsem za nevladne in nedržavne akter-
je v svojem članku opozarja Cleaver (1998), kajti po njegovem mnenju IKT (pred-
vsem internet) bistveno vpliva na nastanek alternativnih političnih sistemov in
struktur, ki zlasti v odnosu do nacionalnih držav vse bolj pridobivajo na pomenu in
moči. Ena prvih tovrstnih uporab interneta je gotovo povezana z uporom v mehiški
zvezni državi Chiapas leta 1994, kjer so uporniki s spretno uporabo komunikacij-
skih in informacijskih tehnologij uspešno širili svoje ideje in cilje tako med mehiš-
kim kot celo svetovnim prebivalstvom, saj so se uspeli povezati z interesi takrat na-
raščajočih protiglobalističnih gibanj in nasprotniki regionalnih oblik političnih in
ekonomskih povezav kot sta EU in NAFTA. Prav tako pa jim je IKT in njena interak-
tivna zmogljivost služila za preverjanje mnenja prebivalstva o njihovem delovanju
(feedback), kar je ključnega pomena za vsako uporniško oz. vstajniško dejavnost. V
kolikor so namreč razlike med stališči prebivalstva in upornikov preveč različne in
le-ti izgubijo njihovo podporo, nujno preidejo v strateško defenzivo, kar pa vodi v
propad vsake vstaje.

Ker je bila v tistem času, zlasti v tehnološko in gospodarsko manj razvitih državah
kot je Mehika, brezžična kakor tudi žična tehnologija dostopa do interneta še izred-
no draga, so se vstajniki v Chiapasu ob zavedanju njenega pomena odločili za
posredno uporabo. Tako so iz pragozda pošiljali klasična neelektronska sporočila
medijem in podpornikom v večjih mestih, le-ti pa so preko IKT sporočila širili po
Mehiki in ostalem svetu (Mills, 2002: 82).

Primer, kako je zapatistično gibanje uporabljalo sodobno IKT, je eden izmed
prvih, ki ga lahko opredelimo kot internetni učinek (orig. internet effect). Medtem
ko so analitiki pogosto izpostavljali CNN učinek, v katerem imajo globalni mediji
pomembno vlogo pri izboru človekoljubnih kriz, na katere bo mednarodna skup-
nost zaradi njihovega medijskega izpostavljanja odgovorila in ki bodo potisnjene v
ozadje, pa danes vse cenejši in bolj razširjen dostop do interneta ter vse več uporab-
nikov spodkopava monopol globalnih medijskih hiš pri izboru zgodb in problemov,
ki jih bodo posredovali v svet. Tako lahko danes aktivisti posameznih gibanj sami
postanejo producenti širjenja informacij ter tako pri pritiskih na želeno delovanje
vlad obidejo »CNN odločevalce« (Mills, 2002).
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prav tako pa so vse bolj legitimne razprave o varnostnih subjektih (orig.
whose security), varnosti kot emancipaciji, nevarnostni dilemi (orig.
insecurity dilemma), družbeni in človekovi varnosti ter družbi tveganja.
Kajti družben razvoj, ki vodi k vse večji neenakosti v ekonomskih zmož-
nostih tako med kot znotraj držav, naraščajoče stiske ljudi v državah v
razvoju, zmanjševanje neobnovljivih virov, ki silijo prebivalstvo v
begunstvo, naraščajoče protitujsko razpoloženje kot odgovor na migracij-
ski pritisk iz nerazvitega v razviti svet ter širjenje znotrajdržavnih konf-
liktov in zahteve po človekoljubnem posredovanju, so vsekakor izzivi
sodobnega sveta, na katere tradicionalna varnostna paradigma ne more
odgovoriti. V tem okviru je potrebno razumeti omenjene bolj komplek-
sne varnostne opredelitve (Bilgin, 2003). 

K širšemu razumevanju varnosti je gotovo prispevala tudi sekuritizaci-
ja kot eden pomembnejših analitičnih instrumentov, ki jo je v varnostno
teorijo vpeljala Kopenhagenska šola. Sekuritizacija je namreč proces, v
katerem se viri ogrožanja oz. ranljivosti varnostno problematizirajo (se-
kuritizirajo) ter vzpostavijo mehanizmi učinkovitega in aktivnega odgo-
vora nanje. Njen glavni cilj je analitična razlaga, zakaj politične elite v
odločevalskem procesu določene družbene procese in dogodke obravna-
vajo kot grožnje ter v tem okviru vzpostavijo specifične odgovore nanje,
ki so lahko tudi v nasprotju s tradicionalnimi normami in pravili (Gray-
son, 2003). Koncept sekuritizacije je zato neločljivo povezan s širjenjem
varnostne razprave tako v smislu referenčnih objektov varnosti kot me-
hanizmov in instrumentov za njihovo zagotavljanje, ki ga bomo predsta-
vili v nadaljevanju.

Razprava o »whose security« oz. o referenčnih objektih je ena prvih in
najpomembnejših po koncu hladne vojne. Tako se Ken Booth (v Bilgin,
2003: 207) sprašuje, čigavo varnost tradicionalni pristopi sploh lahko
obravnavajo, ko se viri ogrožanja kot tudi cilji njihovega delovanja vse
bolj nanašajo na nedržavne akterje in celo posameznike, ki jih država
kot monopolist nad uporabo fizične sile ni več sposobna učinkovito zaš-
čititi. Po drugi strani pa številne države, zlasti tretjega manj razvitega
sveta, še vedno dajejo prednost oboroževanju pred socialno in ekonom-
sko varnostjo svojih državljanov. Kot je dilemo maslo-topovi parafraziral
Sadowski (v Bilgin, 2003: 208), se morajo vse bližnjevzhodne države
odločati med raketami Scud in maslom. Zato je preprosto vprašanje, »či-
gava je varnost«, izzvalo polemično razpravo, ali naj posamezniki zame-
njajo države kot primarni referenčni objekt varnosti. Razprava se je nato
s poudarjanjem posameznika kot primarnega referenčnega objekta var-
nosti nadaljevala, Booth (v Bilgin, 2003: 208) pa jo je utemeljil v treh toč-
kah. Prvič, države svojim državljanom varnosti ne zagotavljajo vedno,
kajti v določenih primerih so ti interesi celo diametralno nasprotni in
država varnost svojih državljanov celo ogroža. Z drugimi besedami, var-
nost države ni nujno sinonim za varnost ljudi, ki živijo znotraj njenih
fizičnih meja. Drugič, celo v tistih državah, ki v skladu s teoretičnimi
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definicijami varujejo svoje prebivalstvo, je varnost bolj sredstvo za dose-
go ciljev kot pa cilj sam. In tretjič, razlike med državami tako v njihovih
lastnostnih kot zmogljivostih onemogočajo obravnavo varnosti v okviru
splošnega koncepta. Zato Booth predlaga rešitev, ki v središče postavlja
človeka in daje prednost njegovi emancipaciji. Kajti varnost pomeni
odsotnost groženj. Emancipacija pa je osvoboditev ljudi (kot posamezni-
kov in družbenih skupin) pred fizičnimi in človeškimi sponami, ki ovira-
jo izvrševanje svobodne izbire. Vojna in grožnja z vojno, je poleg revšči-
ne, slabe izobrazbe ter političnega zatiranja ena od takih spon (Ibid.). 

Varnost, ki se primarno nanaša na posameznike in družbene skupine,
je izpostavil tudi Brian Job (v Bilgin, 2003: 210-211), kajti s koncem hlad-
ne vojne in izginotjem možnosti globalnega spopada velesil se varnostno
okolje za večino človeštva ni prav nič izboljšalo, kar še posebej velja za
države tretjega sveta. Ker njihova varnostna dilema izvira iz kolonialne
preteklosti in sedanjega mednarodnega sistema, je predlagal alternativni
teoretični okvir, ki bi zagotovil boljše analitične možnosti. Ta okvir pa je
mogoče zgraditi na temelju nevarnostne dileme (orig. insecurity dilem-
ma) kot antiteze Hertzovi varnostni dilemi nastali na začetku hladne
vojne. Varnostna dilema namreč temelji na distinkciji dogajanja znotraj
in izven države in predpostavlja, da je država notranje varna in da grož-
nje izvirajo izven državnega ozemlja. Taka distinkcija pa je za države tret-
jega sveta neprimerna, saj so zunanje meje držav varovane s konstitutiv-
nimi normami mednarodne skupnosti (suverenost, nedotakljivost meja
in nevmešavanje), notranje grožnje pa so glavni varnostni izziv. Tako
varnostno okolje po Jobu lahko najbolje razumemo in pojasnimo z nevar-
nostno dilemo. 

Zadnja stopnja v razvoju te razprave pa je razvoj koncepta človekove
varnosti in človekoljubnega posredovanja, kar bomo podrobneje predsta-
vili v nadaljevanju. 

Spremenjen varnostni diskurz je tako analitike kot akterje političnega
odločevalskega procesa tudi po zaslugi koncepta človekove varnosti
postavil v položaj, ko je potreben temeljit razmislek o pomenu posamez-
nih oblik varnosti in načinih za njihovo zagotavljanje (Liotta, 2002:
474–476). Liotta tako kritično ovrednoti neravnotežje med varnostjo kot
primarno državno zadevo (orig. state-centric security) in varnostjo, ki za-
deva človeka kot posameznika (human security-človekova varnost). Po
njegovem mnenju se je po koncu hladne vojne, še posebej pa po 11. sep-
tembru, varnostna razprava preveč nagnila v drugo smer, kar lahko pov-
zroči bumerang učinek (orig. boomerang effect). Zato bi se bilo potrebno
usmeriti tako na nacionalno varnost, pri zagotavljanju katere naj bi še
vedno najpomembnejšo vlogo igrale oborožene sile oz. vojaška organiza-
cija (vojaški vidik varnosti), kot človekovo (individualno) varnost, kjer so
pomembnejši ne-tradicionalni varnostni elementi (glej Tabelo 4). Posledi-
ca takšnih razmišljanj je ponovno posvečanje pozornosti dogajanju v ne-
razvitih državah, epidemiološkim vprašanjem, okoljskim problemom,
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pomanjkanju obnovljivih naravnih virov ter opozarjanju na širjenje
problema drog, terorizma, uporabe nehumanega orožja ter kibernetske-
ga bojevanja (ang. cyber-war). Vsi ti problemi bodo vplivali na prihodnja
strateška razmerja in odločitve. Varnost je torej potrebno obravnavati ce-
lovito, kot jo je opredelil Arhur Westing (v Liotta, 2002: 477). Celovita
varnost (orig. comprehensive security) pa zahteva večnivojsko zaznavo
mnogovrstnih interakcij. Vojaška in politična varnost pa v tem smislu
nista edini, ali celo najboljši sredstvi za zagotavljanje varnosti posamez-
nikov, držav in regij. Tabela 4 prikazuje kompleksnost, ki nastane z inte-
rakcijo različnih vidikov in ravni varnosti. Dejansko moramo zato razli-
kovati, kje se interesi in učinki prekrivajo, in kje so v medsebojnem
konfliktu. Tabela 4 dokazuje, da so ravni medsebojne povezanosti in
interakcij, ki gredo onstran državocentričnega tradicionalnega razumeva-
nja varnosti. Celovita varnost, v odgovoru na vprašanja ravni interakcij
in njihovem odnosu do različnih varnostnih vidikov, poskuša rešiti tradi-
cionalno varnostno dilemo, ki je bila glavni predmet varnostne razprave
v 20. stoletju.

Tabela 4: Vertikalne in horizontalne dimenzije varnosti: vidiki in ravni
interakcij

Vir: Liotta (2002: 478).

Moramo pa izpostaviti še en vidik ločevanja med nacionalno in člove-
kovo varnostjo, ki se pogosto zanemarja. Nacionalna varnost, temelječa
na državocentrični identiteti, naj bi bila v primeru velikih groženj usmer-
jena predvsem v zaščito fizične suverenosti in ozemlja, medtem ko se
človekova varnost na drugi strani nanaša bolj na zadeve ranljivosti in
vsebuje neposredno grožnjo le v izjemnih primerih. Zato je zelo pomem-
bno, da v razpravi o prihodnjem prekrivanju nacionalne in človekove
varnosti oz. ogrožanju le-teh razlikujemo med grožnjami in ranljivostjo.
Grožnje je namreč mogoče identificirati, so pogosto neposredne in zahte-
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vajo razumljiv odgovor. Grožnje se jasno in razločno vidi, ali pa obstaja
široko družbeno spoznanje o njihovem obstoju.41 Ranljivost (orig. vulne-
rability) pa je zgolj indikator, ki ga pogosto celo ni mogoče jasno identi-
ficirati, povezan s kompleksno soodvisnostjo med posameznimi druž-
benimi elementi ali procesi, na katerega pogosto nimamo pravega oz.
primernega odgovora. Medtem ko so nalezljive bolezni, lakota, nezapo-
slenost, kriminal, družbeni konflikti, terorizem, trgovina z mamili, poli-
tično nasilje in degradacija okolja povezani problemi ter prizadenejo
tako varnost držav kot posameznikov, najboljši odgovor v pomenu var-
nosti nikakor ni jasen. Ker torej ranljivost za razliko od grožnje ni jasno
zaznana, je pogosto ne razumemo pravilno, zato je vedno predmet spora
(Liotta, 2002: 478-479). Dokler se nanjo zgolj opozarja, dejansko ogroža-
nje varnosti na njeni podlagi pa se ne zgodi, jo je težko legitimizirati, v
nasprotnem primeru pa lahko z odgovorom nanjo zamudimo. Čas je zato
eden izmed najpomembnejših dejavnikov in izvor problemov pri zazna-
vanju ranljivosti. Zato nekateri teoretiki predlagajo, da je bistvo varnost-
nega odgovora izzivom človekove ali okoljske varnosti v spoznanju pogo-
jev ekstremne ranljivosti. Le-ta se pojavi, ko posamezniki živijo v
razmerah ekonomskega pomanjkanja, so žrtve naravnih nesreč ali ujeti v
vojno vihro oz. notranje konflikte. 

Naslednji kritični pristop do širjenja varnosti in koncepta sekuritizaci-
je, pa je predstavil Knudsen (2001: 355–368), ki kot glavno tezo postko-
penhagenskih varnostnih študij postavi desekuritizacijo42 sekuritizacije.
Po njegovem mnenju se je namreč s širitvijo koncepta varnosti na nedr-
žavno in nevojaško perspektivo ter vključevanje identitetnih in kulturnih
faktorjev zmanjšala sposobnost varnostnih raziskav pri preučevanju
razsežnih konfliktov, zlasti ko gre za uporabo nasilja. Širjenje varnostne
razprave, katere bistvo je zamenjava usmeritve v preučevanje nasilja in
vojaških zadev s širšo varnostno agendo, je posebej pod vplivom kon-
struktivizma zanemarilo objektivno bistvo v konceptu groženj (grožnje je
preveč povezovalo zgolj z zaznavo in njihovim kulturnim oz. družbenim
konstruiranjem), prav tako pa je zanemarilo pomen države kot kolektiv-
nega akterja, čigar vloga se v varnostnem smislu med drugim nanaša
tudi na oblikovanje groženj. Knudsenova kritika širitve varnosti je v
osnovi usmerjana predvsem v kritiko sekuritizacije, ki jo uvede Kopen-
hagenska šola ter pomena države v mednarodnih in varnostih teorijah.
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41 Ker so v tem pogledu družbeno konstruirane, je preprečevanje groženj oz. stanje
varnosti družbeno konstruirano, trdijo konstruktivisti.

42 Desekuritizacija se v tem razumevanju ne nanaša na grožnje, za katere nimamo
ukrepov, temveč pomeni premik groženj izven konteksta grožnje – obramba v na-
vadno javno sfero (Grayson, 2003: 340). Če je torej sekuritizacija določene tradicio-
nalne družbene procese in dogodke oz. ranljivosti postavila v varnostni okvir in jih
zaznala kot grožnje, jih je desekuritizacija zopet vrnila nazaj na tradicionalno mesto.
Grožnje imajo namreč neke objektivne značilnosti, zato ne moremo katerihkoli ran-
ljivosti obravnavati kot groženj.
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Sekuritizaciji sicer priznava določeno inovativnost pri obravnavi določe-
nih družbenih problemov kot varnostih zadev, vendar pa naj bi pri tem
sekuritizacija preveč poudarjala politično – odločevalski vidik (orig.
agenda setting). Njena glavna ideja je namreč usmerjena v oblikovanje
zavedanja o neomejeni naravi groženj ter stimuliranje misli, da osnova-
nje katerekoli nacionalnovarnostne politike ni samo po sebi umevno (od
narave dano), temveč je izbor politikov in odločevalcev, ki imajo interes,
da jo oblikujejo na tak način. Grožnje torej niso omejene, njihov izbor v
varnostni koncept pa je rezultat glavnih odločevalcev v družbi. V tem
smislu sekuritizacija tudi označuje proces, doslej nejasno zaznan, obliko-
vanja varnostnih zadev v politiki. Rezultat takega razmišljanja je premiš-
ljeno neupoštevanje objektivih značilnosti in neodvisnega obstoja, kar-
koli že obravnavamo kot grožnje, po drugi strani pa grožnje postajajo
primarno stvar notranje politike posameznih držav. Prav tako pa se
Knudsen tudi ne strinja z odmikom varnostnih razprav na nedržavne
akterje, ki ga večinoma predstavlja koncept nove varnosti (orig. new
security concept), zagovarja pa predvsem Kopenhagenska šola, po drugi
strani pa ista šola razvija teorijo kompleksne varnosti (orig. security-
complex theory) z zelo konvencionalnim odnosom do države. Zato je tak
odnos do države vse prej kot konsistenten. Knudsen potemtakem trdi,
da mora država ostati osrednji predmet našega preučevanja tako medna-
rodnih odnosov kot tudi varnosti. Kajti država še vedno izvaja naslednje
bistvene varnostne funkcije, ki jih drugi tipi organizacij redko izvajajo:
– Je velika kolektivna enota razvoja ideje groženj.
– Ogrinjalo, ki zakriva izvajanje moči elit.
– Organizacijski izraz, ki daje obliko skupni identiteti in kulturi.
– Naraščajoče pristojnosti pri obravnavanju zadev onstran jurisdikcij-

skih meja.
– Država je glavni upravljalec ozemlja oz. geografskega prostora, prav

tako pa tudi legitimizira in odobri delovanje posameznih akterjev v
njenem okviru.

Ker je torej država v smislu moči še vedno nad večino drugih instru-
mentov, hkrati pa je osrednjega pomena za življenje ljudi, je ne moremo
ignorirati ne iz ideoloških ne idealističnih razlogov. Zato Knudsen pred-
laga večji pomen sociologije, zgodovine ter drugih družbenih znanosti
pri preučevanju varnosti, s čimer bi objektivizirali predvsem konstrukti-
vistični relativizem, po katerem objektivne stvarnosti ni, je le družben
konstrukt. Njegov koncept varnosti zagovarja obravnavanje potencialnih
nevarnosti in posledic ponavljajočih se konfliktov med velikimi organizi-
ranimi skupinami (med katerimi so tudi države), ki jih sicer predstavljajo
posamezniki. Te strani v konfliktu ne sprejemajo nobene zunanje avtori-
tete, prav tako pa menijo, da ne obstajajo zaupanja vredni postopki za
premostitev razlik med njimi. V takih okoliščinah uporabljajo za dosega-
nje svojih ciljev širok spekter improviziranih sredstev, ki zajemajo tako
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organizirano množično nasilje kot druge bolj sofisticirane oblike. Zato se
Knudsen (Ibid.) navdušuje nad konceptom kooperativne varnosti (orig.
cooperative security). Le-ta se nanaša na:
a) Politike vlad in organiziranih skupin, ki odražajo preteklo vedenje

nasprotnikov oz. strani, obravnavajo druga drugo kot potencialnega
nasprotnika ter njihove sedanje in prihodnje odnose. 

b) Njihovo iskanje poti k manj konfliktnim medsebojnim odnosom. 
Z drugimi besedami, kooperativna varnost v bistvu predstavlja politiko,
ki v praksi predstavlja miroljubno obravnavo konfliktov, ne samo z
vzdržnostjo od nasilja oz. groženj, temveč predpostavlja tudi aktivno
(so)delovanje v pogajanjih ter iskanju praktičnih rešitev in izvrševanje
preventivnih ukrepov. Izziv kooperativne varnosti je torej obravnava pro-
cesov tistih konfliktov, v katerih politični akterji (posamezniki ali skupi-
ne) namesto sodelovanja z nasprotniki, izberejo igro moči. Tovrstno razu-
mevanje varnosti je sicer blizu prejšnjim širšim konceptom, kot je
skupna varnost, ki jo bomo obravnavali v okviru koncepta nacionalne
varnosti, vendar pa Knudsen še bolj izpostavlja obravnavanje konfliktov.
Zato naj bi bila kooperativna varnost popolnoma primerljiva z drugimi
širokimi obravnavanji varnosti, kljub temu da preusmerja pozornost z
družbenih sektorjev oz. področij delovanja (med njimi je tudi vojaška
organizacija) na bolj specifične probleme nedoločnega odločanja. Pri tem
se proces odločanja obravnava v okviru konfliktov in zaznanih eksisten-
cialnih ogrožanj med velikimi organiziranimi skupinami, pri čemer je
vojaški sektor lahko del tega odločanja, ni pa nujno.

Na koncu našega pregleda razvoja varnostne teorije pa naj omenimo
še prispevek Deiberta (v Rosenau in Singh, 2002), ki se nanaša nepo-
sredno na opredelitev varnosti v okolju velike informacijske razvitosti
(informacijske družbe). Izhajajoč s predpostavke ameriške osrednje ob-
veščevalne službe CIA ter Ministrstva za obrambo ZDA, ki sta že leta
1995 opredelila varnost informacijskih sistemov kot glavni varnostni
izziv v naslednjih letih ter vse večje ranljivosti sodobnih družb, na osnovi
njihove odvisnosti od omreženih informacijskih infrastruktur, poskuša
avtor v tem novem družbenem okviru opredeliti družbene pojave oz.
podobe o varnosti (orig. security images). Varnost namreč razume kot
obsežen niz medsebojno povezanih in prepletenih simbolov in idej, ki
determinirajo kolektivno podobo o varnosti. Deibert namreč preučuje
varnost v internetnem okolju oz. družbi na podlagi analitičnih in teore-
tičnih izhodišč dveh paradigem. In sicer kritičnih varnostnih študij (orig.
critical studies of security) ter zgodovinsko-materialističnega pristopa
obravnavanja komunikacij (orig. medium theory). Kritične varnostne
študije, katere glavni predstavniki so Huysmans, Williams in Krause,
temeljijo na dveh osnovnih analitičnih točkah: poudarjajo zgodovinsko
dejstvo pojma varnosti (varnost namreč ni pojem, ki bi bil nespremenljiv
in pregleden, temveč je proizvod določenega zgodovinskega obdobja in
se v času spreminja), in drugič, poudarjajo konstitutivno naravo kolek-
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tivnih podob43 o varnosti (Huysmans, 1998). Ideje in teorije varnostnega
ogrožanja tako določa tip družbene ureditve, ki daje prednost posamez-
nim varnostnim politikam, prav tako pa tudi določa referenčne objekte
varnosti. Ocena, da neka zadeva ali akter predstavlja grožnjo varnosti,
vedno temelji na objektu, ki zahteva tovrstno sekuritizacijo ter tipu
veljavne politične ureditve.

Omenjen pristop je uporaben teoretičen okvir in veliko pove o norma-
tivni vsebini posameznih kolektivnih predstav, nič pa ne govori o tem,
katera predstava naj bi prevladala v prihodnosti. Zato Deibert uporabi še
zgodovinsko-materialistični pristop oz. teorijo medijev, katere glavno
bistvo je trditev, da oblike komunikacij – komuniciranja (mediji) niso
prazni nosilci ali transparentni kanali, temveč pomembni vzročni dejav-
niki, ki vplivajo na vsebine in način komuniciranja. Spremembe oblik
medijev na podlagi značilnosti in narave uporabljene tehnologije imajo
pomembne implikacije na družbo in politiko. Zato komunikacijska oko-
lja, opredeljena kot materialne lastnosti komunikacij v političnem in
ekonomskem okviru, okvirjajo družbene sile, kolektivne predstave ter
ideje na podoben način, kot naravno okolje pogojuje razvoj in reproduk-
cijo vrst. 

Na podlagi omenjenih dveh teoretičnih pristopov, Deibert izpostavi
štiri kolektivne predstave o varnosti v okolju uporabe IKT ter posebej in-
terneta: nacionalno varnost (orig. national security), državno varnost
(orig. state security), osebno varnost (orig. private security) in omrežno
oz. informacijsko varnost. Vse omenjene oblike varnosti bomo podrob-
neje obravnavali v nadaljevanju. 

Deibert pa se poleg opredeljevanja posameznih podob o varnosti,
povezanih z internetom, ukvarja tudi z vprašanjem, katera podoba bo v
prihodnosti prevladala. Ker po njegovem kritične, postmoderne ter kon-
struktivistične teorije o varnosti na omenjeno vprašanje ne odgovorijo,
uporabi že omenjeno materialistično obravnavo komunikacijskega oko-
lja, v katerem kolektivne podobe varnosti krožijo, medsebojno tekmuje-
jo, se dopolnjujejo ali omejujejo. Ne glede na to, da se spremembe ne
bodo dogodile v kratkem času, Deibert postavi tezo, da bo omrežna var-
nost prevladala nad ostalimi tremi. To dokazujejo trije elementi v komu-
nikacijskem okolju:
– Paketno preklapljanje (orig. Packet-Switching44), nelinearna arhitek-

tura internetnega okolja. Ena izmed največjih ovir nacionalne in
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43 Kolektivno podobo je kot termin uvedel Robert Cox in jo opredelil kot različne po-
glede v odnosu do narave in legitimnosti prevladujočih razmerij moči, pravičnosti
oz. zakonitosti, javnega dobra ipd. Medtem ko so medosebni pomeni, temelječi na
osnovi določene zgodovinske strukture, večinoma skupni ter oblikujejo skupno os-
novo družbenega diskurza (vključujoč konflikte), pa je kolektivnih predstav lahko
več ter so si nasprotujoče. Boj med njimi pa jasno dokazuje možnost za alternativne
poti razvoja (Deibert v Rosenau in Singh, 2002: 135).

44 Paketno preklapljanje oz. packet – switching je metoda prenosa podatkov, ki simul-
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državne predstave o varnosti je arhitektura internetnega komunikacij-
skega okolja. Gre namreč za povezavo milijonov disperziranih računal-
nikov na temelju protokola TCP/IP, pri čemer gre vsako posamezno
sporočilo po svoji poti do prejemnika. Zato lahko internet opredelimo
kot decentralizirano, anarhično omrežje. Omejitev, ki jo to omrežje
predstavlja nacionalni in državni varnostni predstavi, pa se kaže v šir-
jenju omrežja in informacijskega pretoka (tako s količino kot hitrost-
jo), ki otežuje zmožnost filtriranja oz. blokiranja posameznih tipov in-
formacij. Države se lahko sicer odločijo za popolno informacijsko
blokado, in svojim državljanom onemogočijo povezovanje v internet,
ko pa se odločijo za povezave, se njihove sposobnosti cenzuriranja in
drugih oblik komunikacijskih regulacij močno zmanjšajo.

– Napredne šifrirne tehnologije. Kljub omenjeni decentralizaciji interne-
ta, digitalne tehnologije omogočajo lažje pridobivanje podatkov obveš-
čevalnim in nadzornim službam kot integralnim delom državne var-
nostne predstave. Po drugi strani pa so uporabnikom informacijskih
tehnologij na voljo brezplačni šifrirni programi, zato lahko rečemo, da
šifrirne zmogljivosti komunikacijskega okolja dajejo jasno prednost
zasebnosti in omrežni varnosti pred drugimi kolektivnimi varnostnimi
predstavami.

– Postindustrijski globalni kapitalizem. Nadaljnje potrjevanje omrežne
varnosti zagotavljajo tudi spremembe globalne politične ekonomije,
zlasti v smislu transnacionalizacije proizvodnje ter globalizacije
financ. Tak družben razvoj je namreč proizvedel številne močne inte-
resne skupine, ki podpirajo omrežne varnostne predstave. Transnacio-
nalne korporacije, posebej s področja znanja in finančnih storitev,
bančništva, telekomunikacij ter zabave, ne samo da upravljajo z
ogromnim finančnim kapitalom, temveč imajo tudi materialni interes
za razvoj varnih globalnih omrežij. Kajti njihova odvisnost od teh
omrežij s spremembo struktur v smeri prilagodljive, čezmejne in »just
in time« organizacije, vse bolj narašča (Deibert v Rosenau in Singh,
2002: 128–133).
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tano usmerja in prenaša podatke več uporabnikov preko komunikacijskega kanala,
pri tem pa optimizira uporabo linije. Standard za omrežja, temelječa na paketnem
preklapljanju, je X.25, najbolj znan primer takega omrežja pa internet (Dyson, 2000:
290).
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KONCEPTI NACIONALNE VARNOSTI

Ne glede na številne teoretične in konceptualne poskuse širitve obravna-
vanja varnosti, ki se nanašajo tako na varnostne akterje (od mednarodne
ravni do posameznika) kakor tudi na področja, na katera se varnost
nanaša, ostaja (nacionalna) država še vedno eden izmed najpomembnej-
ših referenčnih varnostnih objektov. Knudsen (2001) ter tudi mnogi
drugi avtorji (Liotta, 2002), ki se ukvarjajo z varnostjo, zato menijo, da bi
bilo vsakršno zmanjševanje pozornosti državi, kot varnostnemu objektu,
vsekakor zelo škodljivo, hkrati pa bi bistveno zmanjševalo razlagalne
sposobnosti sodobnih varnostnih izzivov. Kot smo videli v dosedanji raz-
pravi o razvoju obravnavanja varnosti, se namreč vse pogosteje obravna-
va druge, nedržavne oblike varnosti, po drugi strani pa je zlasti v liberali-
stičnem teoretičnem konceptu po koncu hladne vojne vse pomembnejša
postajala teza o koncu zgodovine, ki je v povezavi z globalizacijo predpo-
stavljala tudi »odmiranje« politične države. Država naj bi tako v relativ-
nem smislu vse bolj izgubljala pomen v primerjavi z novimi referenčnimi
objekti varnosti. Kljub omenjenim tezam, pa je država tudi z vidika var-
nostnih implikacij uporabe IKT še vedno eden najpomembnejših refe-
renčnih objektov. Ker bomo o odnosu uporabe IKT do nacionalne varno-
sti več govorili v nadaljevanju v posebnem podpoglavju, naj na tem
mestu predstavimo zgolj nekatere njene definicije. 

Država in njene institucije so torej osrednji element nacionalnovar-
nostnega koncepta, temelječega predvsem na realistični teoretični para-
digmi. Nacionalno varnost najsplošnejše opredelimo kot varnost držav-
nega naroda oziroma nacije (Grizold, 1999: 25). Njena vsebina zajema:
varnost državnega ozemlja, varnost življenja ljudi in njihove lastnine,
ohranitev in vzdrževanje nacionalne suverenosti ter uresničevanje
temeljnih funkcij družbe. Pri nacionalni varnosti gre za prizadevanje
države, da vsem članom družbe zagotovi varnost pred ogrožanjem od
zunaj (posegi, napadi, okupacijo, blokado, množičnimi migracijami,
organiziranim mednarodnim kapitalom idr.) in znotraj družbe (ogroža-
njem reda in miru, kriminalom, asocialnim in patološkim ravnanjem
idr.) (Grizold, 1992: 65).

Na današnji stopnji družbenega in tehnološkega razvoja je nacionalna
varnost politična in osebna dobrina, ki se v razvitih postindustrijskih
državah uresničuje kot temeljna človekova pravica, tako individualna kot
kolektivna. Za zagotavljanje te pravice skrbi državni aparat, in sicer ne
samo s sprejemanjem ustrezne zakonodaje, ampak tudi z angažiranjem
celotne nacionalnovarnostne strukture. Ta izraža sposobnost države, da
zavaruje družbene vrednote pred zunanjim in notranjim ogrožanjem in
zagotovi okoliščine za družbeno-gospodarski razvoj ter socialno, zdravs-
tveno, ekološko idr. blagostanje svojih državljanov (Grizold, 1999: 3).

Trditvi, da je nacionalna varnost kolektivna dobrina, ki se nanaša tako
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na posameznika kot celotno skupnost (nacijo), seveda lahko pritrdimo,
medtem ko je predpostavki, da za zagotavljanje nacionalne varnosti
skrbi državni aparat s sprejemanjem ustrezne zakonodaje in z angažira-
njem celotne nacionalnovarnostne strukture, mogoče oporekati. Taki
opredelitvi nacionalne varnosti in načinom za njeno zagotavljanje je
namreč mogoče pritrditi zgolj v primeru, ko državni narod (nacija) svoje
neodtujljive pravice, med katerimi je tudi pravica do varnosti, legitimno
prenese na državno oblast, kot je to primer predstavniških demokracij. V
primeru, ko pa imamo različne tipe in oblike diktatur, pa seveda v tem
smislu ne moremo govoriti, da država (državni aparat) zagotavlja svojim
državljanom varnost, kajti interesi oblasti in državljanov so lahko popol-
noma nasprotujoči. Zato je v tem primeru smiselno govoriti o nacionalni
varnosti kot varnostnih interesih državnega naroda – nacije ter o državni
varnosti, ki se nanaša na varnostne interese državne oblasti (Deibert v
Rosenau in Singh, 2002). 

Naslednji problem pri definiranju nacionalne varnosti pa je povezan s
prevajanjem angleškega izraza nation, ki se lahko nanaša tako na državo
kot narod. Problem se je pokazal zlasti po koncu hladne vojne, v času
propada socialističnih večnacionalnih federacij, kjer je bilo še posebej
očitno, da ne moremo enačiti nacionalne (državne) varnosti ter varnost-
nih interesov tako posameznih državljanov kot etničnih ali verskih enti-
tet. Da bi rešili to pojmovno in konceptualno zagato, pa je Kopenhagen-
ska šola razvila koncept družbene varnosti. 

Skupnosti kot oblike zagotavljanja varnosti držav

Zgodovina je pokazala, da je varnost, pa naj bo obravnavana v ožjem ali
širšem smislu, redka dobrina. Zato je popolnoma logično, da poskušajo
države, pri soočanju z zaznavami groženj, njihova prizadevanja za krepi-
tev lastne varnosti kombinirati z medsebojnim sodelovanjem. To pa nas
pripelje do konceptov, kot so kolektivna varnost, o katerem se je v var-
nostni teoriji in teoriji mednarodnih odnosov veliko razpravljalo (Ulusoy,
2003: 161) ter skupna varnost in varnostne skupnosti. 

Skupna varnost (common security) 

Predlogi za modifikacijo varnostne strategije brez radikalnih posegov v
njene premise, predvsem pa brez spreminjanja usmeritve v državno var-
nost, so se v 80. letih 20. stoletja pojavili pod terminom skupna varnost
(ang. common security). Termin oz. koncept se je začel širiti po uporabi
v poročilu Palmejeve komisije iz leta 1982 A Blueprint for Survival, še
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večjo legitimnost pa je dobil, ko ga je sredi 80. let sprejel tudi tedanji sov-
jetski voditelj Mihail Gorbačov45 (Bilgin, 2003: 204). Glavno sporočilo
koncepta je bilo, da varnost v anarhičnih pogojih ter visoki stopnji obo-
roževanja zahteva skupno omejevanje le-tega in korektno vrednotenje
realnosti jedrske dobe. V nasprotnem primeru bi namreč prizadevanje za
varnost lahko intenziviralo tekmovanje in napetost političnih odnosov
ter na koncu zmanjšalo varnost vseh prizadetih strani. Nadalje se lahko
varnost (v času možnega jedrskega spopada celo obstoj sveta oz. civiliza-
cije) doseže zgolj s skupnim delovanjem. Alternativa je zato lahko le
skupna varnost, kajti v jedrski vojni ne bo zmagovalca in preživetje je
mogoče le v sobivanju, stanje varnosti pa le ob sodelovanju vseh strani
(Palme v Bilgin, 2003: 204). Tako naj bi rešili znano varnostno dilemo, o
kateri so veliko pisali avtorji teorije mednarodnih odnosov, nenazadnje
tudi realisti. Vsem številnejšim referencam, nanašajočih se na skupno
varnost ter alternativne termine (varnostno partnerstvo – security part-
nership, vzajemna varnost – mutual security, recipročna varnost ter ko-
operativna varnost) tako v političnih izjavah kot akademski sferi, pa na
žalost niso sledile eksaktne teoretične analize implikacij omenjenega
koncepta. Zato Møller (2001) raje zagovarja zmerni, minimalistični in
ozek koncept skupne varnosti, ki ne predpostavlja prednosti sodelovanja
v primerjavi s tekmovanjem, prav tako pa tudi ne predpostavlja institu-
cionalizacije. Tako razumljen koncept skupne varnosti gre malce naprej
od sodelovanja med nasprotniki (tekmeci), ki ga zagovarjajo mehki reali-
zem, liberalni institucionalizem ter Angleška šola razumevanja medna-
rodne družbe (orig. »English School’s« notions of »international society«)
in koncepta varnosti ne širi avtomatično. Res pa je, da je varnost doseže-
na z drugimi sredstvi, ki v manjši meri vodijo v konfrontacijo. Država
torej v vsakem primeru ostaja referenčni objekt varnosti, prav tako kot
ostaja pozornost usmerjena v predvsem vojaške grožnje s strani drugih
držav. Za njihovo obvladovanje pa ostaja še vedno najbolj primerna
vojaška obramba. Vendar pa v skladu s konceptom skupne varnosti njeni
zagovorniki izpostavljajo pomen ne-ofenzivne oz. defenzivne obrambe,
podobno kot tudi defenzivni realisti oz. pozicionalisti.

Nekateri drugi zagovorniki skupne varnosti pa gredo korak naprej in
poskušajo zajeti številne varnostne strategije pod okriljem skupne varno-
sti. Zato zagovarjajo potrebo po širših konceptih varnosti, ki bi vključe-
vali tudi razvoj in ekološko varnost (ang. ecological security) (Møller,
2001: 6–7).

Naslednja širitev državocentričnega koncepta varnosti pa je kolektiv-
na varnost, ki je tako bolj ali manj radikalna od nekaterih oblik skupne
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varnosti. Manj radikalna je v smislu razumevanja odvračanja tradicional-
nih vojaških groženj (država proti državi), bolj radikalna pa je pri načrto-
vanem prenosu moči z države na nadnacionalne (ang. supranational)
oblasti, kar seveda vodi k delni izgubi suverenosti držav. Medtem ko je
kolektivno varnost do nedavnega zavračala večina mednarodne skupno-
sti, predvsem zaradi majhnih dosežkov v času formalnega miru, pa so jo
po koncu hladne vojne obravnavali veliko bolj resno. Vendar pa vojna
proti Iraku in osvoboditev Kuvajta ostaja edini pravi primer operacije
kolektivne varnosti, na drugi strani pa spodkopavanje avtoritete OZN s
strani velikih sil, pa tudi drugih dejavnikov, ki ogrožajo mednarodni mir
in varnost, ne obetajo nič dobrega za prihodnost kolektivne varnosti.
Problem je namreč v tem, da ne zadeva in odklanja bistvenih vzrokov ter
motivov za agresije, temveč išče samo način odvračanja napadov z
zastraševanjem (ang. deterrence) in/ali obrambo. Prav tako pa zagovorni-
ki kolektivne varnosti premalo storijo za spremembo westfalske ureditve
mednarodne skupnosti in jo celo zagovarjajo, kar pa je pogubno za alter-
nativne načine reševanje varnostne problematike (Ibid.).

Varnostne skupnosti

Koncept varnostnih skupnosti je poskus iskanja zdravila za ne-varno
stanje držav v mednarodni skupnosti. Tesno je povezan s kolektivno var-
nostjo v tem smislu, da varnostne skupnosti poskušajo zagotoviti kolek-
tivno varnost za svoje člane. Sam koncept, ki sloni na ideji Richarda Van
Wagenena iz zgodnjih 50. let prejšnjega stoletja, so sicer mnogo bolj
slavili, kot pa raziskovali, kljub temu pa je že leta 1957 s študijo Karla
Deutscha dobil svojo prvo teoretično in empirično obravnavo. Deutsch je
definiral varnostno skupnost kot skupino držav, ki so postale integrirane
do te točke, da obstaja realno zagotovilo neizvajanja fizičnega bojevanja
med članicami te skupnosti. Svoje interesne konflikte morajo članice
skupnosti zato reševati na druge načine. Lahko torej rečemo, da taka
ureditev sama po sebi ne oblikuje stabilnega reda, temveč stabilni mir.
Deutsch je pri tem oblikoval dve različici varnostnih skupnosti: združene
in pluralistične. Obe sicer pričakujeta miroljubne spremembe, vendar pa
prvi tip skupnosti obstaja, ko so države formalno enotne, medtem ko v
drugi obliki države ohranjajo svojo suverenost. Navkljub svoji potencial-
ni teoretični in praktični pomembnosti, pa koncept varnostne skupnosti
ni nikoli oblikoval temeljitega raziskovalnega okvira, razlogi za to pa so
trije. Prvi razlog je čas, v katerem se je koncept oblikoval, za njegov em-
pirični razvoj gotovo ni bil najprimernejši. V obdobju hladne vojne se je
namreč vsako govorjenje o skupnosti držav zdelo romantično sanjanje,
ki je bilo v popolnem nasprotju z realnostjo. Različico varnostnih skup-
nosti, ki je predvidevala združitev držav, je tako zamenjal neo-funkciona-
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lizem na regionalni ravni (primer evropskih integracij), medtem ko se
pluralistični pristop ni uspel prebiti mimo OZN, ki se je zdela kot edina
možna organizacija za oblikovanje takšne skupnosti na globalni ravni.

Drugi razlog je bila prevlada realistične paradigme med teorijami
mednarodnih odnosov. Rigidno stališče realistov v odnosu do koncepta
takih skupnosti je slonelo predvsem na očitku o nerealnosti tako v teore-
tičnem kot praktičnem pomenu.

Tretji razlog pa se je po mnenju Adlerja nanašal na koncept sam, kajti
Deutscheva konceptualizacija naj bi vsebovala tako teoretične, koncep-
tualne kot metodološke probleme (Ulusuy, 2003: 162–168). 

Koncept pa je ponovno pridobil na veljavi šele po koncu hladne vojne,
ko so politiki oz. odločevalci razmišljali o oblikovanju bolj mirne in sta-
bilne mednarodne ureditve, pri tem pa so dokaj nepričakovano izposta-
vili pomen družbenih sil in vrednot. V tem kontekstu je tudi Adler pred-
lagal preučevanje pogojev, v katerih se varnostne skupnosti pojavijo, pri
tem pa se je osredotočil na pluralistične varnostne skupnosti. Te so bile
namreč bliže realnemu dogajanju. Adler je tako predelal koncept ter ga
postavil v kontekst kognitivnih elementov, kot so deljeni običaji in prak-
se ter identifikacija skupnih samopodob. V svoji knjigi Varnostne skup-
nosti je le-te opredelil kot skupnosti suverenih držav, ki se strinjajo o
neznosni destruktivnosti sodobnih vojn ter o političnih, ekonomskih,
družbenih in moralnih vrednotah, skladnih z demokracijo, vladavino
prava ter ekonomskimi reformami za zagotavljanje kolektivne varnosti.
Kolektivna varnost pa je lahko zagotovljena le z upoštevanjem skupnih
vrednot in identitet. Varnostne skupnosti so torej družbeno konstruirane
na osnovi skupnih pomenov, oblikovanih z interakcijami, ki jih povzroči-
jo kolektivne identitete. Slednje pa so odvisne od komunikacij, razprav
kakor tudi materialnega okolja. Identiteta je torej ključni element kogni-
tivne sfere. Skupne samodefinicije oblikujejo ponotranjene norme, ki
ljudem iz različnih držav omogočajo boljše medsebojno poznanje, obe-
nem pa tudi bolj učinkovit odgovor skupnim skrbem oz. grožnjam. Druž-
beno učenje, še posebej povezano s pozitivnim funkcionalnim procesom,
pa prispeva k pojavu in oblikovanju varnostnih skupnosti, kajti države
težijo k vedenju, ki je v skladu s skupnimi vrednotami in normami ter
identitetami (Ibid.).

Taka opredelitev varnostne skupnosti je tipičen primer aplikativnega
konstruktivizma, kajti poudarjanje skupnih vrednot in norm kot osnov
oblikovanja novih identitet izhaja ravno iz konstruktivistične paradigme.
Glede na naš predmet preučevanja, ki se nanaša na varnost v informacij-
ski družbi pa lahko predpostavljamo, da je ravno IKT tehnologija v veliki
meri (poleg razvoja drugih elektronskih medijev seveda) omogočila in
pospešila komunikacije kot nujni pogoj oblikovanja kolektivnih identitet
oz. predstav stvarnosti med geografsko sicer oddaljenimi državami in
narodi. V sodobnem, komunikacijsko povezanem svetu so namreč infor-
macijski viri, kot so množični (elektronski) mediji ter internet in druge
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komunikacijske tehnologije, osnovni instrument oblikovanja zaznav
družbene stvarnosti, zato ima njihova uporaba izjemen vpliv tako na
oblikovanje kolektivnih predstav kakor tudi na določanje oz. izpostavlja-
nje določenih družbenih problemov (agenda setting). 

Kljub nedvoumni povezanosti med konstruktivizmom in oblikova-
njem varnostnih skupnosti, temelječih na skupnih identitetah, pa mora-
mo biti pri uporabi tega teoretičnega pristopa za empirične raziskave
skrajno previdni. Konstruktivizem je sicer pravilno predvidel širitev
zveze Nato na vzhod, s ciljem nastanka nove varnostne skupnosti, na
temelju skupne identitete kot varovalke za praktično izključevanje mož-
nosti vojne med članicami varnostne skupnosti, vendar pa je ob tem
nujno potrebno relativizirati skupno identiteto. Problem je namreč v
tem, da so te skupne identitete velikokrat mnogo bolj disperzirane, kot
bi bilo pričakovati na prvi pogled. Povedano drugače, skupne identitete
obstajajo na različnih nivojih, kar lahko celo med podobno mislečimi
državami pripelje do oblikovanja različnih stalnih ali ad hoc začasnih
koalicij. To velja tudi za zvezo Nato, ki sicer vse od svojega nastanka pa
do zadnje širitve poudarja pomen skupne identitete na temelju vrednot
in norm, ki se nanašajo predvsem na spoštovanje človekovih pravic,
demokratično politično ureditev ter ekonomsko svobodo – vrednote
torej, ki zaznamujejo zahodno liberalno demokratsko pojmovanje druž-
bene in državne ureditve. Vendar pa te vrednote in norme predstavljajo
zgolj zunanji, hierarhično sicer najvišji identitetni okvir, znotraj katerega
pa se lahko oblikujejo različne varnostne (pod)skupnosti. Tako domnevo
potrjuje tudi analiza Kirchnerja (2003), ki je v svojem preučevanju nevo-
jaških varnostnih zadev ter evropskih varnostnih trendov opozoril ravno
na ta vidik. Na temelju teorije o tradicionalnih in novih virih ogrožanja
varnosti, ki se nanaša tako na izvor teh ogrožanj kot cilje varnostnega
ogrožanja, je izdelal pilotsko študijo, s katero je na osnovi preučevanja
primarnih dokumentov, pregleda trenutne znanstvene in strokovne lite-
rature na tem področju ter ankete med dvainštiridesetimi vodečimi ame-
riškimi in evropskimi varnostnimi strokovnjaki, preučeval odnos evrop-
skih ter severnoameriških članic zveze Nato do sodobnih varnostnih
groženj. Iz tabel 5 in 6 lahko razberemo, da med evropskimi in ameriš-
kimi zavezniki v zvezi Nato vlada veliko nerazumevanje oz. različne
zaznave glede primernosti posameznih institucij v odnosu do reševanje
varnostne problematike, prav tako pa je opaziti nestrinjanje glede (geo-
grafskega) izvora sodobnih groženj. Če je slednje razumljivo, pa je odnos
do nalog posameznih varnostnih organizacij in mehanizmov zaskrblju-
joč, saj kaže na prepad med ameriškimi in evropskimi zaveznicami, ki ni
zgolj tehnološke narave, ampak je mnogo pomembnejši. V skladu s teori-
jo varnostnih skupnosti ter primerom Iraka, ki je ponovno razdelil člani-
ce na dva tabora (enega, ki je ameriško-britanske načrte podpiral in dru-
gega, ki mu je nasprotoval) postavljamo tezo, da sta se znotraj Nata
dejansko oblikovali dve varnostni skupnosti, ki pa nista nujno identični
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z razdelitvijo na »novo« in »staro« Evropo, kot je novonastali položaj
opredelil ameriški obrambni sekretar Donald Rumsfeld. Res se sicer v
tovrstnih zavezništvih lahko oblikujejo različna mnenja, ki so celo zaže-
lena, vendar pa je iz omenjene analize mogoče razbrati globlji razdor, ki
se nanaša celo na naloge posameznih varnostnih organizacij. 

Tabela 5: Izbor institucij glede na primernost za spopadanje s 
sodobnimi grožnjami (evropski) varnosti – ameriška 
in evropska perspektiva

OGROŽANJE / IZBOR Prvi Drugi Tretji Četrti
Biološki/ ZDA NATO (64 %) EU (21 %) OVSE (7 %) Države (7 %)
kemični napad EUR NATO (35 %) EU (30 %) OZN (23 %) OVSE (13 %)
Jedrski napad ZDA NATO (100 %)

EUR NATO (56 %) OZN (21 %) EU (17 %) OVSE (6 %)
Kriminalizacija ZDA EU (56 %) NATO (16 %) Države (16 %)
ekonomije EUR EU (58 %) OVSE (15 %) Države (14 %) NATO (8 %)
Droge ZDA EU (33 %) Države (18 %) Interpol (18 %) NATO (18 %)

EUR EU (51 %) Države (16 %) OVSE (14 %) Interpol (8 %)
Etnična trenja ZDA EU (42 %) NATO (35 %) OVSE (21 %)

EUR EU (37 %) NATO (29 %) OVSE (19 %) OZN (16 %)
Makroekonomska ZDA IFI (61 %)46 EU (22 %) NATO (9 %) OECD (4 %)
nestabilnost EUR EU (44 %) IFI (31 %) OZN (11 %) NATO (8 %)
Splošne okoljske ZDA EU (55 %) OVSE (27 %)
grožnje EUR EU (44 %) OZN (24 %) OVSE (13 %) NATO (13 %)
Kibernetsko bojevanje ZDA EU (29 %) NATO (14 %) zaseb. s (14 %)
proti komercialnim ciljem EUR EU (57 %) OZN (18 %) NATO (14 %) OVSE (11 %)
Kibernetsko bojevanje ZDA NATO (46 %) EU (39 %) OVSE (18 %) OZN (8 %)
proti obrambni strukturi EUR NATO (39 %) EU (27 %) Države (27 %) OVSE (6 %)
Prebijanje državnih ZDA EU (31 %) NATO (25 %) Države (25 %) OVSE (13 %)
struktur (obveščev.) EUR EU (43 %) NATO (20 %) OVSE (11 %)
Migracijski pritiski ZDA EU (46 %) OVSE (18 %) NATO (14 %) Države (14 %)

EUR EU (53 %) OZN (17 %) OVSE (16 %) NATO (14 %)
Vir: Kirchner (2003: 23).
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Tabela 6: Zaznava regij kot virov ogrožanja (evropske) varnosti – 
ameriška in evropska perspektiva

OGROŽANJE / ZAZNAVA Prva Druga Tretja
Biološki/ ZDA Bližnji vzhod (100 %)
kemični napad EUR Bližnji vzhod (47 %) Severna Afrika (18 %) Rusija (9 %)
Jedrski napad ZDA Rusija (100 %)

EUR Bližnji vzhod (43 %) Rusija (29 %) Balkan (14 %)
Kriminalizacija ZDA Rusija (40 %) Bližnji vzhod (30 %) Latin. Amer (10 %)
ekonomije EUR Rusija (24 %) V Evropa (20 %) Osred. Azija (15 %)
Droge ZDA V Evropa (50 %) Rusija (25 %) Iberija/Grčija (25 %)

EUR Balkan (38 %) Lat. Amer. (25 %) V Evropa (14 %)
Etnična trenja ZDA Balkan (55 %) Rusija (18 %) Osrednja Azija (18 %)

EUR Balkan (24 %) JV Evropa (22 %) Rusija (14 %)
Makroekonomska ZDA Rusija (66 %) V. Evropa (33 %)
nestabilnost EUR Rusija (31 %) JV Azija (21 %) Latin. Amer. (11 %)
Splošne okoljske ZDA Rusija (100 %)
grožnje EUR Podsahar. Afr. (22 %) Rusija (19 %) V. Evropa (15 %)
Kibernetsko bojevanje ZDA Rusija (100 %)
proti komercialnim ciljem EUR Bližnji vzhod (50 %) OECD (25 %) ZDA (25 %)
Kibernetsko bojevanje ZDA Rusija (50 %) ZDA (50 %)
proti obrambni strukturi EUR Azija (27 %) ZDA (18 %) EU (18 %)
Prebijanje državnih ZDA Rusija (33 %) V Evropa (33 %) Latin. Amer. (33 %)
struktur (obvešč.) EUR Rusija (32 %) V Evropa (26 %) Latin. Amer. (11%)
Migracijski pritiski ZDA Rusija (43 %) V Evropa (29 %) Balkan (14 %)

EUR S Afrika (29 %) V Evropa (23 %) Balkan (11 %)
Vir: Kirchner (2003: 24).

V naši dosedanji razpravi smo že opredelili nekatere ključne spre-
membe, ki jih je v odnosu do identitet in skupnosti povzročila uporaba
IKT v sodobnih družbah. Kot ugotavlja Mills (2002), so navidezne (vir-
tualne) skupnosti47 po eni strani odmik od tradicionalnih identitetnih
vzorcev, po drugi strani pa predstavljajo njihovo okrepitev, ki v nekaterih
primerih prehaja v različne oblike fundamentalizmov (Mills, 2002). Kljub
temu pa zlasti primeri, kot so zapatistično gibanje v Chiapasu, protiglo-
balizacijsko gibanje ter v določenem smislu tudi razmah (islamskega)
terorizma, nakazujejo, da lahko na temelju uporabe IKT govorimo o
novih virtualnih varnostnih skupnostih, ki brez IKT ter njene uporabe
sploh ne bi obstajale. Ker so te skupnosti v določeni obliki popolnoma
fiktivne, je izredno težko analizirati ali njihova podoba v naših očeh
dejansko odraža tudi njihove interese ali pa gre zgolj za projekcijo dolo-
čenih varnostnih akterjev, ki na ta način legitimizirajo svoje varnostne
politike. Omenjene ad hoc varnostne skupnosti pa so še dodaten dokaz,
ki potrjuje predpostavko o disperziranih identitetah ter o vrednostnih
problemih tistih varnostnih mehanizmov, katerih obstoj temelji na skup-
nih identitetnih in vrednostnih osnovah kot načinu reševanja varnostne-
ga vprašanja.

XSODOBNO OBRAVNAVANJE VARNOSTIX

47 O pomenu navideznih skupnosti govori tudi Rothkopf (1998).
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DRUŽBENA VARNOST

Medtem ko je bil svet v času hladne vojne primarno usmerjen na grožnje
s strani držav oz. na napade od zunaj, pa se je po koncu tega obdobja
spekter tveganj močno razširil. V tem pogledu lahko razlikujemo dvoje
vrst groženj: tiste, ki jih usmerjajo in določajo njihovi akterji oz. izvajal-
ci ter strukturne grožnje (Sundelius v Kastrup, 2004: 17).

Akterji, ki določajo oz. usmerjajo grožnje, so lahko države, formalne
ali neformalne skupine ali celo posamezniki, pri tem pa države kot pri-
marni varnostni akterji »uporabljajo« tako tradicionalne grožnje z oboro-
ženim napadom kot netradicionalne, prav tako pa države grožnje izvaja-
jo tudi na področjih trgovine, financ ter energetskega sektorja. Primer
takega novega tipa ogrožanja je gotovo kibernetsko bojevanje, ki je pri-
tegnilo veliko pozornosti, toda zanimanje zanj danes upada, vsekakor pa
to ne pomeni, da je grožnja kot taka mimo. V tem okviru se moramo vse-
kakor vprašati, kaj se je zgodilo, zakaj ter nenazadnje, kdo ima koristi od
povzročanja tovrstnih groženj. Če vaš računalnik preneha delovati, želite
vedeti, ali je bil to zgolj slučaj, ali pa ste bili žrtev napada neke države,
mreže oz. zgolj radovednega študenta računalništva (Ibid.).

Druga skupina pa so strukturne grožnje, ki so nenamerne in nevojaš-
ke. Taki dogodki se preprosto zgodijo, ne da bi kdorkoli želel biti vple-
ten. Primeri so grožnje, izhajajoče iz dogodkov kot so epidemije, naravne
in antropogene nesreče ter izguba demokratičnih vrednot in nasilni
državljanski nemiri (Sundelius v Kastrup, 2004: 18).

Tabela 7: Sodobni varnostni izzivi

Varnostni izzivi/grožnje
Primeri

Grožnje, ki jih določajo 1. Oboroženi napad druge države Vojaška invazija
njihovi akterji 2. Oboroženi napad drugega akterja Teroristični napad

3. Napad druge države Trgovina, finance, energija
4. Napad drugega akterja Informacijske operacije, 

kritične infrastrukture
Strukturne grožnje Kolaps mejnih sistemov Jedrski, energetski, epidemije,

nasilni državljanski nemiri
Različne domače motnje in nemiri Nesreče, epidemije, izguba

demokratičnih vrednot
Vir: Sundelius v Kastrup (2004: 18). 

Družbena varnost (orig. societal security) je torej še en koncept in
poskus, ki poskuša preseči omejitve obstoječih konceptualnih orodij za
analizo sodobnih varnostnih izzivov. Kot koncept izhaja iz varnostnih
razprav v Evropi po koncu hladne vojne in razpadu Sovjetske zveze, ko
je znotraj konstruktivističnega okvira varnostnih študij Kopenhagenska
šola izpostavila razlikovanje med državo in družbo kot ključno izhodišče
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za preoblikovanje varnostnih študij (Bilgin, 2003: 211), empirično potrdi-
tev pa je dobila tudi v razpadu SFRJ. Poleg ekonomske krize, ustavnega
spora ter etničnih razprtij, naj bi bila ravno bivša Jugoslavija dokaz, kako
lahko med sabo bojujoče se družbene identitete posameznih narodov
usmerjajo konflikte (Ibid.). Zato se morajo po mnenju zagovornikov
družbene varnosti, varnostne študije prilagoditi razumevanju dvojnosti
varnosti: kombinaciji državne (nacionalne) varnosti, ki se nanaša na
suverenost in družbene varnosti, ki se nanaša na identiteto. Družbena
varnost se tako nanaša na razmere, v katerih družbe zaznajo grožnje v
identitetnem smislu. Upošteva izvor, strukture in dinamiko oblikovanja
kolektivne identitete ter povezavo med identitetami in interesi. Definici-
ja družbene varnosti se sama po sebi ne povezuje z narodom, še manj
državo (ang. nation), temveč s skupnostmi, temelječimi na identitetah,
pa naj bodo nacionalne, etnične ali verske (Ibid.). Po Oleju Wæverju (v
Bilgin, 2003: 211; Buzan in Wæver, 1997) se družbena varnost nanaša na
»sposobnost družbe, da vztraja pri svojem bistvenem značaju v spreme-
njenih pogojih možnih in dejanskih groženj, ter stabilnosti v okviru spre-
jetih pogojev razvoja tradicionalnih vzorcev kot so jezik, kultura, povezo-
vanja ter verska in nacionalna identiteta«. 

Poleg premagovanja prepada med nacionalno (državno) in družbeno
identiteto oz. varnostjo pa moramo pri novejših teoretičnih predpostav-
kah koncepta družbene varnosti nujno izpostaviti tudi razmerje med
državno (orig. state security) ter človekovo individualno varnostjo (orig.
human safety) (Sundelius v Kastrup, 2004: 18), ki jo bomo sicer natanč-
neje pojasnili v nadaljevanju. Kot ugotavlja Sondelius (Ibid.), delujejo
državna (nacionalna) varnost ter težnje po zaščiti in zagotavljanju varno-
sti posameznika pogosto vsaka k sebi, zato obravnava družbeno varnost
kot eno izmed konceptualnih možnosti, kako preseči ta razkorak. 

V današnji Evropi so na identitetah temelječe skupnosti večinoma dr-
žave in nacionalne manjšine, pri tem pa zlasti za demokratične države
lahko domnevamo, da družbena varnost zagotavlja legitimno osnovo dr-
žavni varnosti, obstajajo pa številni primeri, ko so (varnostni) interesi dr-
žav in družb v njihovem okviru v izrazitem nasprotju. Vendar pa se z na-
daljevanjem integracijskih in globalizacijskih procesov sfera družbene
politične in varnostne identifikacije širi na regionalno, lahko pa celo na
globalno raven. Nacionalna država je tako prenehala biti edini politični
referenčni okvir družbene varnosti. Nacionalnovarnostne identitete pa
po drugi strani vse pogosteje vključujejo norme in vrednote regionalne
in globalne ureditve. Naraščajoča funkcionalna svetovna povezanost, ki
je jedro globalizacijskega procesa, pospešuje oblikovanje skupnih vred-
not in norm med državami in družbami. Vendar pa ni realno pričakovati,
da bodo odnosi med posamezniki, korporacijami in državami vse bolj or-
ganizirani znotraj globalnega okvira, medtem ko bi etične norme ostale
popolnoma nacionalna zadeva. Vsekakor pa lahko v skladu s premisami
globalizacije predpostavljamo, da bo pomen državne varnosti naglo upa-
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del. S povečanjem kolektivne moči bodo globalne in regionalne instituci-
je, kakor tudi transnacionalne skupine, postale močnejše točke politične
identifikacije za družbeno varnost. Vendar pa bodo države ostale osnov-
ni akterji mednarodne varnosti. Njihovo delovanje bo usmerjeno v ohra-
nitev suverenosti ter legitimiziranje politike. Zadeve globalne odgovorno-
sti v povezavi z mednarodnimi posredovanji pa bodo nedvoumno
pridobile na pomenu. Kljub vsemu pa se o predstavljeni varnostni pers-
pektivi porajajo številna vprašanja. Eno od takih se nanaša na vzporedni
obstoj vse bolj globalizirane in regionalizirane družbene varnosti ter na
ozemlju temelječo državno (nacionalno) varnost. Prav tako je pomembno
vprašanje vse bolj prisotnih globalnih problemov, globalne odgovornosti
za skupno reševanje le-teh v odnosu do nacionalno zaprtih varnostnih
politik, izhajajočih iz politične fragmentacije. Seveda pa je pomemben
tudi nadaljnji razvoj obstoječih in nastanek novih varnostnih institucij
ter drugih mehanizmov zagotavljanja varnosti (Goetschel, 2000: 266–
267). V tem smislu lahko trdimo, da je uporaba IKT eden izmed ključnih
instrumentov, ki je omogočila razvoj koncepta družbene varnosti oz. je
državocentrični pristop k varnosti delno preusmerila na družbeno oz.
globalno raven. Kajti brez komunikacijske prvine IKT in njene zmoglji-
vosti prenosa podatkov v realnem času, bi bilo zavedanje o globalnih
problemih praktično nemogoče oz. zelo omejeno. 

Koncept družbene varnosti je eden pomembnejših ne-državocentrič-
nih varnostnih konceptov, ki kot referenčne objekte, na katere se var-
nost nanaša, izpostavlja družbene skupine, interesne, politične skupine
in celo posameznika kot njihovo tvorno jedro. Kot pravi Møller (2003: 5),
je družbena varnost potemtakem zadeva identitet in zato lahko rečemo,
da je postala moderna z razmahom konstruktivizma kot pomembne teo-
retične paradigme pojasnjevanja varnosti, oz. s ponovnim odkritjem kul-
turnih vidikov mednarodnih odnosov ter sekuritizacijo pojavov, kot so
migracije ali »kulturni imperializem«48. Ker pa se identitete v sodobnem
svetu vse bolj globalizirajo, postajajo vedno manj pod-državnega in med-
državnega značaja. Zato koncept družbene varnosti vse bolj teži k pojas-
njevanju globalnih procesov in prehaja v naslednji varnostni koncept, to
je globalno varnost. 

Koncept družbene varnosti je prinesel napredek v razumevanju varno-
sti in pojasnjevanju nekaterih konfliktov, vendar pa so se ob njem posta-
vile nekatere dileme, zlasti ko gre za oblikovanje varnostnih politik. Prvi
problem nastane, ko je potrebno presoditi nasprotujoče si zahteve, teme-
lječe na identitetah različnih nacionalnih, etničnih in verskih skupin.
Kako torej ugotoviti, kdo je agresor in kdo žrtev, ko pa so npr. Bošnjaki,
Srbi in Hrvati zaznavali grožnjo svoji identiteti kot vzrok za vojno v BiH?
Zato dilema družbene varnosti (ang. social security dilemma) kot izhod
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48 Na žalost v tem pogledu tvega povezovanje z ekstremno desnimi ksenofobičnimi
političnimi skupinami, ki omenjeno teorijo izkoriščajo za legitimizacijo svojega poli-
tičnega delovanja.
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predlaga, da so v konfliktu vse strani žrtve, kar pa popolnoma onemogo-
ča zunanje reševanje konflikta. Če bi namreč pristali na tak pristop,
potem je mednarodni skupnosti onemogočeno človekoljubno posredova-
nje, ker ni jasno, kdo je agresor in kdo žrtev. Drugi problem pa se nana-
ša na samo družbo. V primeru, da družbeno varnost uporabljamo kot
vodilo politike, je družba materializirana in obravnavana kot nespremen-
ljiva konstanta. Taka fiksna konceptualizacija pa je problem, kajti glavni
prispevek družbene varnosti kot alternativnega pristopa izvira iz pozor-
nosti, posvečene načinu, s katerim se družba konstituira za poskus zava-
rovanja svoje identitete. Zato koncept družbene varnosti potrebuje bolj
prilagodljivo razumevanje družbe kot proces pogajanj, potrjevanja in
reprodukcije, ne pa njeno razumevanje v smislu objektivne realnosti in
neodvisne spremenljivke (Bilgin, 2003: 213). McSweeny (Ibid.) ugotavlja,
da varnostni problem ne nastaja zato, ker imajo ljudje različne identitete,
prej velja nasprotno: različne identitete so rezultat varnostnega proble-
ma. Potemtakem boji med identitetami niso vzrok, temveč rezultat pro-
cesov, v katerih se konflikti na osnovi ekonomskih in političnih intere-
sov zgolj odražajo v obliki identitete. McSweeny zato zagovarja nadaljnji
razvoj koncepta družbene varnosti, ki bi omogočil razumevanje, kako se
identitete in interesi oblikujejo in reformirajo v praksi.49 Takšen pristop
nam bi pomagal razumeti, kako lahko ljudje, ki so leta živeli drug z dru-
gim v miru, postanejo sovražniki, ki svoje sosede definirajo kot vir njiho-
ve družbene nevarnosti. Po drugi strani pa so tisti, ki so v manj kot pet-
desetih letih bojevali dve svetovni vojni, redefinirali svoje identitete in
interese in se odločili za oblikovanje varnostne skupnosti.50 
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49 McSweeny (v Buzan in Wæver, 1997) je odkrito napadel Kopenhagensko šolo in
njene avtorje kot nosilce razvoja koncepta družbene varnosti v treh točkah: 
– Družbena varnost je bolj odziv na trenutne pojave nacionalizma kot pa teoretični

premik in napredek.
– Druga kritika je najpomembnejša in se nanaša na identiteto, ki naj bi jo obravna-

vali mnogo preveč rigidno in objektivistično oz. skoraj pozitivistično ter premalo
(de)konstruktivistično, zato tak pristop ne omogoča preučevanja oblikovanja
identitet kot dela varnostne politike.

– Tretjo kritiko pa je usmeril na Buzana, ki naj bi s svojim sodelovanjem v knjigi
Identity, Migration and the New Securiy Agenda in Europe porušil lastna stališča
iz knjige People, States and Fear. 
Najpomembnejši je odgovor Buzana in Wæverja (1997) na drugo točko kritike, ko

trdita, da je na identiteto mogoče gledati tudi z bolj objektivističnega vidika, ne pa
tako kot predlaga McSweeny, zgolj z dekonstruktivističnega oz. sociološkega. Buzan
in Wæver tako zavrneta dialektični pristop ali/ali in trdita, da lahko posamezne štu-
dije obravnavajo varnost iz različnih zornih kotov. Tako zavrneta težnjo po enem in
edino pravilnem pristopu. Kajti če se usmerimo samo na določene elemente varno-
sti, le-te res lahko bolje pojasnimo, ob tem pa spregledamo druge. Taka je narava
družbenih ved, iz katere ni izhoda. 

50 Nastanek evropskih gospodarskih skupnosti ter Bruseljskega pakta ne glede na
kasnejšo zavrnitev s strani francoskega parlamenta, kar je odprlo pot nastanku
zveze Nato. Omenjene evro-atlantske organizacije so namreč združile države, nek-
daj velike nasprotnice oz. celo sovražnice.
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V okviru družbene varnosti bomo obravnavali še en pomemben pri-
stop o neposredni povezavi med varnostnimi predstavami in informacij-
skimi tehnologijami. Res je sicer, da se definicija družbene varnosti sama
po sebi ne povezuje z narodom, še manj z državo (ang. nation), temveč s
skupnostmi, temelječimi na identitetah, pa naj bodo nacionalne, etnične
ali verske, moramo Deibertovo (Deibert v Roesenau in Singh, 2002:
118–126) razumevanje povezave med informacijskim okoljem in nacio-
nalno varnostjo obravnavati ravno v okviru družbene varnosti. Deibert
razlikuje namreč med nacionalno, državno, zasebno ter omrežno var-
nostno predstavo, pri čemer z angleškim izrazom national ne misli drža-
ve, kot večina drugih avtorjev (varnost, ki se nanaša na moč državnega
aparata in državne oblasti, poimenuje state security), temveč ga razume
kot nacijo oz. narod v identitetnem smislu. Ko pa govori o varnostnih
mehanizmih, izhaja z državocentričnega stališča. Država mora namreč
poskrbeti za zaščito kulturnih in identitetnih značilnosti svojega prebi-
valstva. 

Ne glede na to nedoslednost je pomembno predstaviti njegovo razu-
mevanje povezave med oblikovanjem nacionalnih varnostnih identitet
ter komunikacijskih tehnologij, od najpreprostejših, kot je pisava, do
tiskanih in elektronskih medijev ter končno IKT. Komunikacijske tehno-
logije so vedno vplivale tako na (samo)identiteto kot na predstavo o oko-
lju, še posebej pa lahko to tezo postavimo za obdobje uporabe IKT in sa-
telitskih medijev. Tako je zaščita kulture in identitete postala v obdobju
globalizacije za države še bolj kritičnega pomena, kajti s širjenjem komu-
nikacijskega okolja se je njihova relativna moč nadzora zmanjšala. Vloga
IKT in nacionalne varnosti se zato v tej varnostni perspektivi nanaša
predvsem na potencialno spodkopavanje kolektivnih nacionalnih identi-
tet, pri čemer naj bi bil primarni objekt varnosti narod – skupnost ljudi,
ki si delijo poseben jezik ali narodnost. 

Ta opredelitev je ključna, da nacionalnovarnostno predstavo in infor-
macijsko okolje obravnavamo v okviru družbene varnosti, kajti kot Dei-
bert sam priznava, je predstava od primera do primera različna in zato
nejasna. Glavni problem analize je v različnih izhodiščih do ravni varno-
sti kot referenčnega objekta (nanaša se na narod v kulturnem pomenu)
ter varnostnih mehanizmov, ki pa se nanašajo na ukrepe držav oz. vlad.
Vseeno pa Deibert vidi internet in uporabo IKT kot pomembno poten-
cialno grožnjo kulturni varnosti,51 na katero se liberalno-demokratične
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51 Deibert (v Rosenau in Singh, 2002: 120) med državami oz. njihovimi vladami, ki so
izpostavile grožnje kulturni identiteti v internetnem okolju, kot primere izpostavi
Kanado, Francijo, Iran, Irak, Nemčijo, Vietnam, Kitajsko, Sirijo in Mjanmar, v splo-
šnem pa jih deli na liberalno-demokratske in avtoritarno-konzervativne. Na drugi
strani pa se vse pogosteje govori o (strateški) kulturi kot o glavni determinanti, ki v
ožji varnostni obravnavi vpliva na vojaško moč držav (Farrel, 2002) oz. na celotno
nacionalno varnost (Lantis, 2002). Kultura je lahko tako cilj kakor tudi vir ogroža-
nja. 
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in avtoritarno-konzervativne države oz. oblike vladavin odzivajo na bis-
tveno drugačen način. Liberalno-demokratske se namreč v načelu upira-
jo cenzuri in blokiranju komunikacij z ostalim svetom z izjemo tistih
komunikacij, ki kršijo vljudnostne in splošno sprejete temeljne družbene
norme.52 Namesto represivne so namreč izbrale aktivno politiko zago-
tavljanja varnosti v spremenjenem informacijsko-komunikacijskem oko-
lju. Tako je npr. kanadsko ministrstvo za dediščino (kulturo) med svoje
cilje zapisalo povečanje oblikovanja, produkcije ter distribucije visoko
kvalitetnih kanadskih vsebin v obeh uradnih jezikih za ohranitev kanad-
ske prisotnosti v konvencionalnih in novih medijih. Drugi pomembni
varnostni mehanizem oz. politika pa je oblikovanje mednarodnih kultur-
nih zavezništev med liberalno-demokratskimi državami (orig. cultural
alliances).53 V tem primeru pa si vlade prizadevajo na bolj konvencional-
ni način zagotoviti zaščito ter nadzor komunikacijskih tokov. Kulturna
zavezništva so torej nov vidik mednarodnega povezovanja, četudi gredo
njihova prizadevanja v povsem nasprotno smer kot mnogo močnejša
stremljenja po odprtju trga za t. i. kulturne proizvode, kar je eden izmed
najpomembnejših ciljev ameriške trgovinske politike.

Na drugi strani pa avtoritarne države in režimi uporabljajo zelo
restriktivne varnostne mehanizme od cenzure do popolne informacijske
izolacije. Tako je nekdanji režim Sadama Huseina v Iraku označil inter-
net kot še eno orodje ameriškega imperializma in propagande, v Mjan-
maru pa je kaznivo celo posedovanje prenosnih računalnikov. Te države
namreč predpostavljajo, da je najboljši način zaščite kulturne identitete
pred vplivom interneta izoliranje kulturnih skupin. 
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52 V Nemčiji, ki sicer spada med demokratične države, so v 90. letih prejšnjega stoletja
velike polemike povzročila sodišča, ki so od internetnih ponudnikov zahtevala blo-
kado dostopa do spletnih strani z nacistično vsebino, naloženih na ameriških strež-
nikih. Leta 1997 sprejeti t. i. multimedijski zakon pa je med drugim odgovornost za
vsebino, ki jo imajo na svojih spletnih strežnikih, naprtil lastnikom teh strežnikov,
ne pa avtorjem strani. Prav tako pa so avtorji postali odgovorni za vso vsebino vseh
povezav, ki so se nahajali na njihovih spletnih straneh (Hudson, 1998). Tovrstno
restriktivno politiko sicer lahko razumemo kot del boja proti zlorabam IKT zlasti za
namene nacistične propagande, pedofilije in podobnih deviantnosti, vendar pa je
zaradi narave IKT v praksi težko izvedljiva. Prav tako pa omejuje iniciativnost in
svobodo izražanja, kar lahko državi, v izrazito fleksibilnem sodobnem informacij-
skem okolju, prinese tako v političnem kot gospodarskem smislu več škode kot ko-
risti. 

Na drugi strani pa analitiki informacijske varnosti po terorističnih napadih na
Madrid, Istanbul in London ugotavljajo, da je nemška informacijska infrastruktura
postala meka za širjenje skrajnih islamističnih vsebin preko spletnih strani, ki jim v
drugih državah sledijo ter jih zapirajo, medtem ko nemški preizkovalci tovrstnih za-
konskih pooblastil nimajo (Innere Sicherheit Jugendschutz: Deutschland, Mekka für digi-
tale Terror- und Bombenbauanleitungen, 2005).

53 ZDA pri oblikovanju teh zavezništev niso sodelovale.
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KONCEPT GLOBALNE VARNOSTI 

Globalizacija kot varnostni izziv

Termin globalna oz. svetovna varnost se je začel uporabljati zlasti po
koncu hladne vojne, ko so procesi globalizacije ter spremenjeno geopoli-
tično okolje v varnostni razpravi poleg držav vse pogosteje omenjali
nedržavne akterje (posameznike, družbene skupine ter globalno druž-
bo), prav tako naj bi se redefinirale povezave med posameznimi vidiki
ogrožanja varnosti. Tako so nekatere tradicionalne grožnje (kot je npr.
vojaška) predvsem v zavesti ključnih akterjev mednarodnih odnosov sto-
pale v ozadje, medtem pa se je vse večjo pozornost namenjalo t. i. novim
virom ogrožanja sodobnih družb, med katerimi so najpomembnejši tero-
rizem, degradacija okolja, neenakomeren ekonomski razvoj in vse večja
odvisnost od sodobnih tehnologij. V takih razmerah je zato termin med-
narodna varnost vse manj ustrezal realnim varnostnim izzivom in je zato
mnogo bolje uporabljati termin globalna ali svetovna varnost (Bilgin,
2003: 207).

Res je, da so se razmerja med akterji sodobne varnosti kakor tudi med
viri ogrožanja po koncu hladne vojne spremenila, vendar pa lahko pritr-
dimo tudi tistim, ki menijo, da se je razprava o globalni oz. svetovni
varnosti preveč usmerila zgolj v vire ogrožanja v skladu z realističnim
pristopom obravnavanja sodobne varnosti. Goetschel namreč meni, da je
bistveno varnostno vprašanje povezano z globalizacijo, ki ima veliko več-
ji vpliv na oblikovanje skupnih (globalnih) vrednot54 kot na oblikovanje
novih virov ogrožanja (Goetschel, 2000). Zato seveda zagovarja kon-
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54 Oblikovanje skupnih (globalnih) vrednot so poleg IKT omogočili tudi sodobni medi-
ji, ki so omenjeno tehnologijo spretno uporabili za širjenje medijskega prostora in
svojega vpliva. Tako med analitiki medijskega prostora velja ugotovitev, da je danes
informacija (novica) lokalna ali pa globalna, pri čemer slednje širijo globalni medij-
ski oz. informacijski imperiji kot so CNN, televizijske postaje avstralskega medij-
skega mogotca Ruperta Murdocha ipd. Tem pa moramo dodati še imperij zabavne
industrije, ki ima izredno pomembno vlogo pri nastajanju globalne kulture oz. druž-
be. Zbigniew Brzezinski, svetovalec za nacionalno varnost nekdanjega ameriškega
predsednika Jimmya Carterja, je omenjene procese označil s skovanko tittytain-
ment, ki je kombinacija iz besed entertainment (zabava) ter titts (ameriški žargonski
izraz za ženske prsi). Brzezinski pa pri tem ne misli toliko na seks kot na mleko, ki
teče iz prsi doječe matere. Z mešanico omamljajoče zabave in dovolj hrane naj bi
bilo mogoče obvladati razpoloženje frustriranega prebivalstva sveta, v skladu z na-
čelom kruha in iger (Martin in Schumann, 1997: 12). Pomen medijev v informacijski
dobi pa izpostavi tudi James Der Derian, ki v razpravo namesto vojaško-industrij-
skega kompleksa, nastalega v industrijski dobi, vpelje vojaško-industrijsko-medij-
sko-zabavno omrežje (orig. Military-Industrial-Media-Entertainment network –
MIME-NET) kot ključen dejavnik sodobnih konfliktov. V njem je država res zgolj
eden izmed členov, vendar najpomembnejši. Moč omenjenega omrežja predstavlja
kvalitativno revolucijo, predvsem zaradi spojitve proizvodnih sredstev za vojno,
njeni predstavitvi in nenazadnje izvedbi (Der Derian, 2000: 787).
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struktivistični pogled na sodobno varnost. Po njegovem mnenju je torej
največji izziv, ki ga je prinesla globalizacija, vse večja nuja po kolektiv-
nem delovanju, ki izvira iz vse bolj prisotnega zavedanja globalnih prob-
lemov, v okviru obstoječih pogojev mednarodnih političnih delitev. Glo-
balizacija se potemtakem nanaša na tri fenomene.55 Prvi predpostavlja,
da številne politične, ekonomske in družbene dejavnosti postajajo
medregionalne oz. celo medkontinentalne. Drugi se nanaša na stopnjo
interakcij in povezanosti, ki se je bistveno povečala tako znotraj kot med
državami. Rezultat teh procesov je kompresija (orig. compression) oz.
poenotenje sveta ter vse močnejša zavest o svetu kot celoti. Tretjič, globa-
lizacija odraža relativizacijo pomena držav v primerjavi z drugimi politič-
nimi akterji na mednarodnem, nadnacionalnem in transnacionalnem
prizorišču. Upoštevajoč ugotovitve v okviru koncepta človekove varnosti,
smo priče pojavu mednarodne civilne družbe z močnimi povezavami na
globalni ravni, prav tako pa ima posredniško vlogo med globalnimi in
lokalnimi akterji. Tovrstno civilno družbo sestavljajo nevladne organiza-
cije, mreže zagovornikov človekovih pravic, združenja državljanov ter
nacionalni in mednarodni mediji, katerih delovanje ni odvisno od vlad
posameznih držav. Nekateri celo govorijo o pojavu mednarodnega javne-
ga mnenja, ki mu morajo slediti vlade v vseh regijah. 

Kljub temu pa je implementacija norm in vrednot, ki jih oblikuje in
zastopa mednarodna civilna družba in se odražajo v mednarodnem jav-
nem mnenju, odvisna od vlad posameznih držav. Za razliko od ekonom-
ske globalizacije, se politična globalizacija ne more legitimizirati z delni-
čarji in dobički. Potrebuje namreč neko obliko politične legitimizacije.
Skupno družbeno delovanje zahteva namreč politično družbo oz. politič-
no skupnost. Glede vprašanja varnosti je v tem okviru pomembna ugo-
tovitev Karla W. Deutscha, ko varnostno skupnost obravnava kot integri-
rano skupino ljudi, ki so znotraj danega ozemlja razvili »občutek
skupnosti« (orig. sense of community) ter dovolj močne in razširjene in-
stitucije in njihove postopke za uresničevanje dolgoročnih pričakovanj
svojega prebivalstva po miroljubnih spremembah (Deutsch v Goetschel,
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55 Na podoben način vidike globalizacije opredeli tudi Shaw (v Malešič, 1996: 21). Prva
skupina se nanaša na globalizacijo ekonomskih odnosov (tako trgov kot produkcij-
skih procesov, lastništva ter nadzora proizvodnje). Druga sprememba zadeva kultu-
ro. Težnja med univerzalnostjo in odprtostjo pomena (meaning) nasploh in partiku-
larnostjo danih okvirov pomena – med »kulturo« in »kulturami« – je v obdobju hitre
globalne mobilnosti in komunikacije prevzela nove oblike. Medtem ko so se napeto-
sti osredotočile na specifične manifestacije globalne množične kulture – prevlade
angleškega jezika, Hollywooda, McDonaldsa in Coca-Cole – je najpomembnejša
sprememba krepitev globalnega okvira kulture, tako da smo priča razvoju vseh po-
sameznih kultur, ki poteka v njihovi medsebojni povezanosti. Tretja sprememba pa
se nanaša na globalne politične spremembe, kjer je prišlo do velikih sprememb v
politični kulturi. Zahodne politične ideje, demokracija, človekove pravice in seveda
nacionalizem, so postale skoraj univerzalne. Večina držav jih sprejema vsaj na ver-
balni ravni, posamezniki in politična gibanja pa jih povsod uporabljajo v političnem
boju. 
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2000: 261). Hedley Bull (Ibid.) pa je skupne vrednote povezal z obstojem
mednarodne družbe. Le-ta nastane, ko skupina držav na podlagi določe-
nih skupnih interesov in vrednot zavestno oblikuje družbo v smislu, da
lastno podobo držav določajo skupna pravila medsebojnega delovanja,
delitev v delovanju skupnih institucij ter težnja po določanju skupnih
interesov. Ne glede na to, da svetovna družba oz. globalna skupnost
temelji na predpostavkah nadaljnje diferenciacije mednarodnih dejavni-
kov ter načinov njihovega delovanja, pa bodo države še naprej ključni
subjekti mednarodnih odnosov. Tako tudi v luči globalizacije o »odmira-
nju države« in »koncu zgodovine« ne moremo govoriti. 

Osrednje vprašanje, pomembno za razumevanje nastanka in razvoja
koncepta globalne varnosti je torej povezano z mednarodno globalno oz.
svetovno družbo. Če je bilo mogoče mednarodno družbo in odnose v
času hladne vojne obravnavati predvsem z realistično teoretično paradig-
mo (države so bile namreč osrednji dejavnik tako notranjega kot zuna-
njega varnostnega okolja), pa je ta paradigma za pojasnjevanje obdobja
po koncu hladne vojne bistveno manj primerna. Koncepti tako svetovne
družbe kot globalne varnosti relativizirajo pomen držav, po drugi strani
pa upoštevajo vse večji pomen drugih nad in podnacionalnih dejavnikov,
katerih vpliv se zdi zaradi načina uporabe IKT ter sodobnih medijev vse
večji. Na eni strani so torej partikularne skupine, ki zaradi že omenjenih
tehnologij svoje interese in cilje predstavljajo in vsiljujejo globalni javno-
sti56, na drugi strani pa so mednarodne institucije ter organizacije zno-
traj (globalne) civilne družbe, katerih interes je usmerjen predvsem v
preseganje lokalnih, regionalnih, državnih/nacionalnih ali verskih parti-
kularizmov. Le-ti namreč predstavljajo glavno ideološko oviro legitimizi-
ranju razvoja globalne oz. svetovne družbe, v kateri bi člani globalne
civilne družbe vršili podoben pritisk, kot ga na nacionalne države sicer
vršijo skupine civilne družbe. Jedro tega procesa je koncept globalne
odgovornosti na področjih okoljske politike, človekovih pravic in demo-
kratizacije. Vendar pa se morajo tovrstna prizadevanja soočiti z vpra-
šanji, ki jih sicer obravnava človekova oz. individualna varnost. Gre
namreč za vprašanje instrumenta mednarodnega (človekoljubnega)
posredovanja in suverenosti držav.

V ožjem smislu se varnostni vidiki globalizacijskih procesov povezuje-
jo z degradacijo okolja, begunci in migracijami nasploh, mednarodnim
kriminalom, nenadzorovanim širjenjem orožij za množično uničenje,
verskim fundamentalizmom ter končno grožnjami, ki jih modernim
družbam predstavlja njihova (pre)velika odvisnost od IKT. Vsi ti procesi
se v številnih sodobnih družbah pojmujejo kot nove grožnje, ki naj bi
celo vodile do globalnega kaosa in vojne. Omenjeni varnostni vidiki širi-
jo varnostno agendo, določeno predvsem v času hladne vojne, logika šir-
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56 V tem pogledu globalno javnost ne razumemo kot neko novo entiteto, temveč gre za
nacionalne javnosti oz. javnosti v posameznih državah, ki so zaradi sodobne infor-
macijske in medijske infrastrukture izpostavljene delovanju omenjenih skupin. 
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jenja pa je preveč realistično usmerjena, kajti varnostne študije naj bi
preučevale pogoje, ki zagotavljajo oz. poskušajo preprečiti organizirano
nasilje v mednarodnih odnosih, prav tako pa naj bi preučevale vse oblike
vojaških delovanj. Ne glede na to izhodišče, pa je le nekaj »novih« gro-
ženj mogoče odpraviti oz. odvrniti z vojaškimi sredstvi. Zato so mnogo
pomembnejša politična vprašanja, ki se nanašajo na možnosti organizi-
ranega kolektivnega delovanja in akcij, kot odgovor na novo varnostno
okolje, ne glede na njegovo umestitev in obravnavanje v okviru tradicio-
nalnega varnostnega okvira, v katerem so tehnokratske in upravljaljske
metode vladanja omejene z odsotnostjo bolj prilagodljive politične imagi-
nacije (Goetschel, 2002). 

Globalizacijski procesi so torej resen izziv tako varnosti globalne druž-
be in njenih akterjev kot tudi nacionalnim državam. Worthington (2001)
v tem okviru predstavi dva glavna načina, kako učinkovito odgovoriti na
varnostne izzive globalizacije. Prvi je kozmopolitizem, drugi pa njegov
nasprotni pol, protikozmopolitizem.

Kozmopolitska alternativa je nastala kot posledica optimizma, ki se je
nanašal na reševanje globalnih problemov v letih po koncu hladne vojne.
Tako se je vse pogosteje govorilo o mednarodni skupnosti kot ključni
instanci ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, prav tako se je na
spremenjene okoliščine pripravljala tudi OZN (Ghalijeva Agenda for
Peace). Število mirovnih operacij je skokovito naraščalo in za med hlad-
no vojno nerešljive konflikte se je zdelo, da jih bo mogoče hitro končati.
Prav tako je konec hladne vojne pomenil tudi konec blokade Varnostne-
ga sveta OZN, kar zadeva sedmo poglavje in uporabo sile pri izvajanju
mirovnih operacij (Kaldor, 2000: 177–179). Zato je bilo popolnoma logič-
no, da so številni odločevalci v političnem procesu, kakor tudi analitiki
dogajanja v mednarodnem okolju, videli kot najbolj učinkovit in verjetno
tudi edini odgovor globalizacijskim problemom in izzivom v izgradnji ter
sodelovanju globalnih institucij. Se pa zagovorniki omenjene ideje ne
morejo poenotiti, v kolikšni meri naj bi globalne institucije nadomestile
suverenost posameznih nacionalnih držav. Zato sta se znotraj kozmopo-
litizma izoblikovala dva tabora. Prvi je neomejeni kozmopolitizem (orig.
unreserved cosmopolitism), drugi pa bistveno bolj previden oz. omejen
(orig. cautious cosmopolitism). Zagovorniki prvega sicer pozdravljajo
globalizacijo, vendar pa priznavajo, da so z njo povezani številni proble-
mi, ki po njihovem mnenju niso posledica globalizacije kot take, temveč
so rezultat premajhnega sprejemanja globalnega značaja. Neomejeni
kozmopolitizem trdi, da problemov, povezanih s kršenjem človekovih
pravic in revščino, politične elite v nacionalnih državah niso sposobne
rešiti, temveč jih lahko reši le obstoj in spoštovanje mednarodnih institu-
cij, ki morajo imeti potrebno avtoriteto in moč tako za sankcioniranje
kršitev človekovih pravic kot za razdelitev dobrin pri preprečevanju revš-
čine. Logičen zaključek takega razmišljanja je oblikovanje svetovne
vlade, ki bi se pri izvajanju politike sicer naslanjala na nacionalne vlade,
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kljub vsemu pa bi imela najvišjo avtoriteto nad državami. Taka vlada bi
pospeševala svetovno ekonomijo, v kateri bi bil trg dela tako malo ome-
jen, kot je danes trg kapitala. Prav tako bi bila bolj uspešna pri premago-
vanju drugih globalnih problemov, kot so degradacija okolja, upravljanje
z (naravnimi) viri, omejevanje revščine ter populacijska gibanja in nalez-
ljive bolezni. Kljub temu da nacionalne države sicer poskušajo rešiti
omenjene probleme, pa so njihova prizadevanja precej jalova, kajti brez
ustreznega mednarodnega oz. globalnega dogovora so nacionalne države
podvržene individualni maksimizaciji dobička oz. koristi, ki pa je v svo-
jem bistvu igra ničelne vsote. Če nekdo pridobi, je njegova pridobitev
nujno na škodo drugih (Worthington, 2001). 

Na drugi strani pa imamo omejeni kozmopolitizem, ki v primerjavi z
neomejenim bistveno bolj zadržano obravnava proces globalizacije. Ne-
katere njene rezultate pozdravlja, druge pa zavrača. Vidike globalizacije
namreč loči na želene in nezaželene, problem pa nastane, ker o tej
distinkciji ni univerzalnega dogovora. Tako industrijske ter druge gospo-
darske družbe po eni strani sicer sprejemajo odprtje trgov in večjo mož-
nost izbire potrošnika ter nižje cene izdelkov in storitev, hkrati pa so
zadržane do multilateralnih pogodb, ki njihovo delovanje usmerjajo z
mednarodnimi okoljskimi standardi. Po drugi strani pa delavske organi-
zacije, ki sicer zahtevajo priznanje in sprejemanje mednarodnih konven-
cij o človekovih pravicah ter socialni pravičnosti, obžalujejo globalne
trende, ki poslabšujejo delavske pogoje. Omejeni kozmopolitizem je zato
ranljiv glede kritik o njegovi nekonsistentnosti. Prav tako pa obstajajo
številni paradoksi, ki se nanašajo na poskus oblikovanja svetovnega
gibanja proti globalizaciji. Organizatorji t. i. protiglobalizacijskih demon-
stracij v Davosu, Seattlu, Melbournu in Genovi so zelo uspešno uporab-
ljali globalne komunikacijske mreže za izmenjavo informacij in strategij,
ki pa so po drugi strani tudi temelj delovanja globalnih ekonomskih in-
stitucij kot glavnih ciljev protiglobalizacijskega boja. Vendar pa ti para-
doksi zanemarjajo ločitve med elementi globalizacije, ki jih demonstranti
obravnavajo kot želene in tistimi, ki jim nasprotujejo. Zato se postavlja
vprašanje, ali omejeni kozmopolitizem sploh lahko loči med želenimi in
neželenimi elementi globalizacije.

Omejeni kozmopolitizem se od neomejenega loči predvsem v obrav-
navanju držav, ki naj bi bile pomemben dejavnik zagotavljanja nacional-
nih interesov, prav tako pa bi morale sodelovati med seboj tudi pri reše-
vanju problemov, ki se nanašajo na globalno okolje. Zato pa omejeni
kozmopolitizem bolj kot svetovno vlado izpostavlja pomen vzpostavlja-
nja globalne civilne družbe, ki jo sestavljajo tako države kot nevladne or-
ganizacije, pri čemer so glavni okvir njenega delovanja norme, ki jih do-
ločajo mednarodne konvencije in pogodbe. Države obravnavajo kot
suverene na nacionalni in teritorialni ravni, hkrati pa je pomembno pri-
zadevanje za njihovo vedenje v smislu dobrih mednarodnih državljanov
(Ibid.). 
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Kljub številnim mirovnim operacijam, drugim misijam OZN in regio-
nalnih organizacij kolektivne varnosti kakor tudi operacijam človeko-
ljubnega posredovanja pa je kozmopolitski pristop doživel obilo neuspe-
hov. V številnih primerih konflikti niso bili končani, pomoč prebivalcem
pa se je omejila zgolj na razdeljevanje humanitarne pomoči. Organizacija
OZN ter njeni instrumenti ohranjanja mednarodnega miru in varnosti so
bili pogosto tarča zasramovanja in neupoštevanja (Srebrenica, Somalija,
Ruanda), hkrati pa so zaradi prevladujočega vpliva velikih sil še vedno
primarno reševali zgolj tiste konflikte, ki so bili v interesu teh sil, kar je
seveda sprožilo val očitkov o nedoslednosti. Razlogov za neuspeh koz-
mopolitskega pristopa je gotovo več, med najpomembnejšimi pa je vse-
kakor vloga medijev, ki so opozarjali zgolj na določene konflikte (vloga
medijev v t. i. agenda setting), naslednji ključni razlog pa tiči v kratko-
ročnem razmišljanju politikov, pomanjkanju koordinacije med vladami
nacionalnih držav ter mednarodnimi organizacijami, kakor tudi pre-
majhni podpori mirovnim operacijam (Kaldor, 2000: 178–179). Vsi ti raz-
logi pa imajo svoje izhodišče v tistem varnostnem odgovoru na izzive glo-
balizacije, ki ga imenujemo tudi protikozmopolitizem in je hkrati tudi
najodmevnejši. Globalizacijo namreč razume kot grožnjo nacionalni
identiteti, politični suverenosti in nacionalnim ekonomskim interesom.
Vendar pa tudi znotraj protikozmopolitizma obstajajo različna mnenja. V
skrajni obliki vsebuje protikozmopolitizem celo elemente ksenofobije in
teorijo o globalni zaroti. Najbolj skrajne oblike lahko najdemo v obtož-
bah malezijskega premiera Mahatirja Mohamada, da je za njihove eko-
nomske težave kriva mednarodna zarota židovskih bančnikov, prav tako
pa procese, povezane z globalizacijo, kot posebno grožnjo nacionalnim
interesom obravnavajo tudi skrajne politične stranke v Franciji (Nacio-
nalna fronta), Veliki Britaniji (British National Party), ali Avstriji (Svo-
bodnjaki) (Worthington, 2001). Na eni strani imamo torej vse bolj pove-
zan svet, na drugi pa svet, ki v ekonomskem, političnem ter kulturnem
pogledu razpada na vse manjše entitete in identitete. Kot primere lahko
navedemo tako razpade večnacionalnih držav oz. federacij v Evropi, se-
cesionistične težnje v številnih državah sveta na jezikovni, verski ali na-
cionalni podlagi, kakor tudi vse pogostejše fundamentalizme, ki iščejo
konflikte za legitimiziranje svojega obstoja (Martin in Schumann, 1997).
Bolj zmerna izražanja protikozmopolitizma temeljijo sicer na istih straho-
vih kot skrajna, vendar pa pri tem ne uporabljajo rasistične retorike in
teorije mednarodne zarote. Namesto mednarodnih zarot zmerni proti-
kozmopolitizem podpira protekcionistične ekonomske politike, na teme-
lju nacionalnih interesov, sumničav pa je tudi do sporazumov, ki državi
narekujejo mednarodne obveznosti. Kot temelju nacionalne identitete
daje prednost kulturni asimilaciji pred rasnim izločevanjem oz. razliko-
vanjem (separacijo). 

Za obe različici protikozmopolitizma je značilen skupen pogled na glo-
balizacijo kot proces, sestavljen iz niza nevarnih in potencialno nenad-
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zorljivih sil, ki slabijo skupnosti z onemogočanjem državne moči, s kate-
ro bi urejala domače ekonomske in politične zadeve ter zavarovala obsto-
ječe nacionalne identitete. V taki predstavi predstavlja globalizacija stan-
je posameznikov, ki se čutijo močno odtujeni od vladajočih ekonomskih
in političnih institucij, prav tako pa so izolirani od civilne družbe na
nacionalni ravni. Namesto da bi protikozmopolitizem poskušal globalne
sile in procese omejiti in jih spraviti pod svoj nadzor, se je umaknil v
okvire nacionalnih meja (Worthington, 2001). 

Globalizacijo kot varnostni izziv je torej mogoče obravnavati na dva
temeljna načina: (neo)realistični, ki poudarja zlasti pomen držav kot
ključnih akterjev mednarodne skupnosti ter liberalno-konstruktivistični,
katerega osrednja elementa sta relativno zmanjševanje državne moči v
obdobju globalizacije ter pomen nastajanja globalne družbe in globalnih
vrednot, ki presegajo partikularne nacionalne, religiozne ali lokalne
identitete. Proces globalizacije naj bi v tem pogledu povzročal relativno
zmanjševanje državne moči, po drugi strani pa državi predstavlja vse
pomembnejši vir ogrožanja. 

Poleg obeh omenjenih pristopov pa moramo omeniti še vmesnega, ki
izpostavlja globalne vidike varnosti, po drugi strani pa še vedno izhaja iz
nacionalne varnosti kot ene izmed fundamentalnih funkcij države. Zago-
vornik takega pristopa je Paul (2000), ki zavrača dihotomno razlago
sodobnih varnostnih procesov. Po njegovem mnenju nacionalna varnost
ostaja ključna funkcija nacionalne države, pri čemer je obseg varnosti
odvisen od specifičnega položaja vsake države. Konec hladne vojne, hitre
tehnološke spremembe tako v civilni kot vojaški sferi ter preporod ame-
riške hegemonistične moči so sicer varnostno prizadevanje močno spre-
menili, vsekakor pa je še prezgodaj govoriti o zatonu nacionalne države
in njene vloge kot ključnega temelja nacionalne varnosti. Za razliko od
skrajnih stališč Paul trdi, da je na začetku 21. stoletja slika varnostne
funkcije mešana, kajti niti optimizem globalistov niti pesimizem zago-
vornikov vojaške varnosti nista popolnoma zajamčena. V preteklosti je
bila namreč vloga države večkrat postavljena pod vprašaj, pa vendar je
kljub vse večji ekonomski povezanosti ostala eden najpomembnejših ele-
mentov pri zagotavljanju varnosti. Danes pa neorealisti ter neoklasični
realisti neadekvatno pojasnjujejo tako okoliščine, v katerih države vodijo
konflikte, kakor tudi spremenjeno naravo samih konfliktov, zlasti navi-
dezno odsotnost vojskovanja med velikimi silami in posebej med demo-
kratičnimi državami. Paul sicer prizna, da so se na področju varnosti
zgodile številne spremembe, ki jih je povzročila globalizacija, vendar pa
so te spremembe neenake in niso tako temeljite, kot trdijo globalisti,
prav tako pa niso tudi tako banalne, kot trdijo realisti. Če želimo torej
adekvatno pojasniti razlike, je potrebno upoštevati politični, ekonomski
in varnostni kontekst posamezne države kot presek domače in medna-
rodne ravni. Tako distribucija moči v veliki meri določa sistemsko in
podsistemsko raven sprememb, medtem ko dejavniki domače ravni
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izmenjaje vplivajo na državno moč oz. stabilnost ter njene politične zna-
čilnosti. Spremembe obstajajo v vedenju srednje močnih in šibkih držav,
ki imajo zaščito velike sile oz. katerih regije so oblikovale institucije in
mehanizme za upravljanje in preprečevanje meddržavnih konfliktov.
Glavni argument za to trditev se namreč nanaša na zmanjševanje konf-
liktov med velikimi silami po koncu hladne vojne, vendar pa se vodilne
države namesto na vojskovališču soočajo na področju tehnoloških inova-
cij ter pri razvoju ofenzivnih in defenzivnih oborožitvenih sistemov. Tako
so ZDA, Kitajska in Rusija vstopile v obdobje, ko se oboroževalna tekma
izvaja predvsem na področju informacijskega bojevanja ter razvoja upo-
rabnega mini jedrskega orožja z omejenim obsegom delovanja. V tem
smislu konca zgodovine še ni na obzorju. 

Če povzamemo, globalizacija ni odpravila glavnih varnostnih funkcij
nacionalnih držav, čeprav so številne države zmanjšale svoje vojaške iz-
datke. Drugič, globalizacija se dogaja v okoliščinah unipolarnosti na
mednarodnem prizorišču, v katerih so ZDA kot hegemonistična sila na
čelu tega procesa. Strukturne okoliščine so se okrepile s povečano vlogo
ameriških korporacij, medtem ko so le-te izkoristile ameriško moč in
tako okrepile ekonomsko in politično vlogo po svetu. Tretjič, nove var-
nostne grožnje (okolje, nalezljive bolezni, tehnološka vprašanja ipd.) za
državo niso preobsežne, kajti največja (varnostna) inovacija držav je nji-
hova vključitev v nacionalnovarnostna prizadevanja. Četrtič, odgovori
držav varnostnim izzivom v posameznih primerih in regijah niso enotni,
kajti globalne družbene in ekonomske sile na države vplivajo različno.
Zato so neenaki odgovori na varnostnem področju posledica različnega
konteksta držav. Velike sile so sicer zmanjšale stopnjo konfliktov po
koncu hladne vojne, vendar pa se varnostno tekmovanje sedaj prenaša
na polje političnega vpliva in inovacij pri razvoju oborožitvenih sistemov.
Čeprav se število meddržavnih konfliktov zmanjšuje, tradicionalni viri
ogrožanja še vedno določajo vedenje ključnih regionalnih držav. Prav
tako vojaška moč tudi ZDA kot glavnemu globalnemu hegemonu ned-
voumno omogoča ključne funkcije. Svojo vlogo kot globalnega zaščitnika
izvajajo z družbeno-strukturno močjo nad svojimi zavezniki ter močjo
prisiljevanja, ki jo izvajajo nad svojimi nasprotniki. Glavna podpora in-
tervencionizmu in zaščitništvu so tako zaznane kot nedefinirane grožnje.
ZDA torej ostajajo nacionalna varnostna država par excellence, kljub
temu da pospešeno razvijajo tehnološke rešitve za pridobivanje prevla-
dujočega položaja tako nad svojimi zavezniki kot nasprotniki, s katerimi
bi svoj vpliv in interese zagotovili brez žrtev in aktivnih vojaških kon-
frontacij. Revolucionarne spremembe v vojaški tehnologiji so ključni fak-
tor, ki določa zagotavljanje varnosti oz. odgovora varnostnim grožnjam v
prihodnosti. Težnja držav je usmerjena v skrb za razvoj tehnoloških
dosežkov oz. prebojev, kakor tudi na politične, vojaške in ekonomske
prednosti teh sprememb, ki bi pomagale preoblikovati državo oz. druž-
bo, ki uporablja strateško tehnologijo nesorazmerno. Tehnologija torej
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deloma določa, kako države organizirajo svoje vire za (vojaško) varnost,
prav tako pa predstavlja tudi enega od temeljev za sprejemanje tako stra-
tegij kot doktrin. Tip oborožitvenih sistemov in tehnologija sta tako do
določene mere narekovala sprejetje strategij evropskih držav, kot sta bila
Blitzkrieg ali ofenzivne strategije pred drugo oz. prvo svetovno vojno.
Odnos med tehnologijo in vojaško strategijo je zato konstanten ter bo
tudi v prihodnosti določal tako odnose med državami kot znotraj njih. In
nenazadnje, države se prilagajo tehnološkim in socialno-političnim spre-
membam na različne načine. Prevzemajo oz. oblikujejo nove organizacij-
ske prijeme, s katerimi bi lahko odgovorile na obstoječe zunanje in not-
ranje spremembe. Tako nekatere hitro uvajajo novosti ter uspešno
zagotavljajo svojo varnost s sredstvi, ki se ne nanašajo zgolj na vojaške
oz. prisilne ukrepe. Le-ti so namreč le eni izmed različnih mehanizmov,
ki so državi na voljo pri zagotavljanju njene varnosti, zato je nepravilno
trditi, da tovrstne države izgubljajo svojo moč v globaliziranem varnost-
nem okolju. Uspešna prilagoditev novim globalnim družbenim pro-
cesom in silnicam je namreč znak moči nacionalne države, ne pa njena
šibkost (Paul, 2000). 

Globalna družba kot družba skupnega tveganja

Idejo o globalni družbi kot družbi skupnega tveganja je v 90. letih prejš-
njega stoletja razvil Martin Shaw, ko se je v obdobju vse številčnejših raz-
prav o varnosti po koncu hladne vojne ukvarjal z vprašanji razširjanja
tradicionalnih vojaških konceptov varnosti ter z rekonceptualizacijo
vprašanja, čigava varnost naj nas skrbi. V tem okviru moremo razumeti
njegovo tezo, da za razumevanje varnosti potrebujemo širšo perspektivo
spreminjanja moderne družbe v družbo, v kateri so tveganja porazdelje-
na prek družbenih in nacionalnih meja in vodijo v t. i. »družbo skupnega
tveganja«. Ideja »družbe tveganja« predpostavlja, da z novimi viri nevar-
nosti niso prekrižane zgolj tradicionalne družbene delitve, ampak tudi
politične meje. V tem smislu je s prejšnjo povezana tudi ideja o širših
skupnostih. Hkrati pa teorije modernosti in postmodernosti predpostav-
ljajo, da bodo te skupnosti pluralne, da se bodo prekrivale in nenehno
spreminjale, da ne bodo utrjene in določene, na primer zgolj s politični-
mi mejami. Ideja »skupnega tveganja« (ali ogroženosti) seveda ni v celoti
nova, kajti glavne grožnje nacionalni varnosti so se že med hladno vojno
bolj kot na grožnje posameznih držav nanašale na skupne grožnje. Tako
so zahodne države skoraj pol stoletja delovale v perspektivi »skupne var-
nosti« in v tem procesu ustvarjale »varnostno skupnost«. Vendar pa je za
sedanjo razpravo bistvena ugotovitev o globalnem principu oz. razsežno-
sti določenih ideoloških, vrednostnih in kulturnih prvin. Zato je globalna
družba, ki nastaja, »družba skupnega tveganja« v širšem smislu. Posa-
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mezniki, institucije civilne družbe in države vse bolj zaznavajo, da z
drugimi ljudmi po vsem svetu živijo v skupnem družbenem prostoru.
Ekonomske, kulturne in politične spremembe so namreč ustvarile infra-
strukturo svetovne družbe, v kateri so sicer prisotne številne segmentaci-
je in diferenciacije, ki določajo bolj omejene skupnosti tveganja. Zato
ima ideja skupnega tveganja več pomenov. V vojaškem smislu je ključna
sprememba, da se vojaške grožnje ne nanašajo več na edinega, manife-
stativnega nasprotnika, ki je bil za časa hladne vojne v zahodni zaznavi
sovjetski blok in obratno. Tako je možno redefinirati tradicionalno vojaš-
ko grožnjo nezahodnih držav – ne zgolj Rusije ali Kitajske, temveč (v
regionalnih razmerah) manjših držav, kot sta Irak in Iran, Severna Kore-
ja, Afganistan, Sirija in Sudan. Na drugi strani pa za pripadnike človeške
družbe obstajajo skupna tveganja, ki izvirajo iz tako različnih virov, kot
so okoljske spremembe in politična razburkanost. Čeprav lahko »skupna
tveganja« opredelimo kot tista, ki zadevajo svetovno družbo, vplivajo na
različne skupine zelo neenakomerno. Ljudje na revnih območjih so pogo-
sto bolj prizadeti zaradi okoljskih problemov in imajo na voljo manj sred-
stev za spopadanje z njimi kot tisti na Zahodu. Civiliste na vojnih
področjih pobijajo ali postanejo begunci, medtem ko zahodnjaki to
spremljajo preko množičnih medijev. Vendar pa položaj bolj skrajnih
žrtev postaja »skupen« problem svetovnega političnega sistema v celoti,
posebej njegovega zahodnega centra, in sicer zaradi vse bolj globalizira-
nih komunikacij in političnih sistemov (Shaw v Malešič, 1996).

Seveda pa vsa »skupna tveganja« niso vojaški problemi. Globalni
okoljski izzivi zahtevajo skupno odločanje in politične institucije, toda
tam, kjer odpovedo – kot v »vojnah za vode« – bo posredovala vojska. Po
letu 1989 smo bili priča tudi poskusom, da bi »begunce« opredelili kot
»varnostno grožnjo« v Evropi: toda begunci so ljudje, ki imajo varnostne
probleme in na splošno pred države ne postavljajo problemov vojaške
varnosti. Tako so bile v Evropi težave, ki so jih s sabo prinesli begunci,
upravne, gospodarske in socialne, ne pa vojaške, čeprav so bila npr. v
Ruandi begunska taborišča oporišča genocidne milice, kar bi lahko
obravnavali kot možen vir vojaškega ogrožanja. (Ibid).57 
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57 Begunsko vprašanje moramo seveda obravnavati mnogo širše kot zgolj vir vojaške-
ga ogrožanja. Je namreč pomembno varnostno vprašanje ne zgolj z vidika nacional-
ne, temveč tudi človekove in celo globalne varnosti. Nikakor ne smemo prezreti dru-
gih varnostnih vidikov begunskega vprašanja onstran upravnih, gospodarskih in
socialnih problemov. Zaradi svojih osebnih stisk so namreč begunci lahek »plen«
skrajnih militantnih nacionalističnih in fundamentalističnih skupin začenši s Pale-
stino, Afganistanom, osrednjo in severno Afriko, pa vse do Balkana in drugih be-
gunskih problemov v Evropi. Tako so celo pol stoletja po koncu druge svetovne
vojne, ko je prva generacija beguncev fizično že povsem izčrpana, politično zelo
močne begunske organizacije npr. v Italiji in Nemčiji, podobno pa lahko pričakuje-
mo tudi na področju Balkana, kjer je bilo zlasti z ozemlja BiH, Hrvaške, Srbije in
Črne Gore ter Kosova razseljenih več sto tisoč ljudi. Brez rešitve problemov teh ljudi
je namreč nemogoče rešiti tudi ostala meddržavna vprašanja. 
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Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 in v luči nastajanja proti-
teroristične svetovne koalicije se je zdelo, da je ideja o globalni družbi
kot družbi »skupnega tveganja« dokončno dobila svojo potrditev v real-
nem svetu. Lahko celo trdimo, da je svet v nekem trenutku tudi zaradi iz-
jemne moči in ofenzivne naravnanosti ameriškega in sploh zahodnega
medijskega in informacijskega aparata dejansko postal globalna družba,
katere največji varnostni izziv predstavlja terorizem. Celo države, ki so
sicer vse prej kot ameriške zaveznice, so izražale razumevanje za novo
ameriško politiko oz. »vojno proti terorizmu« ter našle legitimnost svoje-
ga sodelovanja v tej koaliciji. V tem primeru IKT sicer ni predstavljala
neposrednega vira ogrožanja sodobnih družb, je pa bila kot element
skupnega tveganja gotovo (zlo)uporabljena. Brez uporabe IKT si namreč
ne moremo predstavljati globalne družbe, prav tako pa bi bila brez nje
ideja o skupnem tveganju brezpredmetna. Ideja o skupnem tveganju
sloni namreč na izoblikovani predstavi – konstruktu, da se določena tve-
ganja nanašajo na svetovno globalno družbo ter vsakega posameznika
kot njenega člana. Kot pa je ugotovil že sam M. Shaw, pa ta tveganja na
različne skupine vplivajo zelo neenakomerno, zato se samo po sebi za-
stavlja vprašanje o smiselnosti in preverljivosti tovrstnega teoretičnega
pristopa. S premišljeno uporabo sodobne IKT so namreč določeni dejav-
niki v svetovni politiki nekatere procese izpostavili oz. vsilili kot skupna
tveganja. Tako lahko za že omenjeno protiteroristično koalicijo trdimo,
da je za številne države, ki v njej sodelujejo, terorizem postal varnostni
izziv šele hkrati z njihovim vstopom v tovrstno ad-hoc povezavo. In
podobno kritično lahko ovrednotimo tudi druge primere, ki jih je Shaw
obravnaval kot skupna tveganja globalni družbi (begunce ali okoljske
probleme). Ključen problem je namreč njegova ugotovitev, da je globalna
družba kot družba skupnega tveganja nastala z zaznavami posameznikov
in v institucijah civilne družbe, da z drugimi ljudmi po svetu živimo v
skupnem družbenem prostoru. Ker pa te zaznave v največji meri določajo
uporabniki IKT z ofenzivnimi informacijskimi politikami, je objektiviza-
cija tveganj, ki bi bila skupna globalni družbi, nemogoča. Kar je namreč
za nekatere družbe prvovrsten varnostni problem, se v drugih družbah
in kulturah lahko zaznava kot poskus intervencionističnega vmešavanja
v njihove notranje zadeve in neposredno ogrožanje njihovih interesov.
Zato lahko težnje po vzpostavljanju konceptov globalne varnosti obrav-
navamo zgolj v konstruktivističnem okviru oblikovanja skupnih zaznav
in identitet, ki bi premostile nacionalne, kulturne, religiozne, ideološke
in druge partikularizme, ki so sicer primarni dejavniki oblikovanja člove-
kovih zaznav. Samo take skupne zaznave in identitete bi lahko našle
skupne imenovalce tudi na področju varnosti. Vse dotlej pa moramo še
vedno upoštevati posamezne varnostne akterje ter njihove varnostne
interese in cilje. Zato je od iskanja skupnih imenovalcev varnostnih
groženj svetovni družbi mnogo pomembneje opozarjati oz. preučevati,
kakšni so trendi pri uporabi nasilja v času, ki ga označujemo kot obdobje
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globalizacije. To so namreč največje spremembe, ki se nanašajo na
področje varnosti in ki jih lahko obravnavamo v okviru globalne var-
nosti. 

Anna Leander (2001) opozarja na spremembe v svetovnem okolju pod
vplivom globalizacijskih procesov in njihovo refleksijo na razprave o var-
nosti ter teorije mednarodnih odnosov. Po njenem mnenju se najpomem-
bnejši vpliv globalizacije kaže v spreminjanju pogojev za zagotavljanje
državnega monopola pri uporabi legitimnega nasilja. Ti spremenjeni po-
goji se nanašajo na zmanjšanje sposobnosti konvencionalnih političnih
procesov pri učinkovitem reševanju političnih problemov, kar pomem-
bno vpliva na legitimnost države. In drugič, oblast, povezana s suvere-
nostjo, je vse bolj razpršena58, kar samo po sebi seveda zmanjšuje zmož-
nost države, da ohranja in uveljavlja svoj monopol nad legitimnim
nasiljem. Da država izgublja svoj pomen v konfliktih v relativnem smi-
slu, opozarja tudi Žabkar (v Malešič, 1996: 45), ki za konflikte po koncu
hladne vojne pravi, da se v njih vse bolj uporabljajo metode in sredstva
nekonvencionalnega bojevanja s poudarkom na atentatih, sabotažah,
diverzijah, napadih na mesta in druge prepovedane cilje, kar dodatno
sproža velike migracije prebivalstva in narekuje OZN organiziranje po-
sebnih človekoljubnih operacij.59 Varnostna tveganja po razpadu bipolar-
nega ravnotežja sil namreč niso več usmerjena v oborožene spopade med
državami, temveč v neoboroženo ekspanzijo mednarodnega kriminala,
tihotapljenje mamil in orožja, epidemije nalezljivih bolezni (npr. AIDS,
ebola, SARS), izkoriščanje naravnih virov, posledice uporabe nevarnih
tehnologij, mednarodni terorizem, izseljevanje iz držav in območij z epi-
demijami, lakote, brezposelnost ter sistematično kršenje človekovih pra-
vic, nenadzorovano stopnjo rasti prebivalstva in podobno. V tem smislu,
zlasti z vidika interesov držav, vse pogosteje govorimo o asimetričnih
virih ogrožanja oz. celo asimetričnem vojskovanju, v katerem se soočajo
dejavniki in akterji na povsem različnih organizacijskih ravneh in institu-
cionalnih oblikah. Tako lahko kot varnostno grožnjo državi obravnavamo
tudi posameznike, pod in naddržavne skupine, ki seveda za doseganje
svojih ciljev uporabljajo bistveno drugačna sredstva, kot jih pričakuje
država ali drugi konvencionalni dejavniki mednarodne varnosti.

Izhajajoč s take predpostavke pa je potrebno pojasniti tudi implikacije
na varnostno teorijo in teorijo mednarodnih odnosov. V tem primeru
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58 Vse več je namreč mednarodnih organizacij, na katere posamezne nacionalne drža-
ve prenašajo dele svoje suverenosti. 

59 Za razliko od tradicionalnih vojn 19. in začetka 20. stoletja zdaj večina vojn ne pote-
ka med državami, ampak znotraj njih. Leta 1995 sta samo še dva izmed petdesetih
oboroženih konfliktov širom sveta ustrezala znanemu vzorcu: vojni med Perujem in
Ekvadorjem ter med Libanonom in Izraelom. Novi spopadi znotraj državnih meja
pa komajda še zbujajo mednarodno pozornost. Vendar pa so denimo v Južni Afriki
v letu po ukinitvi rasne delitve nasilno ubili 17.000 ljudi – več, kot jih je zahtevala
16-letna državljanska vojna (Martin in Schumann, 1997: 31).
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namreč Leanderjeva zagovarja zelo pragmatično rešitev: v kolikor teorije
o mednarodnih odnosih izgubljajo svoj praktični pomen, se morajo pre-
makniti onstran teorij mednarodne politike ter se osredotočiti zgolj na
odnose med posameznimi državami. V nasprotnem primeru je namreč
večina pomembnih političnih vprašanj, vključujoč tista, ki se nanašajo
na vojno in mir, izključenih. To pa pomeni, da je državocentrični pristop
veljaven ugovor teoriji mednarodne politike. Vendar pa so države zgolj
eden izmed razvijajočih se akterjev, ki vplivajo in oblikujejo vojno in mir,
zato potrebujemo širši pogled za razumevanje vojne in miru. Behnke
(Ibid.) ima prav, ko kot glavni problem izpostavi namero nekaterih avtor-
jev, da bi celotno mednarodno politiko »pokrili« z eno veliko teorijo
(orig. Grand Theory), kar pa je bilo vedno nemogoče. Ker je torej obliko-
vanje splošne teorije po mnenju avtorice nemogoče, predlaga bolj prak-
tične rešitve, ki bi pojasnile odnos držav do legitimnega nasilja.

Prvi del odgovora je ugotovitev, da ne moremo doseči standardizirane
rešitve, kajti potrebno je razumeti kompleksno naravo značilnosti držav-
nega monopola nad legitimnim nasiljem. Vsaka nadaljnja obravnava
mora namreč upoštevati družben kontekst, nanašajoč se na lokalne
zgodovine ter pogoje in mejnike, ki določajo mišljenje. Praktična imple-
mentacija torej pomeni, da se morajo standardizirane rešitve, kot so eko-
nomska liberalizacija, politične reforme, volitve ter konvencionalno
posredovanje med sprtimi stranmi, redefinirati in prilagoditi kontekstu
oz. okolju, v katerem se želijo uporabiti. 

Drugi del odgovora pa se nanaša na splošne strukturne spremembe
ter na možnosti vpliva nanje, zlasti ko govorimo o politični praksi oz.
običajih (politični kulturi). Tako so lahko v okviru konkretnejšega delo-
vanja zahteve za reformo globalne ekonomije upravičene, vendar pa so
zaradi nejasnosti in nerazločnosti praktično težko uresničljive. V tem pri-
meru je najbolj skupna ideja usmerjena v nekakšno obliko kozmopolit-
ske demokracije, kajti določene oblike kozmopolitstva so predpogoj, v
kolikor sedanji čas za mir (orig. time for peace) postaja vse bolj zahodno
(samo)razumevanje mednarodnih odnosov. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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KONCEPT ČLOVEKOVE VARNOSTI

Človekova varnost ni skladen koncept ali teoretska šola, prej nasprotno.
Obstajajo različni, včasih celo konkurenčni koncepti človekove varnosti,
ki se odraža v različnih socioloških in kulturnih ter geostrateških usmeri-
tvah. Pojav koncepta človekove varnosti je torej tesno povezan z vredno-
tami in normami v mednarodnem sistemu. Obsega številna zavezništva,
akterje in agende, ki so nas premestile onstran tradicionalnega spektra
mednarodne politike. Te spremembe, nastale na temelju identitet in inte-
resov, v nasprotju s strukturnim realizmom kot prevladujočo paradigmo
mednarodnih odnosov, najbolje pojasni socialni konstruktivizem, med-
tem ko realisti in (neo)realisti zavračajo pomen koncepta o človekovi var-
nosti, očitajoč mu redukcionizem, t. j. nepotrebno drobljenje varnostne
paradigme na neadekvatne referenčne objekte (Møller, 2001: 8–9), ki so
lahko sicer potencialni cilj ogrožanja, nikakor pa niso zmožni oblikovati
ustreznih varnostnih mehanizmov. V konstruktivističnem smislu, kot ga
predlaga Newman (2001), pa empirično raziskovanje podpira tak kon-
cept človekove varnosti, ki nasprotje realističnemu determinizmu, zato je
vse bolj sprejet tudi med odločevalci v mednarodnih zadevah.60

Človekovo varnost zaznamuje tako odsotnost hotenj (ang. freedom
from want) kot odsotnost strahu (ang. freedom from fear). Gre torej za
pozitivne in negativne svobode in pravice. Prav tako je koncept človeko-
ve varnosti povezan z normativnim in etičnim gibanjem ter empiričnimi
vzroki. Normativizem se kaže v etični odgovornosti pri preusmerjanju
varnosti k posamezniku v kontekstu sprememb v politični skupnosti ter
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60 Zunanji ministri držav G-8 so na zasedanju v Kölnu 1999 opredelili naslednje oblike
kriz in vzrokov zanje:
– regionalni, etnični in znotrajdržavni konflikti;
– razpad in delitev suverenih držav;
– upočasnjevanje demokratičnih reform kot vzrok za znotrajdržavne konflikte;
– pomanjkljivo svetovno priznavanje človekovih pravic;
– širjenje oborožitvenih sistemov;
– terorizem, organizirani kriminal in trgovina z orožjem;
– revščina in degradacija okolja.

Kot ukrepe za preprečevanje omenjenih groženj so zunanji ministri izpostavili 3
globalne strategije:
– Človekova varnost (ang. human security), ki jo razumejo kot zagotavljanje svobo-

de in varnosti posameznika in skupnosti z oblikovanjem okolja, v katerem bodo
zagotovljeni preživetje, temeljne človekove pravice in svoboščine ter zaščita vsa-
kega posameznika, vključujoč tudi zaščito civilnega prebivalstva med oboroženi-
mi konflikti.

– Druga strategija preprečevanja konfliktov temelji na reformi OZN, vsesplošnem
sprejemanju njihovih pravil, priznavanju temeljnih človekovih pravic ter krepitvi
demokracije in pravne države.

– Tretja strategija pa je povezana z neširjenjem oborožitvenih sistemov in razorože-
vanjem. 

(Siedschlag, 2002: 13). 
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pojavu transnacionalnih norm, nanašajočih se na človekove pravice. Em-
pirični vzroki, ki vodijo h konceptu človekove varnosti, pa temeljijo tako
na znotrajdržavnih kot meddržavnih odnosih. Obstaja široko razumeva-
nje, da ima izguba oz. pomanjkanje človekove varnosti (kot je socioeko-
nomsko pomanjkanje, surove kršitve človekovih pravic, širjenje epide-
mioloških groženj kot je AIDS) neposredne učinke na mir in stabilnost
tako znotraj držav kot med njimi. Zato je tudi v interesu držav, da zago-
tavljajo človekovo varnost kljub vse večjem pomenu, ki ga je posameznik
v zadnjih letih pridobil v mednarodnem okolju. 

Spremenjeni kontekst, ki je preusmeril varnostno razmišljanje, pa je
tako pozitiven kot negativen. Pozitiven je, ker odraža politiko pooblašča-
nja (ang. politics of empowerment). Mednarodna razprava o demokraciji,
informacijska tehnologija ter priznanje prispevka civilne družbe k not-
ranji in mednarodni politiki, pogojujejo razvoj mednarodne dinamike
(Newman, 2001: 242). Negativni vidik spremenjenega okolja pa se kaže v
napetostih med posameznimi institucijami ali vrednotami (kot je neoli-
beralni trg) in konceptom človekove varnosti. Ker je interes za človekovo
varnost posledica zaznanega ogrožanja te varnosti (enega izmed glavnih
virov ogrožanja nekateri vidijo tudi v globalizaciji, ki naj bi zmanjšala
moč šibkih skupin, ogrozila domače gospodarske panoge ter povzročila
družbeno neenakost, medtem pa drugi kot grožnjo človekovi varnosti
zaznavajo predvsem državo in njene institucije), je za koncept človekove
varnosti nujno potrebna emancipacija od obstoječih struktur moči, pa
naj bodo globalne, nacionalne ali regionalne. 

Vendar pa so premiki v politiki, še posebej pa v razumevanju človeko-
vih pravic in potreb takšni, da gredo preko tradicionalnih vojaških in
državocentričnih konceptov varnosti, na kar kaže pojav norm in institu-
cij tako na regionalnem kot globalnem nivoju (od razvoja kazenskega in
humanitarnega prava do človekovih pravic, ekonomije ter demokracije).
Teh norm, ki so ključnega pomena za razumevanje sodobnih procesov,
strukturni realizem ne more razložiti. Za njihovo razlago je primernejši
konstruktivizem (Newman, 2001: 247). 

Kot smo že ugotovili, obstajajo številni vidiki oz. pristopi h konceptu
človekove varnosti. Newman (2001) izpostavi štiri najpomembnejše:
temeljne človekove dobrine, dogmatična / intervencionistična smer,
družbena blaginja/razvojna smer, koncept nove varnosti (ang. new secu-
rity). 

Pristop, ki poudarja temeljne človekove dobrine, izhaja iz predstavlje-
nega razvojnega programa OZN, ki vsebuje temeljno (kritično), ekonom-
sko, fiziološko, zdravstveno, osebno, okoljsko, kulturno ter politično var-
nost. Leta 1994 je Human Development Report zapisal, da občutki
(ne)varnosti večine ljudi izvirajo prej iz problemov dnevnega življenja
kot kataklizmičnih groženj svetovnih razsežnosti. Zagotovitev delovnega
mesta in materialnih zmožnosti, zdravstvena oskrba, degradacija okolja
ter kriminal so glavne skrbi in viri ogrožanja človekove varnosti po vsem
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svetu (UNDP, 1994; Newman, 2001: 243), ki sicer niso prisotni vsepo-
vsod v enaki meri, so pa soodvisni. V tem smislu je človekovo blagosta-
nje najboljši indikator varnosti.61 Koncept človekove varnosti je skladno
z modelom UNDP individualen (usmerjen v posameznika) in hkrati uni-
verzalen (vsepovsod prisoten in uveljavljen). 

Drugi pristop je dogmatičen oz. intervencionističen, kajti človekova
varnost se mora nujno usmeriti na posameznika, četudi zato trči v nas-
protje z državno suverenostjo. Omenjen pristop namreč predpostavlja,
da varnost države, kot jo razumemo tradicionalno, ne zagotavlja nujno
tudi posameznikove varnosti. Trend sodobnih konfliktov, ki postajajo
vse bolj znotrajdržavni, večina žrtev pa je med civilnim prebivalstvom,
kaže, da država ni vedno garant varnosti posameznika, še več, lahko jo
celo ogroža. Kljub temu da konvencija o genocidu predvideva akcije za
preprečitev velikega trpljenja in nasilja nad civilnim prebivalstvom, pa je
koncept t. i. človekoljubnega posredovanja odvisen predvsem od razme-
rij v mednarodni skupnosti. Eno zadnjih vojaških posredovanj, ki se je
legitimiziralo v tem smislu, je bilo Natovo posredovanje v ZRJ leta 1999
zaradi dogodkov na Kosovu. V tem primeru sta se soočila dva pogleda:
formalistični in idealistični (povezan s konceptom človekove varnosti).
Medtem ko je prvi opozarjal predvsem na pomanjkanje mednarodno-
pravne podlage za posredovanje (ni bilo odobritve s strani VS OZN) in
na rušenje temeljev mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti (tovrstna
ad hoc posredovanja bi lahko postala praksa reševanja konfliktov), pa so
drugi izhajali ravno iz omenjenega koncepta človekove varnosti, ki je
nad državno suverenostjo in ki jo lahko zavaruje človekoljubno posredo-
vanje, predvideno v sprejetih mednarodnih konvencijah. Največji prob-
lem sodobnih človekoljubnih posredovanj, ki spodkopava njihovo legi-
timnost, pa je povezan z vprašanjem izvajalcev tovrstnih akcij ter
določitvijo primerov, kje in kdaj se bo uporabila sila za zaščito človekove
varnosti. Tu igrajo namreč izredno pomembno vlogo mednarodne medij-
ske korporacije, ki določene konflikte izpostavijo javnemu mnenju, dru-
gih pa ne. Prav tako pa so za samo posredovanje bistveni interesi velikih
sil. Problem koncepta človekove varnosti in človekoljubnega posredova-
nja je torej na strani držav, ki koncept uporabljajo predvsem za legitimi-
ziranje lastnih interesov.

Tretji koncept je povezan z družbeno blaginjo in je razvojno determi-
niran. »Developmentalisti« oz. »razvojniki« namreč vidijo družbeni raz-
voj kot glavni element za razvoj drugih javnih dobrin in svoboščin,
pomembnih za zagotavljanje individualne varnosti. Kljub temu da je ta
pristop podoben tistemu, ki zagovarja temeljne človekove dobrine, pa so
med njima tudi zelo pomembne razlike. »Razvojniki« gredo namreč
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61 Thomas in Tow (2002) predstavita 7 kategorij modela, ki so ga razvili Združeni naro-
di (United Nations Human Development Report) v poročilu New Dimensions of
Human Security: ekonomsko, okoljsko, osebno, skupnostno, zdravstveno, politično
in prehrambeno. 
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onstran zagotavljanja človekovih dobrin, prav tako pa tudi ne pristajajo
na minimalne standarde varnosti oz. preživetja. Razvoj vidijo kot sreds-
tvo na poti do končnega cilja, ne pa kot cilj sam. Zato je pomembno, da
mir, razvoj in demokracijo obravnavamo skupaj, kajti njihova medseboj-
na razmerja so zelo povezana, prav tako pa morajo biti tudi koncept
človekove varnosti in strategije za njegovo uresničevanje integralne in
celovite.

Zadnji, četrti koncept je za razpravo o varnostnih implikacijah upora-
be IKT morda najpomembnejši. Usmerja se namreč na netradicionalno
varnost in ne–civilno družbo: epidemiologijo (posebno AIDS, SARS),
mamila, terorizem, nehumana orožja (npr. protipehotne mine), kibernet-
sko bojevanje in destruktivno naravo človeka. Politične, ekonomske in
tehnološke spremembe, ki so omogočile globalizacijo, so omogočile delo-
vanje tudi zlem silam, ki predstavljajo resen izziv demokraciji, razvoju in
varnosti. S konceptom nove varnosti (ang. new security) je glavna refe-
renčna točka razprave v številnih primerih tako država kot posameznik,
vendar pa se razmerja lahko spremenijo. Kontekst, v katerem je varnost
ogrožena, naj bi bil vedno povezan s šibkimi državnimi institucijami,
rešitev problemov pa je v njihovi krepitvi. V tem je bistvena razlika kon-
cepta nove varnosti, v odnosu do konceptov temeljnih človekovih potreb
in družbene blaginje, v katerih je varnost posameznika neodvisna od
suverenosti oz. varnosti države, čeprav izguba človekove varnosti lahko
predstavlja izzive tudi za državo. Zato so odnosi med človekovo in netra-
dicionalno varnostjo ter bolj konvencionalnimi koncepti varnosti kom-
pleksni in zahtevajo nadaljnje resno preučevanje.

Posamezni pristopi k obravnavanju človekove varnosti odražajo različ-
no zaznavanje in razumevanje varnosti kakor tudi družbenega okolja. Ne
samo da ni konsenza o definiciji človekove varnosti, prav tako ni konsen-
za o metodologiji za njeno preučevanje. Medtem ko so nekateri pristopi
izrazito pozicionalistični in ohranjajo status quo (izhajajo z državne
ravni, ki zaradi zagotavljanja legitimnosti svojega delovanja upošteva
tudi varnostne interese državljanov kot posameznikov. Seveda pa ta ugo-
tovitev velja zgolj za liberalne demokracije zahodnega tipa), pa so drugi
revizionistični in postavljajo posameznika v izhodišče varnostnih raz-
prav. Ne glede na to, kateri od dveh omenjenih pristopov nam je bližji,
pa je očitno, da je zagotavljanje človekove varnosti v precejšnji koliziji z
državno suverenostjo, ki je še vedno eden najpomembnejših stebrov
zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti. Ta ugotovitev velja še
posebej za dogmatično oz. intervencionistično smer in z njo povezano
človekoljubno posredovanje (ang. humanitarian intervention), kar smo v
zadnjem času videli zlasti v primeru Natovega posredovanja v ZRJ. Ideja
človekoljubnega posredovanja je imela svoje zagovornike predvsem v za-
hodni Evropi in Severni Ameriki, kar kaže na pomen vpliva politične
kulture pri zagotavljanju tako človekove kot nacionalne in mednarodne
varnosti. Kar je bilo za nekatere nujna zaščita temeljnih človekovih pra-
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vic manjšin, ki so nad suverenostjo in ravnanjem države, je bilo za druge
kršenje temeljnih pravil mednarodne skupnosti in vmešavanje v notranje
zadeve suverene države. Zato lahko v tem pogledu pritrdimo Newmanu
in njegovem teoretičnem povezovanju konstruktivizma na koncept člove-
kove varnosti. 

Eno glavnih vprašanj, ki se poraja pri človekovi varnosti, je povezano
z mehanizmi za njeno zagotavljanje, prav tako pa so različna mnenja o
tem, na kaj naj bi se človekova varnost nanašala, na kar je v precejšnji
meri opozoril že Newman. Thomas in Tow (2002: 178–179) opredelita,
zakaj je danes pomembno govoriti o človekovi varnosti ter izpostavljati
odnos človekoljubnega posredovanja, kot enega najpomembnejših me-
hanizmov zagotavljanja človekove varnosti, v razmerju do državne suve-
renosti. Danes namreč država ni več varna, v kolikor so varne samo
njene meje in ozemlje, ne pa državljani. Po drugi strani pa človekoljubna
posredovanja kolektivnih varnostnih entitet (Nato in OZN) na Balkanu,
v Afriki in drugod po svetu vodijo k širjenju varnostnega koncepta, hkra-
ti pa zahtevajo nov premislek o odnosu med posameznimi varnostnimi
akterji oz. subjektih mednarodnih odnosov. Zato v svojem članku pred-
lagata, da bi morali termin človekova varnost definirati bolj določeno,
tako da bi pridobil večjo politično in analitično težo in s tem aplikativ-
nost.62 V tem kontekstu predlagata pristop, ki temelji na treh temeljih.
Prvi predpostavlja, da transnacionalne grožnje mednarodnim normam
oz. vrednotam izhajajo iz neprimernosti v notranjih državnih sistemih,
kar seveda predstavlja dodatno ranljivost posameznikom in skupinam
znotraj teh držav. Drugič, države in posamezniki, ki se soočajo s to ranlji-
vostjo, je pogosto niso sposobni učinkovito obvladati sami. Kar pa vodi k
tretji komponenti omenjenega pristopa: te države in ljudje zahtevajo
določeno obliko mednarodnega posredovanja, s čimer naj bi bile zago-
tovljene njihove osnovne potrebe, ki so hkrati fundamentalni cilji člove-
kove varnosti. Ta pristop relativizira državno suverenost z mobilizacijo
mednarodne civilne družbe, ki naj bi zavarovala mednarodne norme ter
razdelila moč med državo in nedržavnimi akterji v globaliziranem svetu.
Pristop je torej konceptualno precej drugačen od tradicionalno uporab-
ljenega v nacionalni varnosti, človekovem razvoju in mednarodnih odno-
sih. Kajti usmerja se na tiste dogodke, ki so nad državnimi mejami v
smislu njihovega učinkovanja na različne družbe in posameznike. Zno-
traj dane države se namreč problemi, kot so distribucija hrane, spolna ali
rasna diskriminacija ter osnovna fizična varnost posameznika, navadno
obvladujejo in rešujejo znotraj okvira državne suverenosti in se obravna-
vajo kot razvojni problemi. Dogodek oz. kriza pa postane zadeva človeko-
ve varnosti, v kolikor se razširi preko državnih meja in dobi resnično
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62 McDonald kot najpomembnejšo kritiko človekove varnosti izpostavi ravno njeno
neoperativnost, ki je posledica glavne dileme samega koncepta: ali je človekova var-
nost v svojem bistvu normativni ali moralni projekt (McDonald, 2002: 280). 
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mednarodni pomen, pri čemer prizadeva tudi druge družbe in posamezni-
ke.63 To je predvsem takrat, ko je dogodek nelinearen – ko se vzroke in
učinke obravnava onstran področja groženj, stanje in viri v posamezni
državi pa ne zadoščajo za rešitev problema. Čezmejni terorizem, onesna-
ževanje, begunci in genocid so pravi primeri groženj, ki destabilizirajo
mednarodni mir in varnost. V tem smislu je tudi vprašanje nivoja analize
(mednarodna družba, država ali posameznik), kjer je vprašanje človeko-
ve varnosti najbolje konceptualizirano, manj pomembno, kot trdijo neka-
teri. Tako se »peacebuilding« operacije, temelječe tako na tradicionalnih
varnostnih temeljih kot konceptu človekove varnosti, po koncu hladne
vojne izvajajo pogosteje na nedržavnem nivoju, kar seveda omejuje mož-
nost za vzpostavitev edinstvene paradigme človekove varnosti. Zato Tho-
mas in Tow (Ibid.) zagovarjata tezo, da človekove varnosti ni potrebno
postavljati v povsem revizionističnem smislu, pač pa je njen razvoj po-
trebno preučiti v koeksistenčnem odnosu do bolj tradicionalnih pristo-
pov k varnosti, ki se nanašajo na nacionalno in mednarodno raven. Kajti
dejavniki človekove varnosti se namreč obravnavajo v debati med orto-
doksnimi teoretiki ali alternativci. V raziskavi Harvard University’s Pro-
ject on Human Security so človekovo varnost opredelili kot pričakovano
življenjsko dobo, ki je posamezniki ne preživijo v definiranih pogojih
revščine oz. pomanjkanja. Pri tem pa so zanemarili druge kritične oblike
ogrožanja človekove varnosti, kot so politični zaporniki, žrtve uničevanja
okolja, pandemij, ki zopet prekoračujejo posamezne suverene meje in
agende. 

Poleg samega opredeljevanja človekove varnosti, da bi postala bolj
uporabna za proces političnega odločanja, pa sta se Thomas in Tow v
svoji analizi usmerila tudi na načine zagotavljanja človekove varnosti. Pri
tem sta se posebej osredotočila na človekoljubna posredovanja. V svoji
analizi sta na podlagi študije primerov ugotovila, da obstaja po koncu
hladne vojne v mednarodni skupnosti nekakšno soglasje, da določena
področja varnosti, kakor tudi blaginje posameznikov presegajo meje
držav. Zato ima v teh primerih mednarodna skupnost legitimno pravico,
da spremeni razmere. Državna suverenost sicer še vedno ostaja, že dolgo
pa ni več nepremostljiva ovira človekoljubnemu posredovanju. Prav tako
sta ugotovila, da grožnje človekovi varnosti ne izvirajo nujno iz vojaških
spopadov, epidemij oz. pandemij ali ekoloških katastrof, temveč imajo
tudi številne druge vzroke. Zato zgolj preprosta napotitev enot za vzpo-
stavitev miru med sprtimi stranmi, ali pa zaustavitev nelegalnega seka-
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63 Ena pomembnejših kritik koncepta človekove varnosti se nanaša ravno na ugotav-
ljanje oz. zaznavanje, kateri problemi in krize presegajo državne meje in kaj vpliva
na zaznavo oz. obravnavo neke krize ali problema, ki ga je potrebno reševati v skla-
du s konceptom človekove varnosti. V nadaljevanju bomo zato podrobneje predsta-
vili kritiko članka Thomasa in Towa, ki sta jo v članku »The Utility of Human Secu-
rity«: Which Humans? What Security? A Reply to Thomas & Tow predstavila Alex J,
Bellamy in Matt McDonald. 
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nja pragozda, ne zadošča. Potrebno je namreč uporabiti sistematične
programe, ki povezujejo politične in ekonomske reforme družbenega
razvoja. Svet je zato v varnostnem smislu potrebno obravnavati bolj kom-
pleksno kakor nekatere tradicionalne paradigme. S kombiniranjem me-
hanizmov vsiljevanja in izgradnje miru (orig. peace enforcement in peace
building) predstavlja človekova varnost tako pomemben okvir za usklaje-
vanje varnostnih potreb znotraj sodobne mednarodne skupnosti.

Za analizo Thomasa in Towa so torej značilne: težnja po uporabnosti
(aplikabilnosti) koncepta človekove varnosti, poskus natančnejše (ožje)
opredelitve človekove varnosti, ki bi to uporabnost zagotovila tudi v poli-
tičnih procesih odločanja ter oblikovanje načinov zagotavljanja človeko-
ve varnosti v mednarodnem okolju predvsem z mehanizmi za vzpostavi-
tev in izgradnjo miru OZN in človekoljubnim posredovanjem. Kljub
temu da se predvsem z uporabnostnim vidikom omenjene analize lahko
strinjamo, pa je potrebno predstaviti tudi kritiko takšnega pristopa. Bel-
lamy in McDonald (2002: 373–377) kritizirata možno zoževanje razume-
vanja človekove varnosti in njenega umeščanja v državocentrični okvir,
po drugi strani pa Thomasu in Towu očitata nedoslednost pri opredelje-
vanju koncepta. 

Težnja po uporabnosti koncepta človekove varnosti v politično-odloče-
valskih procesih je sporna v treh točkah. Prvič, države so pogosteje del
problema kot pa vir njegovega reševanja. V nasprotju z večino avtorjev
človekove varnosti Thomas in Tow namreč trdita, da morajo države in
mednarodne meje ohraniti osrednje mesto. Še posebej pa je sporna
njuna ugotovitev, da dogodek oz. kriza postane zadeva človekove varno-
sti, v kolikor se razširi preko državnih meja in dobi resnično mednarodni
pomen. V tem pogledu države in mednarodna skupnost ostajajo primar-
ni referenčni objekti varnosti, medtem ko naj bi sicer v konceptu člove-
kove varnosti osrednje mesto pripadlo posamezniku. Ne samo da države
niso sposobne zagotoviti varnosti za svoje državljane v luči velikih stroš-
kov, v številnih primerih celo aktivno ogrožajo varnost posameznikov, pa
naj gre za genocid (Ruanda, bivša Jugoslavija), kršitev človekovih pravic
(Kitajska in Južna Afrika), redistribucijo dohodka za potrebe militarizma
(Indija in Pakistan) ali pa materialno in politično podpiranje globalne
ekonomske ureditve s strani ZDA in Japonske, ki še poglablja neenakost
v akumulaciji dohodka ter revščino v državah tretjega sveta. Če je torej
država eden od pomembnih virov ogrožanja človekove varnosti, potem ta
koncept, v kolikor temelji na državocentričnem pristopu, izgublja eman-
cipacijske sposobnosti. Drugič, razumevanje človekove varnosti, ki sta jo
predstavila Thomas in Tow, daje prednost »smrti zaradi politike« pred
»smrtjo zaradi ekonomije« (death by politics over death by economics).
Gre torej za favoriziranje političnih groženj človekovi varnosti pred eko-
nomskimi. Po njunem mnenju bi se moral koncept človekove varnosti
nanašati na bolj otipljivo ogrožanje, kar lahko dosežemo le z razmejitvijo
med splošnimi in specifičnimi grožnjami človekovi varnosti, ta razmeji-
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tev pa ustvarja prevlado groženj kot je npr. terorizem, nad pomanjka-
njem elementarnih pogojev za človekovo bivanje in obstoj. V tem smislu
sta tudi obravnavala človekoljubno posredovanje in operacije za izgrad-
njo miru kot najbolj učinkovite praktične strategije za preprečevanje
ogrožanja človekove varnosti. Ker pa so omenjene operacije tesno pove-
zane s tradicionalnimi varnostnimi akterji (predvsem državami in držav-
nimi zavezništvi) in so v tem pogledu politično relevantne, dopuščajo
realistični ontologiji, da izigra varnost posameznikov. Če bi pristali na
izhodišče Thomasa in Towa, bi terorizem s 5000 žrtvami letno kot grož-
nja prevladoval nad pomanjkanjem hrane, zaradi katere umre 40.000
ljudi dnevno. To pa je seveda z vidika človekove varnosti nesprejemljivo.
V tem pogledu lahko stališče Thomasa in Towa razumemo kot vesterni-
zacijo koncepta človekove varnosti, kjer politične grožnje posameznikom
prevladujejo nad ekonomskimi, kar seveda vpliva tudi na (zahodna)
posredovanja kot način reševanja omenjenih problemov. Thomas in Tow
sta spregledala, da njuni predvideni viri ogrožanja ne odražajo globalne-
ga stanja, enako pa velja tudi za človekoljubna posredovanja, ki izhajajo
predvsem iz političnega ogrožanja človekove varnosti Čeprav je Zahod
po koncu hladne vojne v skladu z neowilsonističnim liberalnim pristo-
pom teorije demokratičnega miru postal bolj intervencionističen, pa se
njegova teorija demokratičnega miru ni izkazala kot uspešna. Kljub »svo-
bodnim« volitvam se neenakost po svetu povečuje, prav tako pomanjka-
nje hrane, begunska problematika in širjenje nalezljivih bolezni. 

Tretja točka kritike Thomasovega in Towovega članka pa se nanaša na
omejeno koncepcijo transnacionalnega. Premalo naj bi namreč izpostav-
ljala vpletenost zahoda v probleme in krize, ki jih želi reševati.64 Drug
problem, izhajajoč iz selektivnega transnacionalnega delovanja, pa se
odraža v politični praksi (intervencionizmu), ki le malo stori za blažitev
človeškega trpljenja v tretjem svetu. Kajti posredovanje v notranje eko-
nomske odnose držav tretjega sveta v smislu demokratičnega vladanja in
neoliberalnih ekonomskih odnosov večinoma okrepi lokalne elite in
donatorje. In nenazadnje, tako razumevanje transnacionalne varnosti
usmerja pozornost na vprašanja suverenosti in vojaškega reševanja oz.
odvračanja groženj, hkrati pa daje prednost (človekoljubnemu) posredo-
vanju pred poudarki človekove varnosti. 

Thomas in Tow sta v svojem poskusu, narediti koncept človekove var-
nosti bolj politično relevanten in aplikativen, bistveno spremenila njego-
vo izhodiščno perspektivo, kar lahko vpliva na izgubo emancipacijskega
potenciala, ki ga je koncept človekove varnosti prinesel v varnostno in
politično razpravo. Kot pravi Anthony Burke (v Bellamy in McDonaald,
2002: 375), » se moramo bati razmer, v katerih pristopi k človekovi var-
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64 Pri tem sta posebej izpostavila vpletenost oz. podporo ZDA Izraelu v bližnjevzhodni
krizi ter nemajhen vpliv gospodarske krize, na podlagi politike ZDA in Mednarod-
nega denarnega sklada, na razpad SFRJ (Ibid.).
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nosti lahko postanejo del realistično-tradicionalističnega okvira, čigar
izhodišča ostajajo v bistvu nespremenjena in skladna s politiko in poli-
tičnimi strukturami, ki jih podpirajo«. 

Glavni problem torej ni v približevanju koncepta človekove varnosti
obstoječim varnostnim mehanizmom, temveč je ravno obraten. Pomem-
bni varnostni akterji v luči legitimiziranja svojih varnostnih instrumen-
tov in načina njihovega delovanja (mehanizmov) v novem varnostnem in
geostrateškem položaju (zlo)uporabljajo koncept človekove varnosti in
njegove poudarke, ki v svojem fundamentu izhaja iz popolnoma nasprot-
nega pogleda na varnost, kot na realističnih temeljih delujoči varnostni
akterji, ne glede na obstoj različnih perspektiv obravnavanja človekove
varnosti in njenega odnosa do nacionalne države. Ta odnos lahko pona-
zorimo z obravnavanjem človekoljubnega posredovanja kot enega izmed
glavnih instrumentov za uveljavljanje in doseganje človekove varnosti, ki
poteka predvsem v okviru Angleške šole razumevanja mednarodnih od-
nosov. V splošnem imamo v tem okviru dva pristopa (pluralističnega in
solidarističnega) in tri tradicije (realistično, racionalistično in revolucio-
narno). Pluralisti trdijo, da v mednarodni skupnosti ne obstaja soglasje o
tem, kaj oblikuje najvišjo človekoljubno nujo, v primeru katere je potreb-
no posredovati, kajti predlogi za skupna etična načela in standarde člo-
vekovih pravic so vedno kulturno določeni. Zato močne države na člove-
koljubne krize odgovarjajo selektivno v skladu s svojimi interesi. Nadalje
pluralisti izpostavljajo pomen državne suverenosti in norme ne-vmešava-
nja oz. posredovanja (orig. non-intervention) kot glavne obrambne
mehanizme, ki jih imajo šibke države pred močnejšimi. Ker mednarodni
mir in varnost slonita na vzajemnem priznavanju suverenih pravic držav,
je človekoljubno posredovanje nelegitimno in nelegalno. Na drugi strani
pa solidaristi te trditve spodbijajo in menijo, da je mednarodna skupnost
razvila osnovno skupno razumevanje človekoljubne nuje. Dokaz za to sta
trenutni režim človekovih pravic, ki vključuje sprejete standarde člove-
kovega vedenja, metode vladnega in nevladnega nadzora ter povečano
univerzalno kaznivost kršitev ter posredovanja v Somaliji, Ruandi in
BiH, ki dokazujejo, da se človekove pravice ne morejo skrivati za tančico
državne suverenosti. (Bellamy, 2003a: 4).

V dosedanjem delu smo opredelili predvsem širši odnos realizma in
konstruktivizma do človekove varnosti in njenih mehanizmov, kajti
predpostavili smo, da so glavne varnostne paradigme realizem, liberali-
zem in konstruktivizem. Prvi koncept človekovo varnost zavrača, drugi
jo podpira, tretji pa najbolje pojasnjuje. Vendar pa omenjene tri paradig-
me niso edina možna izbira. Martin Wight (v Bellamy, 2003a: 9) govori
namreč o realizmu, racionalizmu in revolucionarizmu, Bellamy (2003a)
pa jih povezuje s pluralistično oz. solidaristično razlago človekove varno-
sti oz. človekoljubnega posredovanja kot dvema osnovnima vejama An-
gleške šole. Realizem v tem primeru zagovarja odgovornost države v
odnosu do svojih državljanov, racionalizem/pluralizem do mednarodne
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družbe oz. skupnosti in revolucionarizem (solidarizem) do človeštva.
Vendar pa zlasti med racionalizmom in pluralizmom opažamo velike raz-
like, saj nekateri pluralisti danes že sprejemajo mednarodna (človeko-
ljubna) posredovanja, v kolikor so pod okriljem VS OZN, medtem ko
racionalisti vsako posredovanje razumejo kot napad na osnovno pravilo
o neposredovanju kot garantu mednarodne stabilnosti. Za racionaliste je
torej pomembnejša stabilnost in enotnost med velikimi silami kot pa
zagotavljanje manjšinskih in človekovih pravic v posamezni državi.
Naslednji problem, ki ga izpostavlja racionalizem, pomemben tudi za
našo razpravo, se nanaša na kulturni relativizem. Medtem ko solidaristi
oz. revolucionaristi govorijo o enotni kulturi65 v razumevanju človeko-
ljubnega posredovanja, pa jo racionalisti zavračajo. Države so namreč
preferenčna oblika družbene organizacije, ki vpliva in oblikuje moč. V
teoriji lahko vsaka država oblikuje svoj način življenja neodvisno od
zunanjega posredovanja. Chris Brown (v Bellamy, 2003a: 12) tako pravi,
da je nemogoče ločiti družbene vrednote in ideje o človekovih pravicah
od kulturnega konteksta, v katerem se pojavijo.66 

Tretja paradigma je revolucionarizem, ki ga pogosto enačimo s solida-
rizmom. Če na obravnavane smeri pogledamo v širšem teoretičnem okvi-
ru, lahko ugotovimo, da tako revolucionarizem kot racionalizem poudar-
jata pomen kulturnega okolja in iz njega izvirajočih vrednot, kar je
seveda klasična konstruktivistična podmena. Vendar pa revolucionari-
zem govori o kulturnem in moralnem univerzalizmu, medtem ko racio-
nalizem poudarja pomen državnega kulturnega okvira. Zato lahko reče-
mo, da spada prvi v konstruktivizem, usmerjen v mednarodno skupnost,
drugi pa v državocentričnega. (Solidaristični) revolucionarizem pa ne
črpa zgolj iz konstruktivizma, temveč tudi iz neomarksistične in liberal-
ne teoretske osnove. Njegova ideja o svetovni družbi, temelječi na posa-
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65 Tu lahko govorimo tudi o globalni kulturi, ki zajema formalna in neformalna pravila
mednarodnega družbenega življenja. Tako globalna kultura med drugim opredeljuje
glavne akterje mednarodne politike, njihovo notranjo organiziranost ter način njiho-
vega delovanja. V tem pogledu je zelo blizu Angleški šoli mednarodnih odnosov
(orig. English School of International Relations), ki poudarja pomen mednarodnih
družbenih norm za legitimiziranje in krepitev držav kot osnovnih enot mednarodne
politike, ter konstruktivistični teoriji mednarodnih odnosov, ki sloni na poudarjanju
kulturnega okolja pri oblikovanju značilnosti – identitet držav in drugih mednarod-
nih akterjev (Paris, 2003: 442). Zato nekateri avtorji Angleško šolo obravnavajo kot
temelj, na katerem se je razvila konstruktivistična misel (Bellamy, 2003b: 326).

66 Ta debata je bila prisotna v razpravi o t. i. azijskih vrednotah, ki sta jo vodila pred-
vsem Singapur in Kitajska in trdila, da azijska družba daje prednost pravicam sku-
pin pred pravicami posameznikov, hkrati pa tradicionalno sprejema strožje oblike
kaznovanja, kot so prisotne na Zahodu. Takemu pogledu pa je nasprotovalo veliko
število azijskih nevladnih organizacij. Zlasti za Kitajsko lahko rečemo, da njena
zunanja politika v odnosu do vprašanja suverenosti in človekoljubnega posredova-
nja tudi v drugih primerih sloni na racionalizmu. Tako je pristala na posredovanje v
Somaliji šele, ko je somalska država razpadla in ni bilo več vprašanja državne suve-
renosti, prav tako pa je skupaj z Rusijo in Indijo močno kritizirala unilateralno
posredovanje Nata v ZRJ leta 1999 (Ibid.). 
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meznikih, to tezo nedvoumno potrjuje. Obenem pa zavrača usmerjanje
na pravice držav in idejo, da je človekova varnost kulturno in ozemeljsko
omejena z državnimi mejami. Zato solidaristično revolucionaristično za-
govarjanje človekoljubnega posredovanja, pravice do posredovanja in
skupnih principov za vodenje vojaškega posredovanja temeljijo na treh
temeljih. Prvi se nanaša na soglasje o vsebini človekoljubne nuje, kajti
mednarodna skupnost je nastala na podlagi kompleksnega spleta for-
malnih pravic državljanov, vojnih ujetnikov, žensk in otrok, prav tako pa
obstaja sofisticirana mreža transnacionalnega nadzorovanja omenjenih
pravic. Drugi se nanaša na trditev, da ima zaščita človekovih pravic kot
mednarodna norma enak status kot zaščita suverenih pravic. Ustanovna
listina OZN, pogosto obravnavana kot osnova za legitimiziranje ne-po-
sredovanja, izenačuje pomen zaščite osnovnih človekovih pravic z zašči-
to državne suverenosti. Zato je, v primeru človekoljubne nuje oz. krize,
posredovanje ne samo legalno, temveč tudi moralno nujno. In končno,
obstaja širok sporazum o pravilih uporabe sile v človekoljubnih posredo-
vanjih. 

Za koncept človekove varnosti lahko v skladu s solidarističnim in
revolucionarnim pristopom trdimo, da temelji na tipičnem »bottom to
up« (od spodaj navzgor) pristopu, katerega središče delovanja je posa-
meznik in njegovi (varnostni) interesi, medtem ko (neo)realistični plura-
listični pogled tovrstni pristop obravnava kot nepotrebni redukcionizem
varnostne razprave, katere jedro je še vedno nacionalna država in njena
moč delovanja v mednarodni skupnosti. V tem pogledu so tudi razprave
o primernosti instrumenta človekoljubnega posredovanja v primerih
Kosova in BiH, Haitija ter Vzhodnega Timorja onstran temeljnega revolu-
cionarnega diskurza o človekovi varnosti. Posamezne države oz. skupine
držav v teh primerih z ali brez formalne podpore s strani OZN same izbi-
rajo, kje in na kakšen način bodo zavarovale človekovo varnost. Zato sta
izbor teh posredovanj ter prevlada političnih groženj človekovi varnosti
lažje razumljiva in obvladljiva z (neo)realističnim pojasnjevanjem sodob-
ne varnosti in mednarodnih odnosov. Po drugi strani pa preveč funda-
mentalistični revolucionaren pristop k človekovi varnosti prinaša nevar-
nost odtujevanja koncepta od stvarnosti, pomanjkanje mehanizmov za
njegovo izvajanje pa ga postavlja v vrsto zgolj enega izmed mnogih teore-
tičnih pojasnjevanj varnosti brez prave uporabne vrednosti. Ker se (neo)
marksistične in liberalne teze o odmiranju držav in koncu zgodovine (še)
niso potrdile, je zato glavna uporabna vrednost koncepta človekove var-
nosti njegova emancipacijska sposobnost ter opozarjanje na probleme, ki
po svetu ogrožajo ljudi. Kljub temu pa izvajanje v nekaterih primerih
tudi uspešnega pritiska na politično in gospodarsko elito nacionalnih in
globalne ravni zavrača obravnavo človekove varnosti kot neuporabnega
teoretičnega koncepta. V tem okviru pa igra zelo pomembno vlogo tudi
uporaba IKT, ki ima sicer na področju človekove varnosti tako posredne
kot neposredne implikacije. Glede neposrednih varnostnih implikacij
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uporabe IKT na področju človekove varnosti lahko izpostavimo ogroža-
nje posameznikovega ekonomskega stanja, njegovih političnih in člove-
kovih pravic, pravice do izražanja (anonimnih) mnenj ipd., ki se kažejo
predvsem v zlorabi IKT, njeni cenzuri oz. filtriranju, usmerjanju razvoja
ter preprečevanju dostopa do njenih storitev, posebej v času t. i. boja
proti terorizmu, ki je danes najpomembnejša agenda mednarodnih in
nacionalnih političnih elit. Pri tem se kot vir ogrožanja lahko pojavijo
tako države kot nedržavni akterji in celo drugi posamezniki. Z vidika
zagotavljanja varnosti posameznika kot individuuma so zato pomembni
tako načini obravnave tovrstnih groženj s strani države in njeni mehaniz-
mi za njihovo odvračanje,67 ki pa so seveda odvisni od posamezne druž-
be oz. države.68 Prav tako pa je pomembno lastno zaščitno delovanje
posameznika ter njegovo sodelovanje v nacionalnih in globalnih civilno
družbenih integracijah, v katerih se predvsem s sodelovanjem strokov-
njakov in izvedencev s področja uporabe IKT širi znanje in zavedanje o
morebitnih zlorabah IKT in njene uporabe s strani držav, mednarodnih
korporacij kakor tudi posameznikov. Deibert (v Rosenau in Singh, 2002:
126–127) zato kot pomembno varnostno predstavo pri uporabi IKT izpo-
stavi ravno zasebno varnost (orig. private security), ki se nanaša na že
omenjeno ogrožanje posameznika pri njegovi uporabi IKT, ki jo v okviru
naše obravnave koncepta človekove varnosti poimenujemo tudi človeko-
va (individualna) informacijska varnost.

Ključen posreden pomen pri človekovi varnosti pa je zmožnost IKT v
ozaveščanju pomena človekove varnosti in vpliva na sodobno politično
skupnost na ravni posameznih držav kakor tudi globalne oz. mednarod-
ne skupnosti. Medijsko izpostavljanje določenih varnostnih problemov
in zahteve za njihovo rešitev so, ob predpostavki svobodnih medijev kot
četrti veji oblasti v demokratičnem svetu, najbolj pomembni za (politič-
ni) razvoj koncepta človekove varnosti. Prav tako pa je v posrednem smi-
slu pomembna uporaba IKT v mednarodnih (človekoljubnih) posredova-
njih, ki so med najpomembnejšimi konkretnimi mehanizmi za dejansko
izvajanje človekove varnosti. Sodobna mednarodna posredovanja zaje-
majo namreč ohranjanje miru (orig. peacekeeping), demokratične spre-
membe ter izgradnjo institucij, pri tem pa se nanašajo na vse vrste kriz,
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67 Ti so institucionalni (gre za ustanavljanje posebnih institucij, katerih naloga je ob-
veščanje javnosti o zlorabah IKT, sodelovanje in svetovanje proizvajalcem program-
ske in strojne opreme itd.), izobraževalni, strateško-razvojni ter koordinacijski.

68 Medtem ko imajo številne liberalno-demokratske države pooblaščence (npr. Nemči-
ja, Švica), inšpektorje (npr. Švedska), ali celo ministrstva, pristojna za zaščito oseb-
nih podatkov (v Sloveniji je za varstvo osebnih podatkov pristojen namestnik varu-
ha človekovih pravic) ter so v ta namen sprejele številne predpise (ena izmed najbolj
dodelanih je Direktiva Evropske unije za zaščito podatkov – European Data Protec-
tion Directive), pa druge države sploh ne poznajo zakonskih regulativ, nanašajočih
se na osebne podatke (Kitajska), oz. so te regulative le minimalne (ZDA) (Deibert v
Rosenau in Singh, 2002: 127; http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/
index_ de.htm).
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za kar pa ena organizacija ni dovolj. Na Kosovu so tako OZN, nevladne
organizacije, OVSE, vojaške sile ter mednarodna policija oblikovale zača-
sno mrežno organizacijo (United Nations Mission in Kosovo – UNMIK),
v kateri skupaj sodelujejo na vseh ravneh za izvrševanje ciljev misije. IKT
je pri tem ključni faktor, ki omogoča nastanek in obstoj mrežne organi-
zacije, katere glavne značilnosti so učinkovitejša izraba virov, uspešnejše
delovanje ter doseganje ciljev večdimenzionalne misije. Kajti za razliko
od tradicionalnih, birokratskih in hierarhičnih organizacij, se mrežne
organizacije na spremembe v okolju mnogo hitreje odzivajo. Vendar pa
so mrežne organizacije mnogo več kot le elektronska omrežja, kajti teh-
nologija samo pomaga doseči določene cilje, ki bi brez sprememb organi-
zacijske strukture ter institucionalne kulture ne bili uresničljivi. Njena
največja prednost je namreč v hitrosti odzivanja, ki jo organizacije z upo-
rabo IKT lahko močno povečajo. Kljub pomembni vlogi IKT je torej orga-
nizacijska in institucionalna struktura tista, ki določa, katere tehnologije
se bodo uporabile, na kakšen način in za doseganje katerih ciljev (Holo-
han, 2003).

KONCEPT OMREŽNE IN INFORMACIJSKE VARNOSTI

Številni empirični indikatorji kot so število uporabnikov interneta, rast
informacijskega sektorja sodobnih družb, razvoj novih družbenih infra-
struktur na osnovi uporabe IKT ter sprememba starih, kažejo na pomen,
ki ga ima IKT v sodobnih (informacijskih) družbah. Izhajajoč iz analize
razvoja sodobne varnostne paradigme postajajo zaradi vse večjega pome-
na IKT v sodobnih družbah omrežja sama referenčni objekt, na katerega
se varnost nanaša. V tem primeru govorimo torej o omrežni, oz. v širšem
smislu, o informacijski varnosti, ki naj bi se v skladu z varnostno teorijo
nanašala na uravnotežen in stabilen razvoj in delovanje. Ker se ta var-
nostni objekt nanaša na IKT, ga bomo zato obravnavali ločeno od vpliva
uporabe IKT na ostale tradicionalne varnostne objekte. 

Omrežna varnost predstavlja namreč eno novejših varnostnih pers-
pektiv in izvira iz naraščajočega pomena omreženih informacijskih teh-
nologij v vseh vidikih postindustrijske ekonomije, vključujoč mednarod-
no proizvodnjo in globalne finance. Nove informacijske tehnologije so
namreč neločljivo povezane z bistvenimi spremembami v naravi eko-
nomske organizacije kakor tudi drugih vidikov družbe. Ker je torej vse
večji del družbe odvisen od omrežene informacijske infrastrukture, se je
pojavila nova oblika varnostne predstave, ki je usmerjena v zavarovanje
omrežja samega pred razpadom sistema (org. system crash), izgubo,
krajo ali uničenjem podatkov ter prekinitvijo informacijskih tokov.
Omrežna varnost pa ima dve dimenziji: 
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– Prva se nanaša na zaščito neokrnjenosti podatkov in interni pretok in-
formacij do posameznih korporacij oz. delov sistema. Ker so korpora-
cije in druge družbene organizacije spremenile obliko organiziranosti
iz hierarhične ter fiksnih lokacij v horizontalno na geografsko dislo-
ciranih območjih, je hiter in zanesljiv informacijski pretok postal
bistvenega pomena za njihovo delovanje. Čeprav so številne korpora-
cije oblikovale svoje lastne zasebne mreže (VPN- virtual private net-
work) oz. intranet, pa je vse večji pritisk po povezovanju teh mrež v
internet. Tako postaja obramba pred omrežnimi napadi iz interneta
vse pomembnejša.69 

Prvi primer omrežne varnosti se torej nanaša na zanesljivo delovanje
informacijske infrastrukture, ki je nujno potrebno za notranje delova-
nje organizacij. Gre torej za notranjo omrežno varnost organizacije, ki
tovrstno tehnologijo in infrastrukturo uporablja. 

– Druga dimenzija pa se nanaša na varovanje informacijskega toka med
informacijskimi proizvajalci (ponudniki) in potrošniki (uporabniki).
Danes je namreč vse več tako komercialnih kot javnih storitev, ki jih
lahko uporabljamo v elektronski obliki, po drugi strani pa so določene
klasične storitve dobile tudi svojo elektronsko obliko (elektronsko
bančništvo, zavarovalništvo, e-javno upravo in e-volitve). Konvergenca
komercialnega pritiska ter novih tehnologij je tako povzročila pravi
vihar na internetu, zlasti pa so velika pričakovanja usmerjena v
komercializacijo svetovnega spleta (orig. world wide web). Seveda pa
mora temu napredku slediti tudi varovanje oz. zaščita informacijskega
toka (povezav) med ponudniki storitev in uporabniki, kajti le na ta na-
čin je možno zagotoviti dovolj visoko stopnjo zanesljivosti in hkrati
tudi legitimnosti on-line storitev. To dimenzijo omrežne varnosti med
ponudniki in uporabniki informacijskih storitev lahko zato opredeli-
mo kot omrežno varnost, usmerjeno v zunanje okolje omrežene orga-
nizacije. 

Ne glede na to, za katero dimenzijo omrežne varnosti gre (ali za komuni-
kacije znotraj korporacij ali za tiste med korporacijami kot ponudniki
storitev in njihovimi odjemalci), je učinkovito in zanesljivo delovanje
informacijskih mrež najpomembnejše. Mreža sama je zato referenčni
objekt varnosti. Upoštevajoč, da informacijska omrežja (še posebej inter-
net) presegajo ozemeljske in birokratske omejitve ter zahtevajo medna-
rodno sodelovanje tako držav, kot posameznikov in korporacij, ki nare-
kujejo tehnološki razvoj, pa moramo kot pomembno okolje omrežij
upoštevati tudi državne jurisdikcije, ki poskušajo omejiti in sankcionirati
grožnje, kar je vse prej kot lahko. Grožnje omrežni varnosti namreč

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

69 V ta namen so korporacije razvile številna orodja, med katerimi so najpomembnejši
požarni zidovi, protivirusni programi, alarmni sistemi v realnem času ter različne
oblike kodiranja in identificiranja s pametnimi karticami ter biometričnimi postopki
(skeniranje prstnih odtisov, roženice, obraza, rok ali glasu (http://www.ebcvg.com/
articles.php?id=110, 21. 7. 2004). 
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vključujejo širok spekter aktivnosti, vključujoč: programske napake, ki
lahko vodijo do sesutja sistema; računalniške prevare in kraje; posamez-
nike in zaposlene znotraj sistema, ki namerno onemogočajo delovanje
sistemov; nedelovanje podpore fizične infrastrukture; aktivnosti heker-
jev in drugih računalniških kriminalcev; industrijsko in drugo tako
zasebno kot državno vohunjenje ter nenazadnje zlonamerno kodo in
programe kot so virusi, trojanski konji, črvi ipd. (Deibert v Rosenau in
Singh, 2002: 128–130).

Kljub navidezni povezavi med omrežno in državno varnostjo, pa
obstaja med njima pomembna razlika. Medtem ko se prva nanaša strikt-
no na delovanje informacijskih sistemov, njihovo zanesljivost in hitrost,
pa je cilj druge omejevanje, zbiranje ali blokiranje informacijskega toka,
v kolikor je zaznan kot grožnja državi oz. nacionalni ali državni varno-
sti70 (Ibid.).

Omrežna varnost izpostavlja torej komunikacijski (prenos podatkov)
in uporabniški vidik IKT kot referenčni objekt, na katerega se varnost
nanaša, koncept informacijske varnosti pa za cilj ogrožanja postavi v
ospredje celotno IKT, vključujoč tudi njene zmogljivosti zbiranja in obde-
lave podatkov in delovanja strojne opreme nasploh. Petrović (2004) ogro-
žanje delovanja IKT razdeli v 4 skupine, ki pa jih je mogoče delno tudi
združiti oz. jim dodati nove. Tako smo zaradi analitičnih potreb štiri sku-
pine razdelili v dve osnovni, pri čemer se prva nanaša na informacijsko
zagotovitev oz. fizične oblike ogrožanja informacijske varnosti, druga
skupina pa zajema uporabniški vidik ogrožanja informacijske varnosti.
Znotraj slednjega pa lahko umestimo tudi grožnje omrežni varnosti, ki
jih je izpostavil Deibert (v Rosenau in Singh, 2002).
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70 Eden izmed nazornih primerov v Sloveniji je poskus omejevanja in preprečevanja
dostopa do spletne strani www.udba.net, kar je od ponudnikov dostopa do interneta
zahteval republiški inšpektor za varstvo osebnih podatkov. Vendar pa je bila ome-
njena blokada zaradi uporabe proxy strežnikov v tujini ter programov za skupno
uporabo in izmenjevanje datotek (P2P-peer to peer) povsem neuspešna, zato je ome-
njeni inšpektor blokado tudi umaknil. Vendar Slovenija ni osamljen primer inter-
netnih blokad, ki so značilne tudi za druge zahodne države (ZDA, Nemčija), najbolj
pa za Kitajsko (Cerar, 2003).
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Tabela 8: Oblike ogrožanja informacijske varnosti

Višja sila Pomanjkljivosti strojne Človeški dejavnik Človeški dejavnik 
in programske opreme (nenamernost) (namernost)

•Potres •Izpad sistema •Slaba organizacija •Kraje
•Nevihte •Tehnične napake na •Nedisciplina •Prevare
•Poplave •osrednji enoti –strežniku •Nemarnost •Poneverbe
•Strele •Tehnične napake •Nestrokovnost •Falsificiranje
•Požar •na odjemalcih •Monotonost •Izsiljevanje
•Visoka temperatura •Logične napake v •Utrujenost •Grožnje
•Visoka vlažnost •strežnih programih •Kršenje zasebnosti
•Onesnaženost •Logične napake v •Sabotaže
•Radarsko sevanje •aplikativnih programih •Sporočanje zaupnih 
•Akustično sevanje •podatkov
•Elektromagnetsko •Vohunjenje
•sevanje v obe smeri •Pornografija 
•Nestabilnost napajanja •Propaganda
• z električno energijo •Vandalizem (crackerji)
•Izredne razmere •Terorizem
•Vojno stanje •Umori

•Heking
•Izdelava ter
• distribucija virusov
•Piratstvo na področju 
•programske opreme
•Napadi DoS

INFORMACIJSKA ZAGOTOVITEV DRUŽBENO IN KULTURNO OGROŽANJE
UPORABA KOT OGROŽANJE

Vir: prirejeno po Petrović (2004: 20).

Velika odvisnost sodobnih družb od uporabe IKT je poleg številnih
prednosti prinesla tudi slabosti. Medtem ko smo se v tem poglavju osre-
dotočili na slednje in pojasnili, zakaj je različno povzročeno nedelovanje
IKT lahko vir ogrožanja družb oz. njihovih kritičnih infrastruktur, pa
bomo v naslednjem poglavju več pozornosti posvetili pozitivnim spre-
membam, ki jih je IKT omogočila pri zagotavljanju sodobne varnosti.
Tako kot pri vseh drugih tehnologijah tudi za IKT velja, da so njihove
družbene implikacije odvisne izključno od človekove uporabe. Zato teh-
nologij nikakor ne smemo deliti na dobre in zle, kajti taka distinkcija je
izključno človeški fenomen.
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UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
V NEKATERIH VARNOSTNIH MEHANIZMIH 

Mehanizmi za zagotavljanje varnosti v sodobnih družbah se v osnovi
nanašajo na tri glavne prvine: varnostno politiko, varnostni sestav ter
varnostno samoorganiziranje civilne družbe (Grizold, 1992). Ker bomo v
nadaljevanju v okviru podpoglavja o posameznih varnostnih referenčnih
objektih ter njihovi uporabi IKT podrobneje predstavili spremembe, ki
jih je IKT prinesla tako v varnostni sestav (pri tem bomo v okviru obram-
bne prvine predstavili spremembe, ki se nanašajo na vojaški vidik izvaja-
nja obrambe v funkciji zagotavljanja varnosti, medtem ko bomo spre-
membe varnostnega sestava v ožjem smislu povezali predvsem z
razvojem koncepta omreženega delovanja obveščevalnih služb kot analo-
gijo, prevzeto iz koncepta na omrežju delujočih oboroženih sil) kot v var-
nostno samoorganiziranje civilne družbe predvsem v povezavi z indivi-
dualno varnostjo, bo pri analizi uporabe IKT v varnostnih mehanizmih
poudarek predvsem na tistih oblikah varnostnih politik in njihovih in-
strumentov, ki posredno ali neposredno temeljijo na uporabi IKT. Pri
tem bomo v okviru zunanje politike, katere glavni instrumenti so sicer
mednarodna pomoč, znanstvena in izobraževalna izmenjava, javna
diplomacija ter druge informacijske dejavnosti, podpora mednarodnim
humanitarnim programom ter sodelovanje v multilateralnih organizaci-
jah (Kugler in Frost, 2002: 67), največjo pozornost namenili javni diplo-
maciji, medtem ko bomo spremembe, ki jih je uporaba IKT prinesla v
obrambno in varnostno politiko, pojasnili predvsem na temelju koncep-
tov, ki uporabe IKT ne vidijo zgolj kot vira ogrožanja temveč kot sredstvo
za doseganje miru in varnosti. To so namreč tisti koncepti, ki jim je koo-
perativni model za zagotavljanje varnosti bližji od kompetitivnega, teme-
lječega na moči. Navkljub dejstvu, da so obrambne in varnostne politike
držav sicer zelo različne in omenjena delitev mehanizmov za zagotavlja-
nje varnosti izhaja prvenstveno iz zahodne politične kulture ter koncepta
liberalne države (obrambne in varnostne politike držav so tako lahko
usmerjene v mednarodno okolje (intervencionistična, kooperativna),
nevtralne ali izolacionistične, prav tako je različen odnos do posamezni-
ka kot referenčnega objekta varnosti oz. varnostnega samoorganiziranja
civilne družbe), pa lahko pritrdimo ugotovitvi, da je varnost mnogo več
kot zgolj odsotnost zunanjega ogrožanja. Vključuje namreč tudi zaščito
kritične infrastrukture, ekonomsko varnost, socialno varnost, okoljsko
ter človekovo varnost (Liotta, 2002: 475). Varnost je v pozitivnem smislu
prizadevanje za doseganje homeostatičnosti na omenjenih področjih, v
nadaljevanju pa bomo predstavili nekatere pristope, ki poskušajo opera-
cionalizirati aktivno in pozitivno vlogo uporabe IKT. Pri tem smo se odlo-
čili za mehanizme, razvite v različnih okoljih in državah, njihov najpo-
membnejši skupni imenovalec pa je izraba tistih lastnosti IKT, ki
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omogočajo zagotavljanje varnostnih interesov brez uporabe drugih var-
nostnih instrumentov kot so npr. oborožene sile. V globaliziranem in
povezanem svetu, kjer je uporaba vojaške sile vse manj legitimna, bodo
tovrstni varnostni mehanizmi igrali vse pomembnejšo vlogo, pa naj gre
za državne ali nedržavne akterje. 

Javna diplomacija 

Javna diplomacija postaja v sodobnem globaliziranem in informacijsko
prepletenem svetu gotovo eden izmed najpomembnejših instrumentov
zunanje politike in v tem smislu tudi pomemben instrument varnostne
politike. Z uporabo satelitskih televizijskih in radijskih programov je na-
mreč mnogo lažje širiti informacije npr. o posredovanjih in aktivnostih
OZN tudi v države tretjega sveta, prav tako pa lahko tudi organizacije,
kot je Nato, na svojih spletnih straneh pojasnjujejo razloge za svojo širi-
tev ter posamezna posredovanja izven primarnega prostora delovanja
(orig. out of area operations). Vendar pa moramo razumeti, da je javna
diplomacija mnogo starejši instrument kot razvoj in uporaba IKT, ki se v
različnih obdobjih prilagaja družbenemu in tehnološkemu razvoju. Zato
tudi ne moremo trditi, da uporaba novih tehnologij v biti spreminja stra-
tegije in načine, kako države in družbe zagotavljajo svojo varnost. Celo
nasprotno, uporaba novih tehnologij potrjuje dolgoročni trend pomena
propagande oz. informacijskega delovanja, sponzoriranega s strani drža-
ve (Latham, 2003). Uporaba IKT potemtakem ne vpliva v bistveni meri
na spremembo strategij držav, ima pa zelo pomemben vpliv, kar zadeva
nedržavne varnostne akterje.71 Strateška javna diplomacija, ki se je tradi-
cionalno ukvarjala predvsem z interakcijami med državami (Manheim v
Arquilla in Ronfeldt, 1999b: 203), se bo morala prilagoditi novemu var-
nostnemu in strateškemu okolju, kjer imajo tudi nedržavni akterji mož-
nost dostopa in vpliva na medije, prav tako pa so nedržavni akterji manj
ranljivi za vplive nanje in so v splošnem bolj prilagojeni. Na ta način laže
prilagajajo svoje agende potrebam informacijskega trga (npr. enakost ter
človekove pravice) kot politike nacionalnih držav, temelječe na realpoliti-
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71 Javno diplomacijo lahko zato v tem pogledu obravnavamo kot sredstvo informacij-
skih operacij pri izvajanju glavnega cilja, tj. upravljanja zaznav (orig. Perception ma-
nagement), ki obsega naslednje oblike (Wik, 2001):
– Široko in obsežno informiranje z javno diplomacijo, ki je navadno združena (kor-

porativna) funkcija.
– Široko prepričevanje s koordinirano javno diplomacijo, kar izvajamo z lobira-

njem.
– Usmerjeno prepričevanje z natančno usmerjenimi psihološkimi operacijami, kar

imenujemo danes oglaševanje, nekoč pa so pogosto uporabljali tudi termin propa-
ganda. 

– Spreminjanje nasprotnikovih zaznav realnosti s prevarami oz. dezinformiranjem. 
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ki. Njihove aktivnosti so odprte za nove oblike politik, ki bodo v prvi
vrsti slonele na mehki moči, kar Arquilla in Ronfeldt imenujeta noopoli-
tika (Arquilla and Ronfeldt, 1999b). Noopolitika (gr. Noos-razum) je
namreč mednarodni sistem, temelječ na etiki, normah in vrednotah. Je
resnična revolucija v diplomatskih zadevah in naslednji korak onstran
konstruktivizma (Copeland, 2000: 121).

Zato se beseda propaganda v okviru ameriških oblasti za opis njihovih
aktivnosti skoraj ne pojavlja več. Strateško komuniciranje obravnavajo
pod naslovom javna diplomacija, pri čemer gre za mešanico propagand-
nih aktivnosti v tujini, političnega marketinga ter kulturne diplomacije
(Bussemer, 2003: 21). Uradno pa javna diplomacija vključuje aktivnosti
ameriških oblasti, katerih cilj je razumevanje, informiranje ter vplivanje
na tuje javnosti z mednarodnimi izmenjavami, mednarodnimi informa-
cijskimi programi, raziskovanjem medijev in javnega mnenja ter podporo
nevladnim organizacijam. Javna diplomacija poskuša konsolidirati odno-
se z ameriškimi zavezniki, prepričati druge o pravilnosti svojih vrednot
ter zagotoviti vzajemno sodelovanje med ZDA in drugimi družbami. V
kolikor so njeni rezultati pravilni, zmanjšuje možnost vojaških, političnih
in ekonomskih konfliktov, hkrati pa razbija negativne predstave o ZDA.
Javna diplomacija je relativno poceni in visoko učinkovit način za pro-
moviranje ameriške politike in interesov povsod po svetu (United States
Advisory Commission on Public Diplomacy, Consolidation of USIA Into
The State Department v Bussemer, 2003: 21). Pri tem pa Peeler (2000)
izpostavlja vse večji pomen interneta v okviru javne diplomacije, ki
lahko prebije tudi državno cenzuro. Tako navaja primer incidenta med
kitajskim in ameriškim letalom, ko je življenje izgubil kitajski pilot.
Kitajski državni mediji so ob tem pokazali cenzurirano verzijo ameriške-
ga opravičila, medtem ko so kitajski internetni uporabniki lahko preko
svetovnega spleta pridobili celotno verzijo. Seveda pa je proliferacija
informacijskih virov za izvajalca javne diplomacije lahko tudi velika teža-
va, kar smo ugotovili v študiji primera iraško-ameriškega konflikta, kjer
je bila uporaba javne diplomacije posebej neuspešna. 

Uporaba IKT kot sredstva za doseganje notranje 
(nacionalne in individualne) ter mednarodne / globalne varnosti

V globalni informacijski družbi sta izvajanje in reševanje konfliktov vse
bolj odvisna od t. i. mehkih virov in sredstev moči, med katerimi pa v
ospredje stopa tudi uporaba IKT. Zato so spremljajoči instrumenti v pre-
ventivi in reševanju konfliktov nujno potrebni za izvajanje tako široko
zasnovane zunanje in varnostne politike. V nadaljevanju bomo predsta-
vili nekaj konceptov, ki uporabo IKT vidijo ravno v luči zagotavljanja
pozitivne varnosti (varnost v tem primeru ni odsotnost groženj, temveč
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želeno stanje), pa naj gre tako za njeno uporabo pri preprečevanju konf-
liktov kakor tudi komunikacijske zmogljivosti, ki povečujejo človekovo
individualno varnost, kot je to primer naravnih katastrof. 
Pomen takih instrumentov lahko zaznamo tudi v Švici, ki navkljub poli-
tiki nevtralnosti postaja v mednarodnem okolju vse aktivnejša, kajti
njena zaznava zagotavljanja varnosti že dolgo ni več le navznoter usmer-
jena totalna obramba za primer oborožene ageresije. Spillmann, Wenger,
Libiszewski in Schedler (1999a: 12–13) v svoji analizi vpliva informacij-
ske revolucije na švicarsko zunanjo in varnostno politiko zato predlaga-
jo, da bi morala Švica razviti vsaj tri tovrstne instrumente, pri čemer bi
se dva bolj nanašala na notranjo, tretji pa na mednarodno varnost. Prvi
instrument se nanaša na stalni forum gospodarstvo-politika, ki bi moral
s svojim delovanjem premostiti vse večji prepad med globaliziranim gos-
podarskim ter notranje usmerjenim političnim prostorom. Veliko politič-
no relevantnih informacij, posebej na področju zgodnje zaznave proble-
mov, lahko v mednarodnem okolju delujoča podjetja pridobijo zelo
zgodaj, na drugi strani pa so lahko politične informacije tako držav kot
mednarodnih organizacij posebnega pomena tudi za gospodarske intere-
se podjetij. Tak forum bi zato deloval kot posrednik v neformalni in insti-
tucionalni izmenjavi informacij, hkrati pa bi kot koordinacijsko telo
usklajeval nacionalne gospodarske in politične interese. 
Drugi instrument je »Netz-Schweiz« (omrežje-Švica) kot vseobsežna
pobuda za boljšo integracijo in komunikacijo med socialnimi skupinami.
Vse večja neskladnost med gospodarstvom, državo in družbo je vzrok
razvrednotenja političnih vsebin kot so demokracija, skladnost in kultur-
na strpnost, in kot taka ogroža blaginjo, kulturne in politične temelje ter
pravno varnost Švice. Hkrati se v sodobnih družbah pojavlja vse več čez-
mejno usmerjenih skupnosti, katerih politična integracija je zato vse tež-
ja, predvsem pa nepredvidljiva. Vse večje število takih manjšin pa pred-
stavlja povečano tveganje tudi za notranjo varnost, zato so nujno
potrebna prizadevanja, da se čim večje število tujcev kulturno in politič-
no integrira v švicarsko družbo. Obenem pa je v domačem prebivalstvu
potrebno spremeniti pogosto nasprotovanje integraciji tujcev. Vendar pa
tudi številni švicarski državljani živijo v tujini, kar potrebo po razvoju
državno-političnega marketinga za integracijo vseh teh skupin še poveču-
je. Informacijska in komunikacijska podpora, temelječa na uporabi IKT,
pa je za tak instrument ključnega pomena. 

Tretji instrument »Info-Cross« (informacijski križ oz. informacijska
humanitarna dejavnost po analogiji Rdečega križa) pa je s strani Švice
financirana neodvisna institucija, ki bi na področju informacij in komu-
nikacij v mednarodni skupnosti služila kot instrument za stabilizacijo in
ponovno izgradnjo uničenih informacijskih in komunikacijskih mrež na
kriznih območjih. Konflikti namreč nastanejo in eskalirajo ob medseboj-
nem soočenju različnih interesov in prizadevanj, zato sta informacijska
izmenjava in komuniciranje pri oblikovanju kompromisnih predlogov za
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rešitev konfliktov ključnega pomena. Da bi bile rešitve konfliktov trajne,
je zato nujno potrebna ponovna izgradnja delujočih informacijskih in
komunikacijskih omrežij, kajti zaupanje in civilna družba lahko nastane-
ta samo tam, kjer so informacije odprte in se svobodno izmenjujejo. Pri
tem bi lahko Švica na temelju svojih komparativnih prednosti na IKT
področju ter na osnovi svojega ugleda kot demokratična, kulturno različ-
na, politično verodostojna ter pravna država prispevala veliko. Zato bi
lahko tak projekt na temelju visoke stopnje verodostojnosti uporabile
različne sprte strani kakor tudi mednarodne organizacije za vzpostavitev
medsebojnega komuniciranja in posredovanja informacij. 

Drugi koncept, ki prav tako poskuša izkoristiti zmogljivosti IKT, je
omrežena varnostna politika. Borchert (2004: 5) prenese idejo omreženih
oboroženih sil (koncept sam bomo obravnavali v nadaljevanju v okviru
uporabe IKT znotraj nacionalne varnosti) oz. sinergijske učinke IKT na
celotni varnostni sektor, ki obsega poleg vojaških, policijskih in paravo-
jaških sil še službo za nadzor meje, obveščevalno skupnost, po potrebi
pa tudi druga ministrstva in koordinacijske organe. Čeprav v organizacij-
skem in institucionalnem vidiku avtor izhaja iz nemškega varnostnega
sistema, pa ideja nikakor ni omejena zgolj na to državo, saj so podobne
koncepte na državni ravni izdelali tudi v Avstriji, kar dokazuje uporab-
nost koncepta v različnih okoljih.72 Avtor namreč koncepta ne postavlja
v okvir nacionalne varnosti posamezne države, temveč poskuša na osno-

XSODOBNO OBRAVNAVANJE VARNOSTIX

72 Avstrija je koncept na omrežju temelječih oboroženih sil umestila v svoje varnostno-
politično okolje, ki ga zaznamujejo nevtralnost, koncept totalne obrambe (orig. Um-
fassende Verteidigung) in članstvo v mednarodnih integracijah (EU, OZN) ter ga
uporabila kot katalizator za omreženje celotnega varnostnega aparata države, ki bo
sposoben odzivanja na spremenjeno varnostno okolje. Tako v Avstriji poleg vojaš-
kega vidika (vojaška raven omreženja obsega strateško, operativno in taktično kom-
ponento, pri čemer gre pri prvi za omrežno povezavo obveščevalnih služb in njiho-
vih izsledkov v procese vodenja in poveljevanja, kar je še posebej za avstrijsko
udeležbo v mednarodnih operacijah osrednjega pomena. Operativna komponenta
mora olajšati omreženo izvajanje operacij ter zagotoviti interoperabilnost med ude-
leženci mednarodnih operacij. Za Avstrijo pa je zelo pomembna tudi taktična kom-
ponenta, kajti cilj oblikovanja brigade za mednarodno (so)delovanje, ki bi bila spo-
sobna omrežne povezljivosti in delovanja, bi bilo brez taktične ravni nemogoče
uresničiti (Ibid.)) omreženja posebej izpostavljajo še državno in mednarodno raven.
Državna raven naj bi tako zagotavljala v omrežje povezan varnostni sistem in politi-
ko, ki bi združevala tako vojaško kot civilno komponento obrambe ter zaščito prebi-
valstva. Mednarodna dimenzija pa se nanaša predvsem na povezljivost z EU in
Nato. Glavni izziv za avstrijsko zvezno vojsko (orig. Bundesheer) je takšen razvoj,
da bo sposobna sodelovati v mirovnih operacijah, katerih izvajanje bo omrežno pod-
prto. V ta namen so spomladi 2003 razvili koncept NOVA (orig. Netzwerk – zen-
trierte Operative Verfahren Austria), s katerim naj bi poleg ostalih reformnih proce-
sov, ki se trenutno izvajajo, zvezni vojski zagotovili naslednje zmožnosti delovanja:
istočasno razporeditev vseh razpoložljivih sredstev (concurrent resources), možnost
sodelovanja oz. interoperabilnost, superiornost vodenja in nadzorovanja (command
and control superiority), visoko operativno hitrost (speed of operations), nadzoro-
van manever, natančno bojno delovanje (precision engagement), usmerjeno logisti-
ko (focused logistics) ter vseobsežno zaščito (full dimensional protection) (Haberma-
yer, 2004).
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vi ideje o globalni varnosti dokazati, da danes varnostne politike ni mo-
goče omejevati na posamezne resorje ali države, temveč varnostni izzivi
zahtevajo mednarodno konceptualizacijo in sodelovanje tako držav kot
vse pomembnejših nedržavnih akterjev. Kljub težavam pri oblikovanju
koalicij, povezanih zlasti z različno stopnjo razvoja tehnologije (ali IKT
povečuje ali zmanjšuje možnosti oblikovanja koalicij, ostaja sicer nedore-
čeno vprašanje), kakor tudi družbenimi in kulturnimi specifičnostmi
posameznih družb, pa je sodelovanje edini način za zagotavljanje var-
nosti.

Izhajajoč iz naše analize razvoja varnostne paradigme, lahko tovrstne
predloge umestimo med tiste teoretične koncepte, ki izpostavljajo
pomen oblikovanja varnostnih skupnosti ne eni ter na kozmopolitizmu
temelječ koncept globalne varnosti na drugi strani. Ravno uporaba IKT
naj bi namreč s svojo globalno prisotnostjo in komunikacijskimi zmoglji-
vostmi omogočila tako konceptualno povezovanje in iskanje skupnih
rešitev, kakor tudi hitrejše in učinkovitejše operativno odzivanje na
sodobne varnostne izzive posameznih držav in njihovih varnostnih
instrumentov, obenem pa bi omogočila integracijo nedržavnih akterjev v
vse bolj kompleksne mehanizme za vzpostavljanje mednarodnega miru
in varnosti. V posrednem smislu pa je zelo pomemben vpliv uporabe
IKT na zaznavo (varnostne) stvarnosti in izpostavljanje problemov ter
zahtev za njihovo reševanje. V tem smislu se lahko strinjamo s tistimi
avtorji, ki menijo, da IKT in njena uporaba nista zgolj vir ogrožanja druž-
be in njenih podsistemov, temveč lahko tudi pomembno prispevata k
večji varnosti, zlasti z večjim in hitrejšim prenosom podatkov, hitrejšim
odločanjem in seveda tudi ukrepanjem (Kellogg in Powell, 2003). 

Pomen uporabe IKT v mirovnih operacijah pa izpostavi tudi Thomas
(1999), ki v članku Preventing Conflict Through Information Technology,
razpravlja o pomenu uporabe IKT kot enega najpomembnejših dejavni-
kov pri preprečevanju nastanka in eskalacije sodobnih konfliktov. Če se
tradicionalni dejavniki preprečevanja konfliktov nanašajo na diplomat-
ske, kulturne in nevojaške nenasilne ukrepe, ki jim v primeru neuspeha
sledijo grožnje z uporabo vojaške sile, pa je potrebno po mnenju Thoma-
sa dodati tudi IKT. Ker z IKT-jem lahko dosežemo tako elite kakor tudi
posameznega državljana (v primeru zadosti razvite infrastrukture seve-
da), je v tem primeru IKT zelo primerno sredstvo vpliva. Zato Thomas
govori celo o operacijah vzpostavljanja virtualnega miru (orig. virtual
peacemaking). Poleg omenjenega vidika, v katerem se IKT obravnava kot
sredstvo vpliva držav izvajalk mirovnih operacij, pa je Thomas izpostavil
tudi pomen uporabe IKT za izvajanje simulacij konfliktov in načinov
njihovega razreševanja, kot primer pa je navedel potek pogajanj v Dayto-
nu leta 1995, na katerem so predstavniki sprtih strani ravno na podlagi
IKT določali operativne rešitve mirovnega sporazuma.

Mnogo bolj kot uporaba IKT za izvajanje in implementacijo mirovnih
operacij, pa je v predstavljenem konceptu pomembna njena uporaba za
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oblikovanje novih varnostnih skupnosti, kar je glavni pogoj dolgotrajne-
ga miru ter najboljše preventivno sredstvo v preprečevanju konfliktov,
nastalih na podlagi tradicionalnih ozemeljsko-materialnih, ideoloških,
verskih in drugih družbeno in kulturno pogojenih vzrokov. Še posebej v
obdobju globalizacije in naraščanja »novih« identitet, povezanih z upora-
bo IKT ter številnih težav, ki se nanašajo na samo opredelitev varnostnih
skupnosti, pa lahko upoštevajoč izhodišča Millsa (2002) in Rothkopfa
(1998) izpostavimo vse večji pomen virtualnih varnostnih skupnosti kot
tistih referenčnih objektov, ki bi lahko odgovorili tudi na omenjene spre-
membe. Na nove vire ogrožanja varnosti, povezane z identitetami kiber-
netskega prostora, je namreč možno odgovoriti zgolj na isti ravni in v
istem prostoru, pri tem pa je potrebno izkoristiti predvsem značilnosti
IKT, ki omogočajo neposredno navezavo stikov oz. komuniciranje in se 
v tem pogledu tudi bistveno razlikuje od klasičnih propagandnih aktiv-
nosti.73

Vendar pa uporabe IKT ne smemo zoževati zgolj na človeško pogojene
konflikte, ki danes za večino svetovnih držav niso več primarni dejavnik
ogrožanja varnosti. Sodobne tehnologije so zelo uporabne tudi v prepre-
čevanju in odpravi posledic naravnih nesreč, kajti strukturne grožnje kot
jih opredeli Sundelius (v Kastrup, 2004), prihajajoče iz naravnega okolja,
so med najpomembnejšimi izzivi tako za koncept nacionalne kot indivi-
dualne (človekove) in globalne varnosti. Dokaz za to je nedvomno
potres, ki je 26. 12. 2004 povzročil uničujoče tsunamije v Indijskem ocea-
nu. Zlasti pri sanaciji škode in zagotavljanju mednarodne pomoči je upo-
raba IKT odigrala ključno vlogo, saj je spremenila zaznavo dejanske raz-
sežnosti naravne katastrofe s sredstvi, kot so digitaliziran video, digitalni
fotoaparati, satelitske komunikacije – internet in pošiljanje multimedij-
skih vsebin v svet. Že razprava o človekovi varnosti je pokazala, da je
uporaba IKT zelo primerna za ustvarjanje t. i. mobilizacijskega učinka74,
zelo pomembnega za izvajanje civilnodružbenih pobud, med katerimi
sta najpomembnejši humanitarna dejavnost in izvajanje pritiskov na
državne oblasti. 
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73 Savdske oblasti so se zaradi vse uspešnejše uporabe interneta s strani islamskih
fundamentalistov odločile, da izvedejo veliko spletno kampanjo proti terorizmu, ki
naj bi spreobrnila privržence Al Kaide. Po nekaterih podatkih so tako prek spleta
navezali stik z več kot 800 borci omenjene organizacije ter jih poskušali prepričati,
da odložijo orožje, pri tem pa je bila 25 % uspešnost. Spletna kampanja, v kateri so-
delujejo vidnejši predstavniki oblasti in neprofitnih organizacij, je podprta z obširno
medijsko kampanjo. V njej državljane Savdske Arabije oglasi nagovarjajo k boju
proti nasilju, starše pa pozivajo, naj bodo pozorni na znake, ki se kažejo pri njihovih
otrocih in ki naj bi pokazali, da sodelujejo pri terorističnih dejanjih (Spletna kampa-
nja proti terorizmu, 2005). 

74 Za izvajanje mobilizacijskega učinka so se kot zelo primerne izkazale storitve inter-
neta, kot so poštni seznami (ang. mailing list), spletne klepetalnice in IRC (orig. In-
ternet Relay Chat), prav tako pa so bile zelo pomembne tudi izmenjave datotek z
multimedijsko vsebino, kar omogočajo programi za souporabo datotek (ang. file
sharing) oz. izmenjavo podatkov med uporabniki (ang. p2p- Peer to Peer). 
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Predstavljene pobude in primeri dokazujejo, da na uporabo IKT nika-
kor ne smemo gledati zgolj kot na vir ogrožanja sodobnih družb, temveč
je pomembna tudi za oblikovanje sodobnih varnostnih mehanizmov, ki
zaradi vse številčnejših izzivov, sodelujočih akterjev ter spremljajoče jav-
nosti potrebujejo učinkovito sredstvo medsebojne koordinacije in komu-
nikacije, ključnih za preseganje konfliktov. V tem pogledu pa se IKT in
še posebej internet vrača na osnovno izhodišče in vzrok svojega nastan-
ka, kajti IP omrežnega protokola niso razvili zato, da bi bil varen sam po
sebi, temveč da bi zaradi paketne decentralizirane izmenjave podatkov
lahko deloval tudi v najbolj nenormalnih družbenih razmerah – krizah
oz. celo v primeru jedrske kataklizme.

SKLEP

Operacionalizacija sodobnega obravnavanja varnosti je nedvomno klju-
čen instrument za preučevanje tistih družbenih posledic uporabe IKT, ki
se nanašajo na zagotavljanje uravnoteženega duhovnega in duševnega
ter gmotnega razvoja in obstoja tako posameznika kot družbenih ne-
državnih in državnih varnostnih objektov. V ta namen smo sodobno
varnostno razpravo obravnavali na dveh ravneh. Prva se nanaša na tri
teoretične paradigme, ki varnost pojasnjujejo (realizem, liberalizem in
konstruktivizem), druga pa je povezana s koncepti, ki določajo primarne
objekte, na katere se varnost nanaša ter načine (mehanizme), kako jo
zagotoviti. Upoštevajoč ta teoretična izhodišča ter ugotovitve pomem-
bnih družbenih sprememb, ki jih je prinesla uporaba IKT, je najpomem-
bnejše izhodišče za nadaljnjo razpravo izpostavljanje njenih neposrednih
in posrednih varnostnih implikacij. Glede na izkušnje realizma in libera-
lizma na eni ter konstruktivizma na drugi strani ugotavljamo, da je upo-
raba IKT povzročila spremembe predvsem v dojemanju oz. zaznavanju
(varnostnega) okolja, prav tako pa je spremenila tudi materialno oz. fizič-
no okolje, v katerem varnostni akterji delujejo. Razmerja med racionali-
stično-materialističnimi ter relativistično-zaznavnimi pogledi so zato
glavno izhodišče za preverjanje teorije, tako na nivoju nacionalne varno-
sti, nedržavnih struktur in posameznika ter nenazadnje za preučevanje
delovanja vseh omenjenih akterjev v sodobnih konfliktih.
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INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
IN NACIONALNA (DRŽAVNA) VARNOST 

ZDA

ZDA so med in po drugi svetovni vojni dokončno stopile na mednarodno
prizorišče kot veselila, še posebej pa sta njihova moč in pomen začela
naraščati v času hladne vojne, ko postanejo osrednje gravitacijsko mesto
enega od dveh antagonističnih družbeno-političnih, gospodarskih ter
varnostno-vojaških blokov. Moč in pomen v svetu pa se še okrepita po
koncu hladne vojne, ko ZDA ostanejo praktično edina svetovna velesila,
ki pa je morala ponovno definirati svoj odnos do mednarodnega okolja,
tako do svojih zaveznikov kot potencialnih (realnih in zaznanih) nasprot-
nikov. Poleg vojaške in gospodarske ter politične moči, ki so vplivale na
tak razplet hladne vojne, pa moramo nedvoumno omeniti tudi tehnološ-
ko komponento kot enega najpomembnejših dejavnikov prevlade ZDA.
Le-ta se še posebej nanaša na razvoj in uporabo IKT, kjer so ZDA ned-
voumno vodilna država na svetu. Glede na jedro naše razprave bomo
zato v nadaljevanju predstavili razvoj konceptov (strateških in doktrinar-
nih), ki izkoriščajo uporabo IKT, ter organizacijske, funkcionalne in insti-
tucionalne spremembe v nacionalnovarnostnem sistemu ZDA, povezane
z njihovo implementacijo. 

Razvoj konceptov

V 90. letih prejšnjega stoletja so ZDA tako v okviru nacionalnovarnost-
nega oz. obrambnega sistema kakor tudi akademske in raziskovalne
sfere začele razvijati nov pristop k izvajanju in obravnavanju konfliktov
oz. bojevanja, ki ga poznamo pod terminom informacijsko bojevanje75
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75 Ker gre pri konceptu informacijskega bojevanja, kot se je pojavilo v ZDA, za enega
pomembnejših virov ohranjanja ameriške strateške (vojaške) premoči v prihodnjih
desetletjih, ga je potrebno po mnenju Fredericksa (v Neilson, 2002) preučiti v treh
dimenzijah: politično-doktrinarni, organizacijski in tehnološki. Tovrstnega pristopa
se bomo držali tudi sami, tako da bomo najprej preučili strateško/doktrinarni vidik,
nato analizirali spremembe, ki jih je uporaba IKT prinesla v obrambni sistem in še
posebej v oborožene sile, tretji, tehnološki del, pa bomo analizirali v študiji primera
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(orig. Information warfare) in ki naj bi zagotovil prevlado ZDA tudi v
spremenjenem varnostno-političnem okolju po koncu hladne vojne. Za
doseganje teh ciljev pa so v omenjenem konceptu poleg tradicionalnih
virov vojaške in gospodarske ter politične moči izpostavili predvsem
uporabo IKT. Osnovne ideje koncepta segajo sicer že v konec 70. let,76

vsekakor pa so na njihovo oblikovanje izdatno vplivale tudi raziskave in
razvoj konceptov ene najvplivnejših korporacij na področju preučevanja
obrambe in varnosti, tj. RAND Corporation. Eden pomembnejših kon-
ceptov, ki jih je v začetku 90. let prejšnjega stoletja razvila omenjena kor-
poracija, je gotovo omrežno in kibernetsko bojevanje (orig. Netwar and
Cyberwar), ki sta ga predstavila Arquilla in Ronfeldt. Medtem ko se
kibernetsko bojevanje nanaša na niz novih operativnih tehnik ter oblik
bojevanja/vojskovanja v najbolj intenzivnih obdobjih konfliktov ter je
usmerjeno v nasprotnikove vojaške in civilne informacijske sisteme, ki
jih je potrebno onemogočiti (v tem pogledu predstavlja novo obliko boje-
vanja za poveljniško-nadzorne sisteme, ki je manj odvisno od geograf-
skega terena kot pa od narave elektronskega kibernetskega prostora), pa
se omrežno bojevanje nanaša predvsem na informacijske mreže, med ka-
terimi je danes internet gotovo najpomembnejši, ne pa edini (Dunn,
2001a: 93–94). Kibernetsko bojevanje je torej koncept informacijsko
usmerjenega vojaškega delovanja, ki postaja vse pomembnejši tako v
visoko kot srednje intenzivnih konfliktih. Na drugi strani pa se omrežno
bojevanje nanaša na družbeni (nevojaški) vidik konfliktov majhne ali
srednje intenzivnosti (npr. spopadi nizke intenzivnosti ter nevojne vojaš-
ke operacije). Pri tem je pomembno opozoriti, da omrežno bojevanje ni
zgolj funkcija mreže (interneta), prav tako pa se ne odvija zgolj v kiber-
netskem ali informacijskem prostoru. Določene ključne »bitke« se lahko
res vršijo v omenjenih prostorih, vendar pa sta upravljanje in izid vojne
oz. spopada navadno odvisna od dogajanja v »resničnem« svetu, ki bo
ostalo pomembnejše od dogajanja v kibernetskem oz. informacijskem
prostoru tudi v primeru konfliktov v informacijski dobi. Vsekakor so pri-
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iraško-ameriškega konflikta, kjer nas bo še posebej zanimala praktična uporaba
konceptov ter njihove implikacije na dejanski razvoj in izid sodobnih konfliktov.

76 Prvi je sicer izven sistema nacionalne varnosti začel o informacijskem bojevanju
govoriti Thomas Rona, znanstvenik pri podjetju Boeing Company, ki je na podlagi
izkušenj iz elektronskega bojevanja druge svetovne vojne ter uvajanja računalnikov
in omrežij že leta 1976 predpostavil, da bodo v prihajajoči računalniški dobi najbolj
učinkoviti napadi na nasprotnika usmerjeni na njegove informacijske sisteme. Ven-
dar pa so bili v tistem času glavni strategi Pentagona še zelo daleč od omenjenih raz-
mišljanj. Kljub temu pa so sovjetski analitiki že tedaj izražali bojazen, da se ZDA
pripravljajo na možnost radijsko-elektronskega bojevanja. Na temelju tako zazna-
nih (nerealnih) virov ogrožanja sovjetskih analitikov so ključni odločevalci v Penta-
gonu resnično vse večjo pozornost začeli posvečati IKT oz. informacijskim siste-
mom ter njihovi uporabi v vojaške namene (Berkowitz in Hahn, 2003: 55), kar samo
dokazuje, da zaznava ogrožanja varnosti (varnostnih groženj) pogosto nima veliko
skupnega z realnostjo in je v veliki meri konstrukt, ki ga oblikujejo posamezniki,
družbene skupine ali družbe v celoti.
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zadevanja za zoževanje omrežnega bojevanja zgolj na internet enako
napačna kot zoževanje kibernetskega bojevanja samo na »strateško
informacijsko vojskovanje« in so posledica pogleda vodilnih predstavni-
kov ameriškega vojaško – industrijskega kompleksa ter obrambnega
podsistema na sodobne konflikte, v katerih naj bi med odločilnimi fak-
torji za njihov izid tehnologija prevladovala nad organizacijo in doktrino
(Arquilla in Ronfeldt, 1999b). 

Da torej ne bi zapadli pod vpliv tehnološkega determinizma, pa je
potrebno poznati razvoj omenjenih definicij in konceptov v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Če preučimo dela med letoma 1991 in 1994,
posebej knjigo Prihod omrežnega bojevanja (orig. Cyberwar is coming!)
lahko opazimo tri glavne definicije. Prva definicija kibernetskega bojeva-
nja je fizična, ki predpostavlja nujnost fizične infrastrukture (potrebuje-
mo električno energijo, računalnike in določeno programersko znanje).
To je primarna raven kibernetskega bojevanja, ki bi jo danes imenovali
»krekiranje’, vdore v sisteme ter brisanje informacij oz. podatkov s tradi-
cionalnimi vohunskimi metodami, ali pa rušenje sistemov oz. prestavlja-
nje podatkov. V tem primeru gre dejansko za fizično srečanje med akter-
ji, kljub temu da je posrednik IKT. 

Pod fizično ravnijo je sintaktična, ki naj bi postala naslednja raven v
izvajanju kibernetskega bojevanja. Sintaktična pomeni kodo kot kodo.
Kodo se torej uporablja, da dela tisto, za kar ni bila ustvarjena. To je
prava hekerska usmeritev, kjer se s kodo (javno dostopno, prosto) pre-
maga drugo kodo.

Na dnu pa se nahaja semantična raven. Besede, ki pomenijo bojevanje
oz. vojno, so bile glavni protokol semantike med letoma 1991 in 1994. Če
je na sintaktični in fizični ravni potrebno določeno elitno znanje, razvito
v času informacijske dobe, pa je semantika bistveno starejša in bi jo
danes poimenovali informacijsko oz. dezinformacijsko bojevanje. Ozira-
joč se 50 let nazaj, v obdobje med in po drugi svetovni vojni, lahko na-
mreč opazimo vplive na različne skupnosti, da se prenehajo bojevati
(slabljenje volje do odpora je eden glavnih ciljev psihološkega bojevanja).
Semantika ima torej veliko daljšo vojno zgodovino, vendar pa se je v raz-
pravah o kibernetskem bojevanju posebno izpostavljala fizična infra-
struktura ter sintaktično poznavanje kode. Tako so v okviru korporacije
RAND predpostavljali, da bo kibernetsko bojevanje prišlo iz ZDA, Izrae-
la, držav naslednic Sovjetske zveze, Kitajske oz. tistih držav, ki imajo
infrastrukturo s tovrstno kvaliteto, prav tako pa imajo dovolj sintaktične-
ga znanja. Leta 1994 pa se je zgodil preobrat, saj se je takrat v Mehiki
pojavilo zapatistično gibanje, ki smo ga že omenili ter ugotovili, da Zapa-
tisti niso imeli niti električne energije, kaj šele sodobno IKT. Vendar pa
so imeli izdelan semantičen pristop (Strpić, 2002), ki je eden izmed odlo-
čujočih elementov v sodobnih asimetričnih spopadih tehnološko in
kakovostno neenakovrednih nasprotnikov.

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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Tabela 9: Koncept kibernetskega in omrežnega bojevanja

Cyberwar – kibernetsko bojevanje Netwar – omrežno bojevanje
Široko usmerjen informacijski pristop do bojevanja, Široko usmerjen pristop do družbenih konfliktov, 
ki se nanaša na pripravo ter izvajanje vojaških ope- ki se nanaša na informacijske vidike konfliktov na
racij v skladu s principi informacijskega delovanja. najvišji (strateški) ravni med državami oz. družbami. 
Nanaša se na vojaške konflikte visoke intenzivnosti Nanaša se na družbene konflikte, ki se ne nadaljujejo
(orig. high intensity conflicts) ter velike regionalne nujno v vojaške konflikte. Med take spopade spada-
konflikte (orig. major regional conflicts). jo konflikti nizke intenzivnosti (orig. low intensity

conflicts), nevojne vojaške operacije (orig. operations
other than war) ter druge večinoma nevojaške 
oblike konfliktov.

Glavni akterji so formalne oborožene sile, Vključuje nedržavne, paravojaške ter neregularne
ki se bojujejo med seboj. sile.
Glavni cilj je usmerjen v prekinitev ali uničenje Glavni namen je prekinitev oz. razbitje,
informacijskih in komunikacijskih sistemov, uničenje ali spreminjanje, kar ciljna publika ve oz.
na katerih sloni nasprotnikova prednost misli. Pri tem se usmerja na:
(njegovo poznavanje samega sebe). – Javno mnenje ali mnenje elit oz. na oba.
Kibernetsko bojevanje je posebno usmerjeno – Možnost vključevanja javne diplomacije, 
v vojaške komunikacijske mreže, njegova sredstva – propagande, psiholoških kampanj, politično/
pa obsegajo različne tehnike in postopke – kulturnih prevratov, oviranja delovanja lokalnih 
informacijskega delovanja (bojevanja). – medijev ter vdorov v računalniške sisteme.
Kibernetsko bojevanje lahko imenujemo tudi 
poveljniško-nadzorno bojevanje (orig. command 
and control warfare), kot ga je opredelil Libicki 
(1995). 

Omenjen strateški koncept pa je predstavljal zgolj okvir za oblikova-
nja novih doktrin in strategij ter načrtov sprememb, med katerimi sta
med najpomembnejšimi gotovo Joint Vision 2010 in 2020. V skladu s
temi načrti naj bi ZDA razvijale oborožene sile za bojevanje v prihodnjih
spopadih vseh vrst, pri tem pa naj bi njihova prevlada slonela na temelju
informacijske premoči. Za doseganje teh ciljev naj bi bil torej najprimer-
nejši koncept informacijskega bojevanja, tako v ofenzivni kot defenzivni
obliki, pri čemer prva obsega napade na nasprotnikove informacijske si-
steme, druga pa zaščito lastnih sistemov pred tovrstnimi napadi, z name-
nom ohranitve ofenzivne pobude. Ideje in razmišljanja so v ZDA iz načr-
tov Joint Vision 2010 ter 2020 že vnesli tudi v najvišje strateške papirje,
kot sta nacionalnovarnostna in nacionalno vojaška strategija (orig. Natio-
nal Security Strategy in National Military Strategy), prav tako pa so izda-
li tudi različne doktrine. V primerjavi definicij informacijskega bojevanja
z današnjimi, ki jih je postavil Libicki (1997), lahko rečemo, da se še
danes v veliki meri nanašajo na oborožene sile ZDA, res pa je, da se zno-
traj vojaške organizacije, od oblikovanja Skupne doktrine za informacij-
ske operacije (orig. Joint Doctrine for Information Operations) kot hierar-
hično najvišji termin, pojavljajo informacijske operacije.77 V dokumentu
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77 Informacijske operacije obsegajo uporabo zmogljivosti elektronskega bojevanja,
operativnih zmogljivosti računalniških mrež, psiholoških operacij, vojaških prevar
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Joint Vision 2020 pa se informacijsko bojevanje kot termin sploh ne po-
javlja več. Vendar pa se vsebinsko gledano tudi informacijske operacije
nanašajo na oblike bojevanja, ki jih je predvidel Libicki (1995): bojevanje
na področju poveljevanja in nadziranja (orig. Command and Control-
Warfare), na področju obveščevalne dejavnosti (orig. Intelligence-based
Warfare), elektronsko bojevanje (orig. Electronic Warfare), psihološke
operacije oz. bojevanje (orig. Psychological Operations) ter hekersko bo-
jevanje (orig. Hacker Warfare).78 Pri tem pa gre za razumevanje informa-
cijskih operacij v širšem smislu, saj vsebujejo tako konvencionalno vojaš-
ko delovanje kot tudi napade na računalniške mreže ter druge oblike
uporabe IKT. Vsekakor pa spadajo v področje informacijske politike tudi
mediji, ki pa jih Libicki (še) ni eksplicitno omenjal. Armistead (2002: 13)
celo ugotavlja, da med informacijskim bojevanjem in operacijami ni vse-
binskih razlik z izjemo te, da informacijske operacije obsegajo tudi javne
in civilne zadeve in se zato lahko izvajajo tudi v času formalnega miru.

Glede načel in principov delovanja, ki se nanašajo na človekove pravi-
ce, poskušajo ZDA obstoječe principe vojskovanja prenesti tudi na
področje informacijskega bojevanja, vendar pa odločno odklanjajo spora-
zume o omejevanju tovrstnega delovanja. Pridružujejo si namreč pravico
do prvega udara v primeru zaznave obstoja verjetnega kibernetskega
napada.79 ZDA v tem primeru obravnavajo napade na njihove informa-
cijsko-komunikacijske sisteme kot napad na ZDA, ki mu bo sledil odlo-
čen odgovor, tako konvencionalni kot informacijski.80 Zato vse številnej-
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ter varnosti v sodelovanju z drugimi podpornimi elementi, pri čemer se njihovi glav-
ni cilji nanašajo na zaščito oz. obrambo lastnih informacij in informacijskih siste-
mov ter vplivanje na lasten in nasprotnikov odločevalski proces (FM 3-13: iii, 2003).

78 Glede na nove, teoretične opredelitve je informacijsko bojevanje zgolj del širšega
koncepta informacijskih operacij, ki pa se še zdaleč ne nanašajo zgolj na oborožene
sile, pač pa jih izvaja tudi vlada, v določenem segmentu, ki se nanaša na informacij-
sko zagotovitev, vključujejo pa tudi zasebni sektor. Prav tako se ne izvajajo zgolj v
času kriz, konfliktov in vojne, temveč tudi v miru (tak primer je tudi delovanje
Radia Free Europe, ki je bil v času hladne vojne pomemben instrument ameriške na-
cionalnovarnostne politike pri zagotavljanju njenih interesov v vzhodnih, socialistič-
nih državah). Vendar pa ameriško obrambno ministrstvo svoje pojmovanje informa-
cijskih operacij usmerja zlasti v vojaško sfero, kar kažejo naslednji ključni sestavni
deli omenjenega pojmovanja: psihološke operacije, vojaško zavajanje, operativna
varnost, elektronsko bojevanje ter računalniške omrežne operacije (Naef, 2003a). 

79 Številni, zlasti internetni mediji so poročali, da je junija 2002 ameriški predsednik
Bush izdal direktivo za področje nacionalne varnosti št. 16 (orig. National Security
Presidential Directive 16), ki naj bi vsebovala smernice za izvajanje ofenzivnega
kibernetskega bojevanja (http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/, 30. 12. 2004), prav
tako pa naj bi si ZDA pridržale pravico do povračilnega udara v primeru informacij-
skega napada (Minkwitz, 2003: 10). Sicer pa je omenjena direktiva tajna, zato sta
točen datum izida in vsebina sama vir številnih medijskih špekulacij.

80 Koncept informacijskega bojevanja (zlasti njegove ofenzivne oblike) je vse od njego-
vega nastanka spremljala razprava o njegovi primernosti v luči mednarodnega prava
oboroženih spopadov kakor tudi Ustanovne listine OZN. Vadnais (1997) predlaga,
da se tudi oblike informacijskega bojevanja, ne glede na svojo (fizično) neubojnost,
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ši avtorji opozarjajo na nujnost oblikovanja novega modela nadzora nad
oboroževanjem v spremenjenem mednarodnem in varnostnem okolju
(čas bipolarnega sveta, v katerem so bile nosilke oboroževanja države in
njihovi instrumenti, kot so npr. oborožene sile, je zamenjalo obdobje, za
katerega je značilna disperzija varnostnih akterjev), prav tako pa bi se
moral tak nadzor prilagoditi tudi novim tehnološkim izzivom, povezanih
tudi z uporabo IKT (na področju razvoja tehnologij postajajo nedržavni
akterji vse pomembnejša gonilna sila razvoja). Obdobje, ko so tovrstne
koncepte in tehnične zmožnosti razvijale zgolj ZDA, je že davno mimo,
kajti ameriški koncept je našel pot tudi v strateška razmišljanja ruskih in
kitajskih oboroženih sil, prav tako pa se koncepti ter raziskovanje, razvoj
in opremljanje oboroženih sil širijo tudi izven omenjenega kroga držav
(Minkwitz in Schöfbänker, 2000: 7–8), kar potrjuje tudi naša analiza v
nadaljevanju.

Izvajanje izdelanih konceptov informacijskega bojevanja pa v prakso
prinaša tudi težave, povezane z naravo samih informacijskih napadov. V
primeru hekerskih napadov je v ZDA namreč pristojen FBI, ne pa oboro-
žene sile, prav tako pa se postavlja vprašanje, kaj je napad, oz. kako ga
lahko identificiramo. V praksi ameriška vojska sploh ni sposobna zaščiti-
ti ameriške kritične infrastrukture, zato se je s konceptom informacijske-
ga bojevanja pri zaščiti kritične infrastrukture začela oblikovati nova
oblika varnostne politike, temelječa na skupnem delovanju države in
industrije (zasebnega sektorja), ki bi lahko pomenila celo konec izključ-
ne pristojnosti oboroženih sil za zagotavljanje varnosti države pred ogro-
žanji iz tujine. Pri uvajanju informacijskega bojevanja v samo vodenje
vojne, pa si ameriške oborožene sile prizadevajo izpolniti cilje, ki jih je
predvidel Joint Vision 2010. Tako so ustanovili nove enote, ki naj bi
preizkušale omenjene oblike bojevanja, prav tako pa so oblikovali tudi
baze podatkov o nasprotnikovih informacijskih sistemih ter določili nove
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obravnava kot ostale oborožitvene sisteme, ki imajo nedvoumno uničevalni namen.
Problem informacijskega bojevanja pa ni zgolj v sredstvih, ki jih uporablja, temveč v
akterjih ter obdobju, ki sega vse od stanja miru, do kriz in nenazadnje vojne. Podob-
no kot sodobni terorizem (primer napada na ZDA), tudi napadi z informacijskimi
sredstvi ne omogočajo neposrednega odgovora na vprašanje, kdo je napadalec, zato
v tem primeru OZN težko uporabi 42. člen Ustanovne listine OZN, ki se nanaša na
pravico do uporabe (vojaške) sile za zagotovitev mednarodnega miru in varnosti,
prav tako pa je vprašljiva tudi pravica države do individualne oz. kolektivne samoo-
brambe (51. člen Ustanovne listine OZN). Ključno vprašanje je, ali informacijsko
bojevanje obravnavati kot uporabo sile ter seveda, kako določiti izvajalca tovrstnega
delovanja, v kolikor je prikrito (Joyner in Latrionte, 2001; Delibasis, 2002). Težko
identificiranje izvajalcev je torej glavni kamen spotike pri pravnem določanju tovrst-
nega delovanja, kajti informacijsko delovanje (bojevanje) s strani držav je težko raz-
mejiti od kriminalnega delovanja posameznikov ali drugih nedržavnih akterjev,
kljub temu da se ta dejanja že sankcionirajo v okviru nacionalnih kot mednarodnih
regulativ (primer konvencije Sveta Evrope o kibernetskem kriminalu) (The Future of
the Information Revolution in Europe: Proceedings of an International Conference, 2001:
49). 
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raziskovalne cilje. Vendar pa je praksa pokazala, da je do uveljavitve
koncepta v popolnosti še zelo daleč. Poveljnik Nata za Evropo general
Wesley Clark je sicer že pred operacijo Allied Force v ZRJ poudarjal
pomen informacijskih operacij, vendar pa je ravno ta konflikt pokazal,
da z izjemo primerov psihološkega in elektronskega ter bojevanja na
področju poveljevanja in nadziranja, drugih oblik koncepta informacij-
skega bojevanja niso uporabili. Pri tem se je ponovno potrdilo, da je izva-
janje revolucionarnih konceptov na področju bojevanja z zavezniki, ki
zaostajajo tako na tehnološkem kot konceptualnem področju, vse prej
kot enostavno. Prav tako pa so analitiki kot kritično v kosovskem konf-
liktu ocenili tudi informacijsko premoč, ki je Nato kljub tehnološkim
zmogljivostim na bojišču ni znal uveljaviti. V tem pogledu lahko ugotovi-
mo, da tako tehnološki kot konceptualni razvoj informacijskih operacij
še zdaleč ni končan, na kar kažeta tudi sprejetje novega dokumenta Joint
Vision 2020, ki poudarja nujnost praktičnega usposabljanja in urjenja,
ter dokument FM 3–13, ki je nadomestil FM 100–6. Nove usmeritve tako
povsem opuščajo termin informacijskega bojevanja in ga nadomeščajo z
informacijskimi operacijami, vse večji poudarek pa je dan premoči oz.
prevladi, v okviru katere je informacijska zgolj eden, vendar temeljni
kamenček v mozaiku (Eckert, 2001: 78–81). 

Čeprav je koncept informacijskega bojevanja oz. operacij nastal v času
mandatov predsednika Clintona, pa je omenjenemu problemu veliko
pozornost posvetila tudi Busheva administracija, ki je zlasti v obdobju do
11. septembra 2001, v orožjih za množično uničenje ter napadih na kri-
tično informacijsko infrastrukturo, videla glavni varnostni izziv (Berko-
witz in Hahn, 2003: 57). Tako sta Bush in obrambni minister Rumsfeld
zaveznike v Natu opozarjala na možnost omenjenih groženj, ki bi nekoč
lahko privedle celo do razpada zavezništva. Na drugi strani pa so zlasti
nemški ter nekateri drugi zahodni mediji in analitiki veliko pozornost
namenili načrtom (nepotrjenim in težko uresničljivim) o vzpostavitvi
zaščite nacionalne informacijske infrastrukture, imenovane tudi »virtual-
ni NMD«, ki naj bi bila nekakšna informacijska zrcalna slika graditve
nacionalne protiraketne obrambe (Rötzer, 2001). Ne glede na uresničitev
teh ciljev pa je Busheva administracija pri zaščiti kritične nacionalne
informacijske infrastrukture nadaljevala sodelovanje med državo in za-
sebnim sektorjem, koncept informacijskega bojevanja pa je povezala z
reformo oboroženih sil, katere cilj naj bi bila transformacija (preobliko-
vanje) v manjše, učinkovitejše, bolj prilagodljive ter tehnično superiorne
sile, ki bi bile dominantne v prihodnjih konfliktih, tako v času formalne-
ga miru, latentnih konfliktov, kakor tudi neposrednih spopadov. V ta
namen se je koncept informacijskega bojevanja preoblikoval v koncept
na omrežju temelječih oboroženih sil oz. bojevanja (orig. network cen-
tric warfare), kjer osnovno povezovalno zmogljivost zagotavlja ravno IKT
(Eckert, 2001: 78–81).

Medtem ko se je razmišljanje o uporabi IKT v obrambne oz. nacional-
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novarnostne namene po eni strani usmerilo v povečevanje zmogljivosti
oboroženih sil, pa se uporaba IKT v obdobju Busheve administracije vse
pogosteje obravnava kot instrument moči tudi na drugih, nevojaških po-
dročjih, kot so ekonomska ter medijska in diplomatska dejavnost. IKT v
ameriški perspektivi postaja vse pomembnejša strateška dobrina in za-
gotovilo nadaljnje prevlade ZDA v svetu. V tem kontekstu je potrebno
posebej izpostaviti ameriški odnos do pomena javne diplomacije. Prvič,
če država resnično želi strateške učinke, morajo pobude na tem področju
temeljiti na resnici. Tako je tudi ameriško načelo za izvajanje psiholoških
operacij, zapisano v Joint Publication 3–53, Doctrine for Psychological Ope-
rations. Vendar pa moramo vedeti, da obstajajo tudi pristopi, katerih pri-
dobivanje strateške moči temelji na prevarah oz. lažeh. O uspešnosti teh
pristopov na dolgi rok so mnenja sicer različna (med drugo svetovno
vojno so se kot posebej uspešne izkazale psihološke operacije v Sovjetski
zvezi, pa tudi propaganda, temelječa na neresnicah, ki jo je izvajal naci-
stični režim v Nemčiji, je bila zlasti med nemškim prebivalstvom vse do
konca vojne zelo uspešna), mnogi avtorji namreč menijo, da je uspešnost
mogoče zagotoviti le na kratki rok ter doseči zgolj taktične, nikakor pa
ne strateških učinkov. Zato Arquilla in Ronfeldt predlagata, da se ameriš-
ka javna diplomacija drži načela resnicoljubnosti oz. bele propagande,
striktno pa se je potrebno izogibati terminom, kot je propaganda. Učin-
kovita raba javne diplomacije bo namreč odvisna od sposobnosti nacio-
nalnih držav, da oblikujejo »globoke« koalicije z nevladnimi organizacija-
mi, kar še posebej velja za ZDA in njihovo uveljavljanje vrednot ter norm
v svetu oz. globalni civilni družbi (demokracija, človekove pravice, social-
ni, politični in ekonomski liberalizem). Ključno doktrinarno vprašanje pa
nastane v primeru, ko nacionalne vrednote pomembno odstopajo od glo-
balnih. Odgovor na to vprašanje je dvodelen. Ameriška strategija bi
morala ugotoviti, ali so civilnodružbeni akterji, ki te vrednote zavračajo,
v njihovih mnenjih razdeljeni ali pa so enotni. Če so razdeljeni, potem je
potrebno podpreti tiste, katerih stališča so najbližja ameriškim ter jih
razširiti na svetovno zaznavno okolje, v kolikor pa so nasprotovanja ame-
riški politiki enotna, pa je potrebno spremeniti politiko samo ter jo kori-
girati tako, da bo odražala sozvočje s preferencami civilne družbe. Ne-
uspeh v spreminjanju politike bi lahko resno ogrozil sposobnost ter
nadaljnjo uporabo javne diplomacije na teh področjih. V kolikor so nas-
protovanja ameriškim interesom s strani globalne ali nacionalnih civilnih
družb bistvena, javna diplomacija sama ne more rešiti problema, pač pa
mora odgovor obsegati tudi prilagoditev politike, tako da svet zazna
njeno novo določanje in spreminjanje (Arquilla in Ronfeldt, 1999a:
66–67). Na pomen uporabe javne diplomacije pa opozori tudi Van Ham,
ki v svoji analizi izpostavlja njeno vlogo v boju proti terorizmu. Ameriška
javna diplomacija, ki je po njegovem mnenju po terorističnih napadih na
ZDA usmerjena v prvi vrsti v islamski svet, pa je kljub vse večjemu
pomenu še vedno slabo razvita in podcenjena. Za doseganje uspešnosti
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bi se morala namreč bistveno razlikovati od informacijskega bojevanja,
manj bi se morala usmerjati na prevlado nad komunikacijskimi tokovi,
bolj pa v oblikovanje habermasovske prakse demokratičnega diskurza,
temelječega na skupnih predpostavkah in vrednotah (Van Ham, 2003:
431).

Odnos do konceptov informacijskega oz. omrežnega in kibernetskega
bojevanja/operacij se je torej v zadnjih letih v ZDA temeljito spremenil
tako na temelju praktičnih kot tudi teoretičnih izkušenj. Zato je glavno
vprašanje, v katero smer bo šel razvoj. Se bosta uporaba IKT in koncept
informacijskega bojevanja nanašala na ogrožanje nacionalne varnosti,
kategorijo oz. obliko vojskovanja, metodo obrambe ali vplivanja na nas-
protnika ter nevtralne akterje oz. bo koncept ostal tak, kot je sedaj, in bo
predstavljal zgolj konceptualno o(g)rodje? Seveda obstaja tudi možnost,
da načrtovalci v Pentagonu teorijo zgolj posodobijo s praktičnimi izkuš-
njami oz. razvijejo komplementarno, kot predlaga Thomas (2003b: 118)
(koncept informacijskega miru). Vsekakor se lahko strinjamo z večino
avtorjev, ki opozarjajo, da je bil star koncept primarno usmerjen v opre-
mo in sisteme oz. tehnološki vidik IKT, premajhno pozornost pa so pos-
večali mišljenju in zavesti z izjemo »mehkih« psiholoških operacij (pre-
prečevanje prevar, (proti)propaganda, vojaško zavajanje ter operativna
varnost). V tem smislu tudi Wang81 (v Butler, Hawkins in Thomas, 1998)
razdeli ameriško evolucijo konceptov v odnosu do uporabe IKT na tri
faze (do leta 1997): elektronsko bojevanje, bojevanje na področju povelje-
vanja in nadziranja ter informacijsko bojevanje. Naslednji korak pa bo
bojevanje na osnovi znanja (ang. Knowledge-based warfare) (Casper et
al, 1996; Baumard, 2003). Zato bodo v prihodnje večjo pozornost name-
nili tako izdelavi konceptov vplivanja na nasprotnike, kot zagotavljanju
lastne zaščite. Koncept informacijskega bojevanja/operacij je s svojim
nastankom vojaški sferi omogočil zavedanje o pomenu uporabe IKT in
njenih družbenih implikacij, zdaj pa je nastopil čas, da obstoječe koncep-
te posodobijo oz. izdelajo nove (Thomas, 2003b: 125). Podobnega mne-
nja je tudi Kuehl (v Naef, 2003), ki izpostavlja preveliko usmerjenost
informacijskih operacij zgolj na odločevalce v posameznih skupnostih.
Informacijske operacije kot sredstvo vplivanja82 lahko sicer ciljajo na
mnenjske voditelje, vendar pa morajo pri tem zajeti tudi širšo populacijo.
Končni cilj informacijskih operacij so namreč ljudje in njihovo ravnanje,
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81 Wang je svoje mnenje podal na znanstveni delavnici v Pekingu leta 1998, ki sta jo
skupaj organizirala kitajski obrambni znanstveni informacijski center ter ameriški
HERO Library and CDSTIC./3. Poleg 11 kitajskih, so se delavnice udeležili še 3
ameriški strokovnjaki s področja vojaške uporabe IKT, revolucije v vojaških zade-
vah in analize konfliktov, pri tem pa so obravnavali tako ameriški kot kitajski po-
gled na omenjene teme. 

82 Nekateri avtorji zato govorijo tudi o t. i. operacijah vplivanja (orig. Influence Opera-
tions) (Dietz v Naef, 2003b). Vendar pa je vplivanje zgolj eden, morda res najpo-
membnejši, med cilji informacijskih operacij. 
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ne glede na to, katera sredstva in na kakšen način se zato uporabljajo
(Ibid.). Prav tako pa bo potrebno nove koncepte prilagoditi ciljem, kajti
kot ugotavlja Rothrock (1997: 222) »tudi najboljša tehnologija, ki jo upo-
rabimo z največjo taktično učinkovitostjo, je lahko vir nasprotnih učin-
kov, v kolikor tehnologija in njena uporaba nista uglašeni z razumljivimi,
hierarhično postavljenimi operativnimi, strateškimi in političnimi cilji.« 

Ne glede na to, da obstajajo med posameznimi avtorji različni teoretič-
ni pogledi na razvoj konceptov o vplivu in pomenu uporabe IKT v sodob-
nih konfliktih, pa se lahko strinjamo s tistimi, ki izpostavljajo tri najpo-
membnejše smeri razvoja konceptov (Janssen, 2002): 
– Psihološko bojevanje oz. dejstvovanje, ki se nanaša zlasti na uporabo

modernih komunikacijskih sredstev za vplivanje na človekovo mišlje-
nje.

– Na informacijah temelječe bojevanje – gre za uporabo sodobnih tehno-
logij pridobivanja, zbiranja ter obdelave podatkov, kar prinaša odločil-
no prednost na bojišču in bo tudi v vojnah prihodnosti odločilnega
pomena. 

– Kibernetsko bojevanje pa obsega napade na računalniško-omrežno
infrastrukturo nasprotnika ter je edina oblika, ki je popolnoma odvi-
sna od IKT in je v prejšnjih obdobjih nismo poznali.

Na tej teoretični osnovi bomo ugotavljali vlogo ter pomen in oblike upo-
rabe IKT v konfliktu med Irakom kot informacijsko in tehnološko izrazi-
to inferiorno stranjo na eni ter ZDA kot svetovnim političnim, ekonom-
skim, vojaškim in tehnološkim hegemonom in njihovimi zaveznicami na
drugi strani.

Spremembe v obrambnem sistemu

Uporaba IKT in transformacija oboroženih sil ZDA 
Razprava o informacijskem bojevanju je tako vse od začetka 90. let prejš-
njega stoletja ena najpomembnejših tem nacionalne varnosti v ZDA še
zlasti v okviru obrambnega oz. vojaškega podsistema. Tako je bila leta
1994 v okviru Nacionalne obrambne akademije (orig. National Defense
University) ustanovljena Šola za informacijsko bojevanje in strategijo
(orig. School for Information Warfare and Strategy), katere glavni namen
je bil izobraževanje in usposabljanje častnikov za informacijske operaci-
je, prav tako pa so razvijali tudi nove vojaške koncepte o vojni v informa-
cijski dobi. Leta 1995 je tematika prvič prišla v širšo javnost, ko je o njej
pisal časopis Time, nadaljeval pa se je tudi razvoj strateških in doktrinar-
nih konceptov. Leta 1996 so predstavili doktrinarni oz. usmerjevalni
dokument »Joint Vision 2010« z glavnim motom »znanje je moč«, ki je
nadomestil prejšnjega, temelječega na ognjeni moči (Joint Vision 2010,
1996). V skladu s to usmeritvijo so nato v avgustu 1996 izdali še FM 100-
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6 (Informacijske operacije), ki je nadomestil FM 100-5 (Operacije) (Ben-
drath, 1999). Seveda pa je šel razvoj naprej in že v letu 2000 je nastal
dokument Joint Vision 2020, ki je šel še korak dalje. Potreba po večji
interoperabilnosti ter informacijskem pretoku znotraj ameriškega obram-
bnega ministrstva je bila sicer izpostavljena že v dokumentu Joint Vision
2010, ki je zagotavljal osnovo prihodnjega razvoja ter izboljšanje obvešče-
valnih in poveljniško-nadzornih zmogljivosti v informacijski dobi, na ta
način pa poudarjal tehnološke inovacije kot sredstvo, ki je omogočilo
notranje interakcije znotraj obrambnega ministrstva in izmenjavo ključ-
nih informacij med platformami pri izvajanju združenih operacij. Doku-
ment Joint Vision 2020 pa je šel onkraj tehnoloških inovacij ter poudaril
potrebno po inovacijah na vseh ravneh oboroženih sil, kakor tudi potre-
bo po interoperabilnosti v združenih in multinacionalnih ter operacijah
med različnimi varnostnimi instrumenti, v katerih so oborožene sile
zgolj eden med njimi. Ključne so torej inovacije, ki pa ne smejo biti ome-
jene samo na tehnološki vidik, temveč morajo slednjemu slediti tudi
druga področja oboroženih sil, ki se nanašajo tako na doktrinarni del kot
manever, natančno delovanje, usmerjeno logistiko ter lastno zaščito. Le
pod temi pogoji je možno uresničiti idejo o prevladi na vseh področjih
bojnega delovanja (orig. Full-spectrum dominance), ki je osnovna ideja
dokumenta Joint Vision 2020. 

Skupne točke omenjenih načrtov in dokumentov se torej nanašajo na
večjo integracijo ter centralizacijo poveljniških struktur. Posamezne zvr-
sti oboroženih sil so v preteklosti sicer že razvijale lastne C3I sisteme, od
konca Zalivske vojne leta 1991 pa je bilo večino napora usmerjenega v
integracijo teh sistemov v skupni »sistem sistemov«, ki bi vključeval vse
partikularne sisteme. Da bi bila implementacija teh načrtov čim hitrejša,
pa je bilo potrebno spremeniti tudi način uvajanja inovacij. Tako so eks-
perimentalne sile (orig. Experimental Force-EXFOR)83 tesno povezali z
razvijalci doktrin, logistično oskrbo ter častniki za razvoj in pristojnimi
podjetji za razvoj novih tehnologij. Finančne vire in odgovornost so z raz-
vojnih oddelkov ministrstva preusmerili na končne uporabnike. 

Predstavljene konceptualne zasnove, dokumenti in razvojni načrti so
postali gonilo transformacije ameriških oboroženih sil, pri čemer so IKT
vse bolj izpostavljali kot nosilni element razvoja oboroženih sil upošteva-
joč prednost, ki so jo ZDA imele pred ostalim svetom zlasti na področju
njenega razvoja in uporabe. Tehnološka razvitost jim je omogočila, da so
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83 Za uvajanje novih IKT in njihovo vojaško uporabo je zadolžena 4. pehotna divizija s
sedežem v Fort Hoodu (Teksas), ter je bila najpomembnejša enota projektov EXFOR
ter AWE (orig. Advanced Warfighting experiment). Zato jo pogosto označujejo kot
prvo ameriško digitalizirano divizijo, ki je na podlagi uporabe IKT povsem spreme-
nila svojo strukturo (število vojakov naj bi zmanjšali z 18.000 na 15.000, prav tako
obseg bojne tehnike) kakor tudi način delovanja (http://www.globalsecurity.org/mili-
tary/agency/army/4id.htm, 3. 11. 2004).
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vzporedno razvijale tako doktrinarne kot organizacijske in kadrovske ter
tehnološke elemente oboroženih sil, pri čemer je osrednje mesto v tem
razvoju dobila mreža, temelječa na uporabi IKT84. Bojno delovanje obo-
roženih sil na taki osnovi zato imenujemo »network centric warfare« oz.
na omrežjih temelječe vojskovanje.85 Mreža je hrbtenica oboroženih sil, 
s katero se glede na sprejeto doktrino in prevladujočo organizacijsko 
kulturo oz. način organiziranosti vzporedno razvijajo oborožitveni siste-
mi kot so npr. brezpilotna letala, sistemi za opazovanje, zbiranje in obde-
lavo podatkov ter bojni oborožitveni sistemi. Tako naj bi nastal enoten 
sistem, ki bi pomenil velik korak v razvoju vojskovanja (http://www.
rheinmetall.de/print.php?lang=2&fid=1214, 7. 6. 2004). Seveda pa tak pri-
stop zahteva ogromna finančna sredstva, ki so si jih v tem trenutku s
svojim obrambnim proračunom sposobne privoščiti zgolj ZDA (Sandawi,
2003).

Kljub uporabi IKT za izboljšanje in učinkovitejše izvajanje nalog, kot
so komunikacije, prepoznavanje ciljev ali pa logistika, je danes pomen
uporabe IKT v oboroženih silah ZDA mnogo širši. Tako je danes zmaga v
informacijskem »spopadu« eden izmed petih najpomembnejših dolgo-
ročnih ciljev oboroženih sil ZDA, znotraj katerih se je število področij, na
katera vpliva uporaba IKT, povečalo. Danes se namreč veliko pozornosti
posveča obrambi pred vdori v informacijske sisteme, elektronskim pri-
sluškovalnim ter nadzorstvenim tehnikam, razvoju t. i. logičnih bomb v
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84 Wik (2002) opredeli mrežo kot skupino ljudi, ki so med seboj povezani tako, da
imajo možnost neodvisnega sprejemanja informacij iz enotnih baz podatkov.
Omrežje je zasnovano tako, da združuje številne manjše mreže, pri čemer lahko
vsaka med njimi ponuja druge storitve. Tako omrežje lahko sestavljajo tako računal-
niške mreže kot telekomunikacije ter drugi elektronski mediji. Pri tem mora omrež-
je slediti naslednjim načelom:
– dobre organiziranosti in strukturiranosti,
– stabilnosti, zlasti če se spreminjajo zgornje plasti omrežja,
– transparentnosti učinkovitosti in hitrosti ter
– opremljenosti z varnimi povezavami in vozlišči.

85 Koncept na omrežju temelječega vojskovanja je sicer razvila ameriška mornarica,
nato pa sta ga prevzeli tudi ostali dve zvrsti ameriške vojske ter Korpus mornariške
pehote (Perry et al., 2004: 14-15). V skladu s prvotnimi načrti je koncept odražal pri-
zadevanja ameriške mornarice za njeno transformacijo in prilagoditev vojaškim
operacijam 21. stoletja, kjer naj bi na temelju uporabe IKT medsebojno povezali vo-
jaške ladje, letalstvo vojaške mornarice ter obalne zmogljivosti v integrirano omrež-
je (Ibid.). Koncept naj bi ognjeni krst doživel v Afganistanu 2001, zlasti pa v napadu
ZDA in Velike Britanije na Irak 2003. Analitiki ga imenujejo tudi Rumsfeldova dok-
trina, ki v nasprotju z doktrino kvantitativne prevlade nad nasprotnikom bivšega
načelnika združenega štaba ameriške vojske in državnega sekretarja Colina Powella
iz leta 1991, prisega na majhne, omrežno podprte in tehnološko dominantne oboro-
žene sile, katerih glavna moč sloni na uporabi tehnologije, ne pa na številu vojakov
in oborožitvenih sistemov. Doktrina se je zlasti v prvi fazi iraške vojne do uradne
razglasitve konca spopadov izkazala kot zelo učinkovita, po razpadu iraškega reži-
ma in njegove vojske pa je v smislu zagotavljanja varnosti v Iraku popolnoma zataji-
la (Musharbash, 2004). 
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obliki programske opreme ter uporabi računalniških virusov kot neuboj-
nih orožij (orig. Non lethal weapon)86. 

Pospešitev, integracija, avtomatizacija
Koncept omreženih oz. povezanih oboroženih sil tudi na nižjih hierarhič-
nih nivojih, so v ZDA razvijali vse od vietnamske vojne dalje, pomem-
bnejši zagon pa je razvoj dobil šele s prihodom Reagonove administraci-
je, ki se je odločila za izdatno finančno podporo raziskovanju, razvoju in
nabavi oborožitvenih sistemov. Tako so v avgustu 1982 tudi pod vplivom
izraelskih izkušenj iz sedemdnevne vojne (Pendall, 2004: 26) končali raz-
voj doktrine zračno-kopenske bitke (orig. Air Land Battle), ki je zamenja-
la ločeno delovanje posameznih zvrsti oboroženih sil z integriranim ko-
pensko-zračnim bojem na razširjenem področju bojnega delovanja.
Glavna ideja je bila nadomestitev premoči v količini (številčnosti) ali pro-
storu s časovno prevlado, s katero bi omogočili hitrejše operacije ter
nepredvidljive napade. Za uresničitev tega koncepta pa so bili nujno
potrebni integrirano bojevališče, senzorji in nosilni sistemi, ki so bili spo-
sobni izračunati, ovrednotiti in prenesti podatke z bojevališča. Te naloge
pa je bilo mogoče uresničiti s pomočjo C3I (orig. Command, Control,
Communication, Intelligence) sistemov. 

Prvi praktični primer uporabe doktrine zračno-kopenske bitke je bila
Zalivska vojna 1991, pri čemer je doktrina zaradi premočne zmage ZDA
in njenih zaveznikov veljala kot potrjena. Še posebej dobro so v tem pri-
meru prvič delovali integrirani sistemi, ki so v povezavi z obveščevalnimi
podatki in vsebinskimi bazami podatkov omogočili celovit pregled nad
dogajanjem na bojevališču. Ta prednost pa je bila pomembna osnova za
nadaljnja razmišljanja in načrte, kako tovrstno informacijsko prednost
izkoristiti za odločevalski proces znotraj oboroženih sil. Tako je informa-
cijska revolucija dosegla bistvo reform vojaške organizacije. Ta razmišlja-
nja in načrti pa so svojo sedanjo obliko dobili z že omenjenimi načrti
»Joint Vision 2010« iz leta 1996 ter »Joint Vision 2020« iz leta 2000 in z
dokumentoma FM 100-6 in FM 3-13 ter postali temelj naslednje generaci-
je konceptualnega razvoja ameriških oboroženih sil, ki ga povezujemo z
razvojem na omrežju temelječega delovanja oboroženih sil in učinkovnih
operacij nove generacije (orig. Effects based operations) (Smith, 2003).87 
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86 Pendall (2004: 21) orožja razdeli na osnovi energijskih učinkov. Tako so po njego-
vem v eni skupini kinetična orožja, katerih učinki se prenašajo na osnovi gibanja
materije kot npr. projektilov, udarnih valov oz. visoke temperature. V drugo skupi-
no pa sodijo nekinetična orožja, lepljive pene, grafitne bombe, kibernetska orožja,
usmerjena energija HERF (orig. High energy radio frequency) in akustična orožja,
»smrdljive« bombe ipd.

87 Resničen razvojni skok operacij nove generacije temelji na uporabi najsodobnejših
tehnologij, med katerimi moramo posebej izpostaviti IKT. Po Smithovem mnenju so
bile, gledano zgodovinsko, učinkovite tiste operacije, ki so bile usmerjene v nasprot-
nikovo razmišljanje in delovanje (ang. Effects based operations). Tovrstne operacije
poleg vojaških sredstev za fizično uničenje nasprotnika obsegajo tudi politične in
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Povezovanje C3I sistemov se trenutno izvaja na najnižji hierarhični
ravni, ki sega do posameznega vojaka. Tako so vojaki v okviru projekta
»Land Warrior Generation II« opremljeni s prenosnimi računalniki,
povezanimi s poveljniškimi sistemi, prav tako pa bodo sposobni spreje-
mati podatke, ki jih bodo pošiljali senzorji. Z računalniško vodenim stre-
livom in brezpilotnimi letali, ki podpirajo obveščevalne in komunikacij-
ske procese, naj bi se tudi izgube zmanjšale na minimum, kar je izredno
pomembno tudi z vidika javnega mnenja ZDA, ki je zlasti po vietnamski
vojni izredno občutljivo na velike izgube ameriške vojske. Zato naj bi v
največji možni meri človeški dejavnik v vojni nadomestila tehnologija.
Bojevnika preteklih let vse bolj nadomešča strokovnjak za upravljanje
visoko-tehnoloških tehničnih sistemov, uporaba katerih bi močno deper-
sonalizirala vojno in konflikte nasploh. Stik z nasprotnikom bo namreč
le še virtualen. Podobne projekte poleg kopenske vojske izvajajo tudi v
letalskih silah, kjer naj bi letala s človeško posadko zamenjala brezpilot-
na, na daljavo vodena letala (orig. Remotely Patrolled Vehicles, RPVs).
Pilot v tem primeru krmili svoje letalo le še računalniško iz poveljniškega
centra (Ibid.). 

Tehnična pospešitev vojne pri istočasnem povečanju količine podat-
kov poveljnikom na bojišču predstavlja vedno večje težave pri spreje-
manju odločitev. Zato so ZDA od sredine 80. let veliko sredstev vložile v
razvoj ekspertnih sistemov in umetne inteligence. Kljub temu pa raču-
nalniki v principu še vedno lahko obdelujejo zgolj znake na temelju algo-
ritmov in njihovega pomena še niso sposobni razumeti, kar pomeni, da
je kontekstualizacija podatkov v informacije ter na njihovih osnovah pri-
dobljeno znanje, še vedno primarno človeška zmogljivost. Seveda so
nam lahko pri tem v pomoč sodobne tehnologije in različni modeli, ki
reducirajo mnogovrstno družbeno realnost vojne na zgolj nekaj spre-
menljivk. Kljub temu pa vojaški informacijski sistemi niso konstruirani
za omejene in točno določene oblike konfliktov, temveč je njihov cilj
doseganje čim večje vojaške učinkovitosti. Tako se pehotni vojaki, pove-
zani v skladu z modelom »Land Warrior Generation II«, ne morejo več
zanesti na svoja čutila pri zaznavanju okolice, temveč razpolagajo zgolj s
podatki, ki jih imajo na zaslonu čelade. Na ta način je omogočeno tudi
delovanje na cilje, ki jih sicer s človeškimi čutili sploh ne bi zaznali. S
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ekonomske ukrepe, katerih cilj je vplivanje na nasprotnika, njegove zaveznike in
tudi nevtralne strani v konfliktu, da delujejo v skladu z našimi interesi. Zato je kon-
cept učinkovnih operacij širok okvir, v katerem se vojaške operacije v miru, krizi in
vojni prepletajo z vseobsežnimi nacionalnimi političnimi, ekonomskimi ter drugimi
vojaškimi prizadevanji (2003: 103-104). Bistvo učinkovnih operacij je, da se torej
bolj kot na sredstva, nanašajo na cilj sam, in drugič, učinkovne operacije so usmer-
jene v človekovo vedenje, ki ga je potrebno prilagoditi našim interesom (Smith,
2003: 503–504). K človeku usmerjene operacije pa so še posebej pomembne v času
po koncu hladne vojne, ko ni več pomembno tehnološko tekmovanje med akterji
(tu imajo ZDA zaenkrat neulovljivo prednost), temveč tekmovanje za (raz)um, tako
lastni, nasprotnikov, še posebej pa nevtralnih akterjev.
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tehničnim določanjem zaznav je tako kompleksno okolje vojakov reduci-
rano zgolj na vojaške kategorije. Seveda taka uporaba IKT zahteva tudi
razvoj sistemov, ki preprečujejo prijateljski ogenj (Ibid.).

Uporaba IKT pa ima v sodobnih oboroženih silah poleg vplivanja na
zaznavanje realnega bojišča, tudi zelo pomembno vlogo pri izvajanju
simulacij bojnega delovanja oz. različnih oblik uporabe oboroženih sil
nasploh. Simulacijske vaje lahko nadomeščajo ne le štabne vaje, temveč
celo sam manever. Ameriško obrambno ministrstvo je v ta namen že v
drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja začelo razvijati združeni simula-
cijski sistem (orig. Joint Simulation System – JSIMS), ki bi omogočal
povezane (omrežene) taktične simulacije vseh zvrsti in rodov oboroženih
sil. Vendar pa realnost, ki jo sicer lahko zaznavajo senzorji, neposredno
povezani s simulacijskim sistemom, nadomeščajo teoretična spoznanja
in predpostavke o vojni oz. bojevanju. V tem primeru pa je simulacija
močno odvisna od vhodnih spremenljivk in podatkov, ki jih v sam sis-
tem vstavimo. Zato se lahko dogodi, da so enote, ki jih urimo s tovrstni-
mi simulacijskimi sistemi, preveč specializirane le za določeno obliko
bojevanja, kar potrjuje tudi dokument Joint Vision 2010 (1996). V njem so
namreč kot glavni cilj modernizacije izpostavili sposobnost izvajanja
konvencionalnih vojn, medtem ko so bile druge oblike uporabe oborože-
nih sil (nevojne vojaške operacije, človekoljubno posredovanje in mirov-
ne operacije, delovanje proti terorizmu in organiziranem kriminalu) v teh
načrtih Združenega štaba ameriških oboroženih sil drugotnega pomena
(Bendrath, 1999). Ta primer nas opozarja, da pričakovanja glede uporab-
nosti simulacij, zlasti kar zadeva pripravo enot na prihodnje izzive in
načine uporabe oboroženih sil, ne smejo biti prevelike in nerealne. Tiron
(2003) v reviji National Defense celo piše, da se je Pentagon 7 let po
začetku ambicioznega programa za razvoj na računalnikih temelječe
bojne simulacije, ki bi vključevala vse zvrsti, odločil program celo ustavi-
ti. Vse daljši čas razvoja, tehnološki izzivi, predvsem pa nerealna in nas-
protujoča si pričakovanja so glavni razlogi za neslavni konec projekta.
Pri tem je zanimivo, da se je ameriško obrambno ministrstvo odločilo
program ustaviti ravno v času, ko je izšla prva verzija programske opre-
me, imenovana block 1. Vendar pa ustavitev omenjenega programa ne
bo zavrla razvoja in uporabe simulacij v oboroženih silah sodobnih
držav, saj je tovrstno urjenje navkljub velikim vložkom v razvoj tehnolo-
gije ter teoretičnega koncepta še vedno mnogo cenejše, predvsem pa var-
nejše od klasičnega urjenja in usposabljanja. Uporaba IKT v simulacijah
pa je nepogrešljiva, saj ta tehnologija z zmogljivostmi kot so predstavlja-
nje okolja uporabnikom, delo v realnem času in v določeni meri tudi last-
no učenje (umetna inteligenca), omogoča ustvarjanje razmer, ki so čim
bliže realnosti. Pa vendar je tudi v tem primeru zaznavanje realnosti,
posebej kar zadeva napovedovanje oblik prihodnjih spopadov ter vlogo
oboroženih sil v njih, še vedno človekova domena, ki je tudi najsodob-
nejša tehnologija ne more nadomestiti. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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Enote ameriških oboroženih sil za izvajanje ofenzivnih kibernetskih napadov 
(organizacijske spremembe)
V dosedanji analizi smo ugotovili, da so ZDA na osnovi razvoja IKT ter
njene uporabe v nacionalnovarnostnem oz. obrambnem sistemu tista
država, ki je od samega začetka določala smer tako konceptualnih kot
operativnih rešitev. Ker pa je za celovito razumevanje in pojasnjevanje
pomena uporabe IKT v obrambnem sistemu analiza konceptualnih, dok-
trinarnih in funkcionalnih sprememb premalo, bomo v nadaljevanju
predstavili najpomembnejše dele obrambnega sistema ZDA, ki se ukvar-
jajo z ofenzivnimi kibernetskimi napadi. Pri tem bomo namenoma zane-
marili tiste institucije, ki se ukvarjajo z defenzivnimi vidiki (več o tem
bomo govorili v okviru podpoglavja o zaščiti kritične informacijske infra-
strukture) informacijskega delovanja in z drugimi širšimi prvinami kon-
cepta informacijskega bojevanja oz. informacijskih operacij (npr. psiho-
loško bojevanje, javna diplomacija itd.). 
Prvi sklop sprememb obsega predvsem najvišje nivoje odločanja v ame-
riškem obrambnem, pa tudi nacionalnovarnostnem sistemu, kamor sodi-
jo naslednje osrednje institucije:
– Obrambno ministrstvo (Pentagon, Washington D.C.):

• Urad pomočnika sekretarja za obrambo (C3I): državni sekretar za
poveljniško informacijske sisteme je svetovalec obrambnega mini-
stra za vprašanja informacijskega bojevanja, hkrati pa je odgovoren
za organizacijsko in politično – strateško načrtovanje. Je »IW-mene-
džer« Pentagona.

• Direktorat za informacijsko bojevanje: podpira pomočnika sekretar-
ja za obrambo, pristojnega za C3I pri načrtovanju informacijskega
bojevanja in njegovem izvajanju.

• Izvršni odbor za informacijsko bojevanje (orig. Information Warfare
Executive Board (IWEB)) vodi namestnik ministra za obrambo in se
ukvarja z načrtovanjem, razvojem politike ter pravnim obravnava-
njem informacijskega bojevanja.

• Svet za informacijsko bojevanje (orig. Information Warfare Council
(IWC)) vodi državni sekretar za poveljniško-informacijske sisteme,
podpira IWEB z izvajanjem seminarjev in vzpostavljanjem kontak-
tov z industrijo.

• Namestnik pomočnika sekretarja za obrambo (področje varnosti in
informacijskih operacij) je pristojen za obrambo lastnih informacij-
skih sistemov.

– Združeni štab (orig. Joint Staff) (Pentagon, Washington D.C.) je gene-
ralštab ameriških oboroženih sil, zaradi velike samostojnosti posamez-
nih zvrsti pa na področju informacijskega bojevanja nima velikih pri-
stojnosti:

– J-33 (Oddelek za specialne tehnične operacije) kot del J-3 Direktorata,
pristojnega za operacije, služi kot podpora generalštabu, pomaga pa
tudi Svetu za nacionalno varnost, Osrednji obveščevalni službi CIA ter
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Agenciji za nacionalno varnost (NSA) pri izvajanju informacijskih ope-
racij. Ta oddelek je najvišji vojaški organ, ki se ukvarja z informacijski-
mi operacijami oz. bojevanjem. Obenem vodi tudi Center za specialne
tehnične operacije (orig. Special Technical Operations Center), tajni
oddelek Pentagona za načrtovanje in izvajanje prikritih programov,
kot so delovanje hekerjev v bojevanju, uporaba energetskih orožij,
strateško psihološko bojevanje in drugo. 

– J6K, Oddelek za informacijsko bojevanje kot del J-6 Direktorata podpi-
ra Generalštab pri izvajanju defenzivnih ukrepov informacijskega
bojevanja, hkrati pa je odgovoren tudi za razvoj in uporabo varnostnih
mehanizmov. 

– Center za analizo bojevanja vseh zvrsti oboroženih sil (orig. Joint War-
fare Analysis Center (JWAC)) (Dahlgrem, Virginia) izdeluje tehnične
analize za izbor ciljev in oborožitvenih sistemov pri napadih na infra-
strukturna omrežja. Hkrati zbira podatke o številnih državah in za po-
trebe združenega štaba oblikuje sezname morebitnih ciljev.

– Ameriško vesoljsko poveljstvo, ki je z letom 1999 postalo pristojno za
računalniško varnost ameriških oboroženih sil, je leta 2000 prevzelo
tudi ofenzivna delovanja oz. računalniške napade, oktobra 2002 pa je
postalo del novega združenega strateškega poveljstva, ki je prevzelo
tudi omenjene naloge.88

• Združene sile za posebne namene – računalniške omrežne operacije
(JTF-CNO)89 (Arlington, Virginia) so del novega združenega strateš-
kega poveljstva, njihova glavna naloga pa je podpiranje omenjenega
poveljstva pri operativni integraciji računalniške omrežne obrambe
in napadov vseh delov ameriških oboroženih sil.

• Center za združene informacijske operacije (orig. Joint Information
Operations Center (JIOC)) (Lackland Air Force Base, Teksas) je tudi
del strateškega poveljstva in je odgovoren za uvajanje informacijskih
operacij v oborožene sile ter uporabo koncepta v celotnem spektru
konfliktov. V njih sodeluje okrog 150 pripadnikov vseh zvrsti ame-
riških oboroženih sil, prav tako pa naj bi v njem domnevno imele
svoje stalne vojaške odposlance tudi ameriške zaveznice Kanada,
Velika Britanija in Avstralija. Zelo tesno sodelujejo tudi z Agencijo
za nacionalno varnost NSA ter obveščevalno službo letalskih sil.
Poleg bojevanja z uporabo računalnikov skrbijo za psihološke opera-
cije, izvidništvo, elektronsko bojevanje ipd. JIOC odpošlje time, ki
jih sestavlja 10 pripadnikov, v enote, ki sodelujejo v konfliktih, kjer
izvajajo operativne načrte in priprave poveljnikov za omenjena
področja.
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88 Strategic Command (http://www.globalsecurity.org/wmd/agency/stratcom.htm, 23. 12.
2004).

89 Več glej http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/jtf-cno/factsheet.htm, 2. 10. 2004.
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– Tehnični center za informacijske operacije (orig. Information Opera-
tions Technical Center) (Fort Meade, Maryland) tesno sodeluje s P42
oddelkom NSA, Oddelkom CIE za kritične obrambne tehnologije ter
oddelkom J-33 združenega štaba. Ustanovljen je bil leta 1997, skupaj z
NSA pa razvija posebne tehnologije za informacijsko delovanje oz.
uporabo IKT za zagotavljanje nacionalne varnosti.

– Agencija za informacijske sisteme obrambnega ministrstva (orig. De-
fense Information Systems Ageny – DISA) (Arlington, Virginia)90 je
osrednja ustanova Pentagona za področje informacijske infrastruktu-
re. Načrtuje različne informacijske sisteme, jih izvaja ter tudi upravlja.
Prav tako pa je pristojna tudi za osrednjo tehnično koordinacijo defen-
zivnih informacijskih aktivnosti ameriških oboroženih sil.

Drugi sklop sprememb, povezanih z uporabo IKT, pa se nanaša na posa-
mezne zvrsti ameriških oboroženih sil. Najprej bomo analizirali letalske
sile ZDA, ki so prve med vsemi zvrstmi in tudi najbolj agresivno začele
uporabljati IKT tako v konceptualnem kot operativnem smislu. Poleg šte-
vilnih oddelkov za razvoj konceptov in operativne uporabe IKT v vojaške
namene so znotraj letalskih sil pomembne naslednje institucije, službe
in enote:
– Obveščevalna agencija letalskih sil (orig. Air Intelligence Agency – AIA)

(Kelly Air Force Base, San Antonio/Teksas)91 je bila ustanovljena leta
1993, od februarja 2001 pa je del zračnega poveljstva. AIA je največja
institucija za operativno izvajanje informacijskega bojevanja oz. infor-
macijskih operacij. Poleg računalniških napadov se ukvarja še z elek-
tronskim bojevanjem, medijskim delovanjem, izvidništvom itd. Ima
12.000 zaposlenih v več kot 70. lokacijah po vsem svetu, ki tesno sode-
lujejo tako z NSA kot tudi DIA (orig. Defense Intelligence Agency). 
• Center letalskih sil za informacijsko bojevanje (orig. Air Force Infor-

mation Warfare Center (AFIWC))92 je del obveščevalne agencije
letalskih sil in je najpomembnejša služba za informacijsko bojevanje
in operacije, ki jih izvajajo letalske sile. Center se ukvarja z operativ-
no in taktično uporabo konceptov, simulacijami, izobraževanjem,
raziskovanjem, prav tako pa nudi tudi podporo bojnim enotam. Po
potrebi odpošlje 25-članske time, ki nudijo podporo poveljnikom pri
izvajanju nalog. Pomembnejše enote centra so še Direktorat za infor-
macijske operacije (org. Information Operations Directorate), 33.
eskadrilja informacijskih operacij, ki podpira poveljnike na terenu in
izvaja izobraževanje, 318. skupina informacijskih operacij, 23. eska-
drilja informacijskih operacij, 39. eskadrilja informacijskih operacij
iz Hurlburt Fielda (Florida), ki je osrednja služba za izobraževanje in
usposabljanje drugih enot na področju informacijskih operacij, ter
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90 http://www.disa.mil, 12. 1. 2004 
91 http://www.af.mil/factsheets/factsheet.asp?fsID=158, 24. 12. 2004. 
92 http://afiwcweb.lackland.af.mil/home/index.cfm, 24. 12. 2004
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92. eskadrilja za ofenzivno informacijsko bojevanje, ki na vojaških
vajah izvaja napade na ameriške enote in poskuša zagotoviti reali-
stično okolje, v katerem bi ameriške enote postale cilj napadov z
uporabo IKT.

– Druga zvrst naše analize je vojaška mornarica. V okviru oddelka za
mornarico znotraj ameriškega obrambnega ministrstva je potrebno
izpostaviti oddelek za informacijsko bojevanje, poveljevanje in nadzor
(N64) kot del generalštaba za mornarico, ki je pristojen za načrtovanje
in izvajanje informacijskih aktivnosti tako mornarice kot korpusa
mornariške pehote ter pisarno za informacijsko bojevanje in upravlja-
nje, katere glavna pristojnost so oboroževalni projekti ter opremljanje
enot z IKT.

– V okviru poveljstva za vesoljsko in pomorsko vojskovanje (orig. Space
and Naval Warfare Systems Command) moramo omeniti Direktorat za
sisteme informacijskega bojevanja (PD-16), ki razvija, oskrbuje in
upravlja bojno uporabo IKT za potrebe mornarice, hkrati pa je osred-
nja služba mornarice za nabavo IKT in sodelovanje z NSA.

– Aktivnosti mornarice na področju informacijskega bojevanja (orig.
Naval Information Warfare Activity (NIWA)) (Fort Meade, Maryland)
so bile ustanovljene 1994 pod okriljem pomorske varnostne skupine
(orig. Naval Security Group). Prostore imajo pri NSA, njihova glavna
naloga pa je koordiniranje dejavnosti mornarice na področju informa-
cijskega bojevanja in operacij, prav tako pa so pristojni tudi za razisko-
vanje, razvoj ter oskrbo s tehnologijami (posebno IKT). Zaradi hitrega
tehnološkega razvoja ima NIWA posebna pooblastila za definiranje in
izvajanje oboroževalnih projektov. 

– Flotni center za informacijsko bojevanje (orig. Fleet Information War-
fare Center (FIWC)) (Norfolk, Virginia)93 je bil ustanovljen leta 1995,
njegov glavni namen pa je zagotavljanje zmogljivosti na področju
informacijskih operacij tako za mornariške kot združene sile ameriške
vojske. FIWC je povezovalni člen med NIWO ter atlantsko oz. tiho-
oceansko floto, zato ima svoje pripadnike v vseh skupinah letalonosilk
širom sveta. FIWC zagotavlja operativno usposabljanje in podporo,
razvija doktrino, taktiko in tehnike informacijskega bojevanja oz. ope-
racij, prav tako pa oblikuje tehnološke zahteve. 

Tretja zvrst naše analize je kopenska vojska oboroženih sil ZDA (orig. US
Army), ki je med vsemi zvrstmi ameriških oboroženih sil zadnja začela
operativno uvajanje koncepta informacijskega bojevanja/operacij, in
sicer leta 1995. Glede na to, da so kopenske vojske povsod po svetu teh-
nološko najmanj razvit del oboroženih sil, je tudi v ZDA mogoče razume-
ti takšen razvoj. V okviru kopenske vojske ZDA je potrebno izpostaviti
naslednje pomembne organizacijske dele, pristojne za informacijsko
bojevanje:
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93 http://www.fiwc.navy.mil/, 27. 12. 2004.
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– V okviru oddelka za kopensko vojsko ameriškega obrambnega mini-
strstva omenjamo (pod)oddelek za informacijske operacije, podrejen
namestniku načelnika generalštaba kopenske vojske, ki je pristojen za
operacije in načrtovanje. Drugi organ je skupina visokih častnikov za
vodenje informacijskega bojevanja (orig. IW General Officer Steering
Group), ki je zgolj ena od mnogih delovnih skupin znotraj kopenske
vojske, pristojnih za izvajanje informacijskega bojevanja/operacij.
Omenjena skupina je tudi glavno svetovalno telo oddelku za informa-
cijske operacije. 

– Dejavnost kopenskega informacijskega bojevanja (orig. Land Informa-
tion Warfare Activity (LIWA)) (Fort Belvoir, Virginia) je bila ustanov-
ljena 1995 kot del poveljstva kopenske vojske za obveščevalno dejav-
nost in varnost. S svojo dejavnostjo skrbi za podporo enot ter
informacijsko preskrbo poveljnikov na terenu, vodi pa tudi CERT
(Computer Emergency Response Team) kopenske vojske ter posebni
»Red Team«, ki je pristojen za analizo ranljivosti in šibkih točk v infor-
macijskem sistemu kopenske vojske. 

– Direktorat za obveščevalno dejavnost in informacijsko bojevanje (orig.
Intelligence and Information Warfare Directorate) (Fort Monmouth,
New Jersey) je del poveljstva kopenske vojske za komuniciranje in
elektroniko, njegova glavna naloga pa je zagotavljanje osrednje podpo-
re aktivnostim kopenske vojske na področju informacijskega bojeva-
nja/operacij. Znotraj direktorata je potrebno izpostaviti še center za
raziskovanje in razvoj, ki skrbi za razvoj na področjih elektronskega
bojevanja, prisluškovanja in računalniških operacij ter center za razvoj
programske opreme, ki zagotavlja programsko podporo dejavnostim
na področju informacijskega bojevanja/operacij. 

Zadnja (pol)zvrst ameriških oboroženih sil v naši obravnavi, ki sicer de
iure ni formalna zvrst (formalno je del vojaške mornarice), praktično pa
deluje na ta način, je korpus mornariške pehote (orig. US Marine Corps).
Glede na to, da korpus mornariške pehote ni samostojna zvrst, tudi sam
ni posebej zainteresiran za razvoj lastnih zmogljivosti na področju infor-
macijskega bojevanja/operacij, temveč po potrebi uporablja zmogljivosti
drugih zvrsti (še posebej mornarice), zato pa skrbijo posebno dodeljeni
častniki za zvezo. Kljub temu pa moramo znotraj mornariške pehote
izpostaviti delovno skupino za informacijsko bojevanje (orig. Informa-
tion Warfare Working Group), ki je zadolžena za koordinacijo aktivnosti
znotraj korpusa ter pomočnika načelnika štaba za C4I ter obveščevalno
dejavnost (orig. Assistant Chief of Staff for C4I/Director of Intelligence),
ki je zadolžen za defenzivno informacijsko bojevanje Korpusa mornariš-
ke pehote (Bendrath, 2001: 8–13; McCarter, 2002; Fredericks v Neilson,
2002, 1997).

Izven obrambnega sistema moramo omeniti spremembe, ki se nanaša-
jo predvsem na obveščevalno dejavnost/skupnost v ZDA (neupoštevajoč
spremembe v obveščevalnih službah posameznih zvrsti, ki smo jih že
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obravnavali. Na prvem mestu je potrebno izpostaviti Agencijo za nacio-
nalno varnost (orig. National Security Agency (NSA) / Central Security
Service)) (Fort Meade, Maryland), ki je najpomembnejša služba znotraj
obveščevalne skupnosti, primarno zadolžena za nadzor vseh vrst komu-
nikacij. Kljub temu da so podatki o njenem delovanju zelo pomanjkljivi,
naj bi imela kar 50.000 zaposlenih, tehnično pa ima zmogljivosti za nad-
zor vseh oblik komunikacij, še posebej pa elektronskih. NSA velja za
gonilno silo razvoja novih računalniških tehnologij, hkrati pa je največji
delodajalec za vrhunske matematike na svetu. V okviru NSA je potrebno
posebej izpostaviti oddelek za podporo informacijskega bojevanja P42, v
katerem specialisti za izvajanje kibernetskih napadov skrbijo za izvajanje
tajnih programov NSA. Prav tako pomembna pa sta tudi Center NSA za
odzivanje na incidente s področja uporabe IKT (orig. National Security
Incident Response Center), ki vzdržuje osrednjo bazo podatkov z infor-
macijami o varnostnih problemih na področju IKT, ter v njegovem
okviru oddelek za analizo vdorov (orig. Network Intrusion Analysis
Capability), čigar glavna naloga je zagotavljati drugim delom nacionalno-
varnostnega sistema informacije s področja hekerskih tehnik. 

Glavne naloge NSA kot ene največjih služb znotraj obveščevalne
skupnosti so torej usmerjene predvsem v varovanje informacijsko-komu-
nikacijskih sistemov ter razvoj kriptologije, prav tako pa je zadolžena za
nadzor vladnih elektronskih komunikacij ter prisluškovanje tujim komu-
nikacijskim sistemom94 (Grizold, Tatalović, Cvrtila, 1999). Poleg NSA pa
moramo omeniti tudi Secret Service. Po reformi ameriškega nacionalno-
varnostnega sistema leta 2002 je namreč Secret Service postala del Mini-
strstva za domovinsko varnost, pred tem pa je spadala pod finančno mi-
nistrstvo (orig. Department of Treasure). Njene prvotne naloge, ki so bile
sicer sprva povezane z varovanjem ameriške valute ter preprečevanjem
njene zlorabe, so se v njeni zgodovini vseskozi širile. Tako so danes med
njenimi najpomembnejšimi nalogami varovanje ameriškega predsedni-
ka, protiobveščevalne in varnostne naloge, pristojnosti na finančnem po-
dročju od leta 1986, ko se vanjo vključi finančna policija, v zadnjem času
pa ima vse več pristojnosti na področju kraje zaupnih podatkov (orig.
Identity Theft) tudi kar zadeva uporabo IKT. V skladu s »patriotskim«
zakonom (orig. Patriotic Act) je tako Secret Service postala najpomem-
bnejša služba znotraj ameriške obveščevalne skupnosti in nacionalnovar-
nostnega sistema nasploh, pristojna za obravnavanje računalniškega
kriminala (http://www.secretservice.gov/history.shtml). Patriotski zakon,
sprejet samo 6 tednov po napadih na ZDA septembra 2001, je sicer pri-
nesel veliko novosti, tako v ameriško obveščevalno skupnost kakor tudi
v ameriško družbo nasploh, saj le-ta temelji na velikem individualizmu
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94 Služba je bila vpletena v odmevno afero, ko so britanski mediji poročali o prisluško-
vanju v VS OZN (posebno pozornost so pri tem posvetili Kitajski) pred glasovanjem
o Iraku, ki ga je izvajala britanska sestrska služba GCHQ za potrebe NSA (Bright,
Beaumont, 2004). 
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ter spoštovanju pravic posameznika (Malzahn, 2004), novi zakon pa je
povečal moč obveščevalnih služb pri priprtju, nadziranju ter obsodbi
osumljencev, po drugi strani pa je okrepil sodelovanje med posameznimi
službami znotraj obveščevalne skupnosti (Dalgaard-Nielsen, 2004: 6).

Zaščita kritične informacijske infrastrukture – 
nov izziv nacionalnovarnostnega sistema ZDA

Na koncu obravnave ZDA pa bomo analizirali še najpomembnejši defen-
zivni varnostni mehanizem, povezan z uporabo IKT. To je zaščita kritične
infrastrukture, v njenem okviru pa nas še posebej zanima informacijski
vidik. 

Korenine zaščite kritične infrastrukture v ZDA segajo v hladno vojno,
ko je zaščita mostov, prometnic ter telekomunikacijskih sistemov postala
ena najpomembnejših prioritet v primeru strateškega jedrskega napada.
V 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja pa je na računalnikih temelječ
sistem izredno povečal zmogljivosti tako komercialnega kot tudi vladne-
ga sektorja ter postal pomemben predmet zaščite nacionalne kritične
infrastrukture (Frye, 2002: 349). Kajti vzporedno z naraščanjem pomena
IKT znotraj nacionalne kritične infrastrukture, je naraščalo tudi število
napadov nanjo, pri čemer je potrebno posebej poudariti, da je grožnje
informacijski infrastrukturi razmeroma težko identificirati, saj zlasti
zasebna sfera zaradi poslovnih interesov pogosto prikriva prave številke
(Dhillon in Smith, 2001).95 

Glede na razvoj sodobne IKT in njen družben pomen je popolnoma
logična ugotovitev, da so ZDA glede na razvitost strateške arhitekture na
področju zaščite kritične informacijske infrastrukture nesporno vodilna
država, še posebej pa se je razvoj razmahnil po 11. septembru znotraj
koncepta domovinske varnosti. Dostop do virov (tako finančnih kot
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95 Po ocenah FBI napadi na zasebno informacijsko infrastrukturo letno povzročijo za
10 milijard $ škode, ocene pa izhajajo iz predpostavke, da je samo 20 % napadov pri-
javljenih. Prvi razlog je povezan s težavno identifikacijo napada (najbolj nevarni
napadi so »nevidni«), drugi pa so čisto poslovni. Podjetje v strahu pred izgubo zau-
panja strank in poslovnih partnerjev velikokrat napadov sploh ne prijavi. Drugi
pomemben cilj napadov pa je obrambna informacijska infrastruktura (DII), ki jo
sestavlja več kot 2 milijona računalnikov, 10.000 lokalnih omrežij in 100 oddaljenih
omrežij. Navkljub obstoju vojaških komunikacijskih satelitov, kar 95 % vojaških
komunikacij uporablja komercialna telefonska omrežja. Samo v letu 1999 je bilo na
DII izvedenih 22.126 ugotovljenih napadov, med katerimi jih je 10 na dan zahtevalo
natančno preiskavo. Agencija za obrambne informacijske sisteme DISA je v okviru
odkrivanja varnostnih lukenj na DII izvedla 38.000 napadov, od katerih jih je bilo
kar dve tretjini uspešnih. Še bolj kritičen pa je podatek, da je bilo odkritih le 4 % us-
pešnih napadov, med njimi pa jih je bilo le 27 % v skladu z zveznimi pravili javljenih
DISI, ki je pristojna za obrambne informacijske dejavnosti v ameriškem obram-
bnem sistemu (Dhillon in Smith, 2001: 135–140).
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materialnih in kadrovskih) ni več problematičen, z zaščito kritične infor-
macijske infrastrukture pa se ukvarja cela množica institucij. Kljub temu
pa lahko ugotovimo, da so cilj, do leta 2003 oblikovati vseobsežno zašči-
to kritične informacijske infrastrukture (t. i. virtualni NMD), vseeno
zastavili previsoko. V skladu z zadnjo reformo nacionalnovarnostnega
sistema in ustanovitvijo ministrstva za domovinsko varnost (orig.
Department of Homeland Security – DHS) so spremembe zajele tudi
področje zaščite infrastrukture, kajti to ministrstvo koordinira vse aktiv-
nosti zveznih oblasti na tem področju, prav tako pa je integriralo različ-
ne, nekdaj samostojne institucije (npr. CIAO – Critical Infrastructure As-
surance Office in NIPC – National Infrastructure Protection Center).96

Glavni namen te integracije je poenostaviti in poenotiti zaščito kritične
informacijske infrastrukture in obenem preprečiti, da bi podobne pro-
grame razvijale različne institucije in organi. Pomemben del ameriškega
pristopa pa je tudi javno-zasebno partnerstvo oz. vključevanje zasebne
sfere za zagotovitev varne uporabe IKT. Tako je na podlagi državne ini-
ciative (predsedniške direktive PDD63 iz leta 1998, predsedniške direkti-
ve s področja domovinske varnosti HSPD-7 iz leta 2003 ter izvršnega
ukaza EO-13231 iz leta 2001) nastal center za posredovanje informacij in
analizo IKT (Information Technology – Information Sharing and Analy-
sis Center – ISAC – https://www.it-isac.org), katerega glavni namen je v
realnem času zagotoviti informacije o zlorabah, ranljivostih, virusih in
drugih z informacijsko varnostjo povezanih temah (Internationale Akti-
vitäten zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, 2004).

Četudi sta se z zaščito kritične informacijske infrastrukture zelo inten-
zivno ukvarjali obe Clintonovi administraciji,97 pa je šele prvi Bushevi v
letu 2003 po več kot letni zamudi uspelo sprejeti nacionalno strategijo za
varovanje kibernetskega prostora kot osrednji dokument na tem področ-
ju (orig. The National Strategy to Secure Cyberspace – NSSC) (Frye,
2002; The National Strategy to secure Cyberspace, 2003), ki skupaj s sočasno
izdano nacionalno strategijo za fizično zaščito kritične infrastrukture
(orig. National Strategy for Physical Protection of Critical Infrastructure
and Key Assets) predstavlja operacionalizacijo Nacionalne strategije za
domovinsko varnost, sprejete 2002. Omenjena dva dokumenta kažeta na
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96 Medtem ko je bila v skladu s tradicionalnim razumevanjem nacionalna varnost do-
mena zveznih oblasti, ki so za njeno zagotavljanje uporabile različne mehanizme
(oborožene sile, zunanjepolitične aktivnosti ter obveščevalno skupnost), pa koncept
domovinske varnosti temelji na deljeni odgovornosti, ki zahteva koordinirano delo-
vanje različnih sektorjev in institucij (Wenger in Metzger, 2004: 200-201). Zato
lahko rečemo, da je koncept domovinske varnosti v določenih pogledih podoben
predvsem evropski praksi totalne obrambe, ki se tudi nanaša na vse strateško po-
membne družbene podsisteme. 

97 Predsedniška komisija za zaščito kritične infrastrukture (orig. Presidential Commis-
sion on Critical Infrastructure Protection), ki jo je predsednik Clinton ustanovil leta
1996, se je prva spopadla z izzivi, ki jih je na področje nacionalne varnosti prinesla
informacijska družba (Ibid.).
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bistven premik v ameriškem pristopu, saj prvič ločita zaščito kritične
informacijske infrastrukture od siceršnje kritične (fizične) (Wenger in
Metzger, 2004: 204). 

V nacionalni strategiji za varovanje kibernetskega prostora Američani
ugotavljajo, da je varovanje kibernetskega prostora izreden izziv, ki zah-
teva koordinirane napore vlade in družbe v celoti. Da pa bi te cilje dose-
gli, so v javnost posredovali delovno verzijo strategije mnogo pred nje-
nim sprejetjem, kar je jasen dokaz, kako pomembno je javno-zasebno
partnerstvo na tem področju. NSSC definira kibernetski prostor kot
soodvisno mrežo infrastruktur, temelječih na uporabi IKT, zato je kiber-
netski prostor »živčni« oz. nadzorni sistem celotne družbe. NSSC je torej
očrtala okvir za organiziranje nacionalnih prizadevanj v boju proti kiber-
netskim napadom, ki jih lahko povzročijo teroristi, kriminalci ali nacio-
nalne države ter določila pomen sodelovanja med zasebno in javno sfero.
Najpomembnejši cilji, zapisani v NSSC, so:
– preprečitev kibernetskih napadov na nacionalno kritično infrastruk-

turo,
– zmanjšanje nacionalne ranljivosti za kibernetske napade,
– minimalizirati škodo in obnovitveni čas.
Ker je po mnenju, izraženem v NSSC, zasebni sektor na področju opre-
me in strukture zaščite najbolje opremljen, se bo javno-zasebno sode-
lovanje usmerilo na raznovrstne oblike ozaveščanja, usposabljanja upo-
rabnikov, tehnoloških izboljšav, odpravljanje ranljivosti ter operacij za
obnavljanje sistemov (The National Strategy to secure Cyberspace, 2003).

Za ameriški pristop zaščite kritične informacijske infrastrukture kljub
reformam po letu 2001 lahko rečemo, da še vedno temelji na dveh osnov-
nih predpostavkah. Prva se nanaša na sodelovanje med javnim in zaseb-
nim sektorjem, druga pa izpostavlja delitev zaščite kritične infrastruktu-
re na informacijsko (programsko) in fizično. Prav tako pa je za ZDA
kljub koordinacijski vlogi, ki jo je dobilo Ministrstvo za domovinsko var-
nost, še vedno značilna množica organov in institucij tako znotraj kot
izven nacionalnovarnostnega sistema, ki so posredno ali neposredno
povezani z zaščito kritične informacijske infrastrukture. Zaradi njene
razširjenosti je zato zelo pomembna njena jasna opredelitev. 

Kitajska

Kitajska je na področju uporabe IKT tako v civilni kot nacionalnovar-
nostni oz. vojaški sferi nedvomno ena najhitreje razvijajočih se držav na
svetu, obenem pa njen družbeno-politični in gospodarski ustroj pred-
stavlja edinstveno kombinacijo avtoritarno-totalitarnega političnega
sistema z elementi prostega trga in kapitala. Na Kitajskem je tako nasta-
la koeksistenca med komunistično oblastjo in tržnim gospodarstvom, ki
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sta sicer v ideološkem smislu popolnoma nezdružljiva. Vendar pa »nez-
družljivost« političnega in gospodarskega sistema ni edina kitajska
posebnost. Za Kitajsko lahko namreč ugotovimo, da je dežela številnih
demografskih, političnih, gospodarskih in tehnoloških nasprotij, za našo
analizo pa je še posebej pomembna digitalna dividenda, ki se nanaša na
uporabo IKT oz. interneta. Uporablja ga namreč predvsem mlada (več
kot 2/3 vseh uporabnikov je starih manj kot 30 let, 80 % uporabnikov pa
je starih do 35 let), visoko izobražena populacija, ki je koncentrirana
predvsem v razvitih provincah vzhodne Kitajske ter v velikih mestih
(Chase in Mulvenon, 2002: 6). V tem okviru moramo tudi obravnavati
podatke o uporabi IKT na Kitajskem, še posebej v kolikor se nanašajo na
varnostne implikacije. Tudi za Kitajsko namreč velja, da razumevanje
(varnostnih implikacij) uporabe interneta in IKT ni tehnično pogojeno,
temveč je odvisno od kulture, tradicije ter političnega in gospodarskega
okolja. Na Kitajskem je tako uporaba interneta drugačna kot na Zahodu,
prav tako pa opažamo razlike v velikih in razvitih kitajskih mestih (Pe-
king, Šanghai) v primerjavi z manj razvitimi (Changsha, Chengdu)
(Zhang in Woesler, 2004: 115). Kitajsko smo v našo primerjalno analizo
držav izbrali ravno zaradi omenjenih specifičnosti, kakor tudi pogleda na
uporabo IKT v varnostnem smislu, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

Kitajski pogled na informacijsko bojevanje

Čeprav so zasnove uporabe IKT v nacionalnovarnostne namene na Kitaj-
skem izšle že leta 1987 v časopisu Xuejunshi (»Učenje vojskovanja«) kot
poročilo z naslovom Začetek informacijske vojne takrat še neznanega
mladega častnika Ljudske osvobodilne armade Shen Weiguanga, je tako
omenjeno poročilo kot tri leta kasneje izdana knjiga vzbudila malo po-
zornosti politične in vojaške javnosti, ki je živela še pod vplivom kitajske
socialistične revolucije oz. ljudske osvobodilne vojne (Zhang, 2002:
104–105). Zato lahko pritrdimo ugotovitvi, da so kitajska razmišljanja o
uporabi novih tehnologij (med njimi tudi informacijsko-komunikacijske)
v oboroženih silah in varnostnem sektorju nasploh neločljivo povezana z
razvojem omenjenega področja tako v ZDA kot v Sovjetski zvezi in njeni
tehnološki oz. varnostni naslednici, Ruski federaciji. Kitajsko kljub
intenzivni gospodarski in tehnološki rasti namreč še vedno štejemo med
srednje razvite države98, zlasti pa je očiten njen zaostanek pri razvoju
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98 Glede na indikatorje, kot so število telefonskih priključkov na 1000 prebivalcev (Ki-
tajska jih je v letu 2001 imela 137), število mobilnih telefonov na 1000 prebivalcev
(110), število internetnih uporabnikov na 1000 prebivalcev (25,7), izdatki za razisko-
vanje in razvoj (1 % BDP-ja) ter število znanstvenikov in inženirjev, ki sodelujejo v
raziskovanju in razvoju (545 na milijon prebivalcev), Kitajska po metodologiji
Human Development Report-a spada med srednje razvite države. Po isti klasifikaciji
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novih tehnologij in vlaganju vanje. Tako stanje pa se seveda odraža tudi
na razmerah v vojski, katere moč je vse do začetka 90. let prejšnjega sto-
letja temeljila na jedrskih silah ter kvantiteti človeškega dejavnika
(dogmo o bojevanju na principu množičnosti in uporabe jedrskih sil je
Kitajska zapustila šele s prihodom Deng Xiaopinga na oblast, ko njeno
vodstvo vse manj možnosti posveča globalnemu spopadu velikih razsež-
nosti, hkrati pa se zaveda tudi nujnosti tehnološke in konceptualne
modernizacije svojih oboroženih sil). Rezultat prve Zalivske vojne med
konvencionalno, konceptualno in tehnološko zastarelo iraško vojsko ter
tehnološko visoko zmogljivimi oboroženimi silami ZDA in njihovimi
zaveznicami pa je pokazal, da količina več ne more tekmovati s kako-
vostjo. Tega dejstva so se začeli zavedati tudi na Kitajskem, tako da so
zlasti po začetku političnih sprememb v nekdanji Sovjetski zvezi intenzi-
virali medsebojno sodelovanje na področju vojaške tehnologije ter ga ka-
sneje nadaljevali tudi z Rusko federacijo. Vendar pa razen posodabljanja
tehnološko-tehnične komponente do leta 1997 potrebnih doktrinarnih in
konceptualnih sprememb niso sprejeli. Šele takrat začno namreč govoriti
o potrebi po veliki vojaški reformi, ki bo temeljila na revoluciji v vojaških
zadevah, kar kaže velik porast člankov in analiz na omenjeno temo.
Zanimivo je, da istega leta tudi Ruska federacija objavi reformo svojih
oboroženih sil na temelju revolucije v vojaških zadevah, ki pa zaradi
pomanjkanja finančnih virov napreduje precej počasi (Nemets, 2004). 10
let po prvih zametkih novih konceptov je v kitajski vojski nastala zadost-
na kritična masa zagovornikov modernizacije, vendar pa njihova prevla-
da nad tradicionalisti nikakor še ni bila dokončna. 

Naslednji dogodek, ki je pomembno vplival na kitajsko konceptualno
zasnovo uporabe IKT v varnostnem sektorju, je napad Nata na ZRJ leta
1999, v katerem je posredno sodelovala tudi Kitajska (po napadu na
njeno veleposlaništvo v Beogradu, pričnejo kitajski hekerji intenzivno
napadati zahodne, predvsem Natove, informacijske storitve). Izkušnje iz
vojne v ZRJ so namreč še enkrat več pokazale tehnološko premoč ZDA
in njenih zaveznic, po drugi strani pa je ta konflikt nakazal nekatere
možnosti, kako tehnološki zaostanek preseči. Zato so se na Kitajskem
odločili natančneje analizirati ameriške koncepte ter njihove izkušnje ob
upoštevanju bogate lastne strateške misli, izhajajoče iz starega veka, ter
zgodovinskih izkušenj poskušati prenesti v lastne oborožene sile. Članki,
z naslovi kot so Oblikovanje informacijske družbe ter informacijsko pod-
prtih oboroženih sil, Psihološki vidiki revolucije v vojaških zadevah,
Kombiniranje tradicionalne kitajske taktike z RMA ter natančno defini-
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so v vrhu najbolj razvitih držav Norveška, Irska, Švedska, Avstralija in Nizozemska
(Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among
nations to end human poverty, 2003: 275–276). Med izbranimi državami naše analize
je Švedska na tretjem, ZDA na sedmem, Švica na desetem, Nemčija na osemnaj-
stem ter Kitajska na sto četrtem mestu.
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ranje informacijskega bojevanja99, nedvoumno potrjujejo to ugotovitev
(Ibid.). 

Eno izmed tovrstnih del, nastalo na podlagi analize Zalivske vojne iz
leta 1991, napada Nata na ZRJ ter medijske podobe omenjenih spopadov
v zahodnih medijih, ob upoštevanju lastnih strateških in zgodovinskih
izkušenj seveda, je tudi koncept neomejenega vojskovanja (ang. Unre-
stricted warfare), ki sta ga razvila Qiao in Wang (1999). Kot mlada letal-
ska častnika sta namreč poskušala oblikovati koncept uspešnega delova-
nja manj razvitih držav in še posebej Kitajske v morebitnem spopadu s
tehnološko močnejšim nasprotnikom kot so ZDA. Avtorja sta v ta namen
predlagala večdimenzionalno ofenzivno strategijo, katere primarni cilj so
civilni in vojaški informacijski sistemi ter ostala kritična infrastruktura.
V primeru njihove paralize bi v nasprotni državi nastala panika, ki bi
lahko prinesla tudi ugodne politične spremembe (Zhang v Zhang in
Woesler, 2004: 243–244). Ob spornosti takega koncepta z vidika medna-
rodnega humanitarnega prava in prava oboroženih spopadov, pa je
potrebno izpostaviti tudi določene smeri razmišljanja v kitajski vojaški
doktrini, na katere sta se avtorja neomejenega vojskovanja oprla. Prva
smer je nedvoumno povezana s Sun Tsujem, ki se je ukvarjal z vpraša-
njem, kako premagati tehnološko razvitejšega nasprotnika z minimalni-
mi izgubami (pri svojih razmišljanjih je Sun Tsu vedno izhajal s šibkejše
strani v spopadu). Odgovor na to vprašanje je našel v uporabi ne samo
vojaških sredstev, temveč tudi v delovanju na diplomatskem, političnem
in kulturnem področju. Prav tako pa je že Sun Tsu poudarjal pomen in-
formacij v bojevanju, ki so po njegovem glavni dejavnik izida spopada.
Zato potrjujemo ugotovitev, da Kitajska razume koncept informacijskega
bojevanja predvsem kot sredstvo za povečevanje svoje moči in možnosti
zoperstavljanja močnejšemu nasprotniku v primeru asimetričnega spo-
pada, pri čemer se je odločila za kombinacijo sodobne tehnologije in zgo-
dovinskih strateških izhodišč, ki jih je oblikoval že Sun Tsu (Wei-cheng,
Stamper, 2002).

Druga smer pa je povezana s kitajsko socialistično revolucijo ter nje-
nim voditeljem Mao Zedongom kot očetom strateškega koncepta ljudske
(osvobodilne) vojne, ki je učinkovito izkoristila največjo kitajsko moč, to
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99 Informacijsko bojevanje so opredelili kot bojne operacije na visoko tehnološko raz-
vitem vojskovališču, na katerem obe strani uporabljata sredstva IKT v medsebojnem
tekmovanju za moč pridobivanja, nadzora in uporabe informacij. V ožjem smislu pa
gre za pridobivanje informacij z bojišča, pa tudi za uporabo vojaškega zavajanja, va-
rovanja operativnih podatkov, psihološko vojno, elektronsko vojskovanje in ogroža-
nje nasprotnikovega informacijskega sistema s ciljem prekinitve toka informacij.
Cilj vseh dejavnosti je oslabitev in uničenje nasprotnikovih poveljniških in kontrol-
nih zmožnosti ter obenem zaščita lastnih. Kitajski analitiki menijo, da bo v tem ti-
sočletju prevladovalo informacijsko intenzivno orožje in vojaške enote. Prav prido-
bivanje informacij bo glavna razlika med novimi in sedanjimi vojaškimi silami.
Vojaški spopadi prihodnosti bodo potekali z uporabo informacij za vojaške in poli-
tične cilje na različnih ravneh (Grizold in Ferfila, 2000: 350).
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je demografski dejavnik. Človeški dejavnik pa je postal pomemben ele-
ment razvoja kitajskega koncepta informacijskega bojevanja že vse od
leta 1995. Tako tudi članek Information war: A New Form of People’s
War izpostavlja, da informacijsko bojevanje ni samo domena oboroženih
sil, temveč vseh državljanov, ki imajo za to potrebno znanje (Zhang v
Zhang in Woesler, 2004: 245-246). Za razliko od ameriškega koncepta, ki
izhaja iz tehnologije same, kitajski koncept informacijskega bojevanja
poudarja uporabnike. O tem pa več v nadaljevanju. 

Tabela 10: Koncept neomejenega vojskovanja (ang. unrestricted warfare)

Vojaško Transvojaško Nevojaško
•atomsko bojevanje •diplomatska dejavnost •finančno bojevanje
•konvencionalno bojevanje •omrežno bojevanje •trgovinska vojna
•bio-kemično bojevanje •obveščevalna dejavnost •nadzor naravnih virov
•ekološko bojevanje/terorizem •psihološko bojevanje •ekonomsko bojevanje
•vesoljsko bojevanje •taktično bojevanje •regulativa
•elektronsko bojevanje •tihotapstvo •sankcije
•gverilsko bojevanje •droge •medijska vojna
•teroristično bojevanje – •navidezno bojevanje •ideološko bojevanje
•diverzije •(odvračanje)
Vir: Qiao in Wang (1999: 146–147).

Kitajski koncept informacijskega bojevanja 

Celovito je kitajski odnos do koncepta informacijskega bojevanja v svoji
knjigi »Chinese Information Warfare: A Phantom Menace or Emerging
Threat?« obdelal tudi Toshi Yoshihara iz U.S. Army War College, ki pri
tem ugotavlja, da je kitajsko doktrino informacijskega bojevanja izredno
težko natančno določiti, saj primanjkuje tako uradnih dokumentov kot
analitičnih del, prav tako pa je mogoče zaznati prepad med teorijo in
prakso. Nenazadnje pa je potrebno ponovno izpostaviti tudi edinstveno
strateško tradicijo ter sedanji ekonomski in politični položaj, v katerem
se Kitajska nahaja, na eni ter pomanjkanje konsenza znotraj vojske na
drugi strani. Kljub temu pa so kitajski dokumenti na področju informa-
cijskega bojevanja v vsebinskem smislu zelo blizu ameriškim oz. so celo
njihovi plagiati. Tako je na primer kitajski koncept informacijske prevla-
de zelo podoben ameriški informacijski superiornosti.100 Vendar pa je pri
tem potrebno biti previden, kajti, kot opozarja avtor, tovrstni uradni in
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100 Kitajci razumejo informacijsko prevlado kot integriran bojni položaj, ki vpliva na
izid vojne kot celote. Omogoča »svobodo gibanja« v informacijski dimenziji ter zaje-
ma tri področja (elektromagnetni prostor, računalniška omrežja ter kognicijo odlo-
čevalcev in njihov vrednostni sistem) na dveh ravneh (napad na informacijske siste-
me ter napad, usmerjen proti človeški kogniciji in vrednostnemu sistemu) (Thomas,
2004: 11).
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objavljeni dokumenti so lahko le dobro izvedena kampanja prekrivanja
resničnih namenov in zmogljivosti. V resnici je vpliv starokitajske tradi-
cije in Sun Tsu-ja še vedno izredno močan. Njegova ideja o zmagovanju
brez boja z uporabo superiornega znanja je vodilo tudi za novodobne ki-
tajske stratege v morebitnem spopadu srednje intenzivnosti z ameriški-
mi tehnološko visoko razvitimi oboroženimi silami (Yoshihara, 2001). 

Čeprav nekateri avtorji (Yoshihara, 2001; Nemets, 2004) izpostavljajo
povezanost kitajskega koncepta informacijskega bojevanja z ameriškim
in delno tudi ruskim, določene opredelitve vendarle kažejo na izvirnost v
kitajskem konceptu, po drugi strani pa je potrebno upoštevati sam razvoj
tako definicij kot uveljavljanja koncepta. Prve so (v 90. letih) namreč
obravnavale informacijsko bojevanje tako v mirnodobnem kot vojnem
času kot del ideološkega boja, medtem ko so se informacijske operacije
nanašale zgolj na obdobje miru. Leta 2002 pa je bil koncept že bistveno
bolj izdelan, general Dai Qingmin ga je razdelil na 6 osnovnih elemen-
tov: operativno varnost, manipuliranje, napade na računalniške mreže,
elektronsko bojevanje, obveščevalno dejavnost ter fizično uničenje.
Danes pa se tudi na Kitajskem vse več pozornosti posveča integriranemu
omrežno-elektronskemu bojevanju101, ki je v svoji osnovi podoben ame-
riškemu konceptu bojevanja, temelječem na omrežjih (Thomas, 2004: 11;
Thomas, 2005). 

Kitajska se je torej odločila za zbiranje uporabnih informacij in izku-
šenj drugih svetovnih sil z namenom zaščite svojih informacij, odločeval-
cev ter nacionalne enotnosti in varnostnih interesov. Prav tako intenziv-
no raziskujejo nasprotnikove informacijske sisteme, odprte družbene
strukture ter poskušajo vplivati na njegov proces odločanja. Zato je zanjo
zelo pomembno prikrivanje strateških interesov kot je zbiranje informa-
cij na področjih zahodne znanosti in tehnologije, kapitala, vojaške in
jedrske tehnologije. Informacijsko delovanje na omenjenih področjih
ima namreč mnogo večji učinek, v kolikor se jih nasprotnik ne zaveda in
na tako delovanje ni pripravljen. Tako široko zasnovo kitajskega koncep-
ta informacijskega bojevanja nekateri zahodni avtorji obravnavajo izven
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101 V letnem poročilu o kitajski vojaški moči, ki ga je za ameriški kongres pripravilo mi-
nistrstvo za obrambo, so posebno pozornost namenili analizi računalniških-omrež-
nih operacij (ang. computer network operations CNO), ki vključujejo napade na
računalniška omrežja, obrambo lastne infrastrukture ter izrabo teh omrežij za potre-
be oboroženih sil. Po mnenju Američanov Ljudska osvobodilna armada obravnava
računalniške-omrežne operacije kot ključne za zagotovitev pobude ter »elektromag-
netne« prevlade v zgodnji fazi konflikta, obenem pa so omenjene operacije pomem-
ben multiplikator drugih elementov oboroženih sil. Čeprav uradne doktrine na
Kitajskem (še) niso objavili, pa so kitajski teoretiki skovali termin integrirano
omrežno elektronsko bojevanje (ang. Integrated Network Electronic Warfare), ki
najbolje pojasnjuje kitajski pristop. Zanj je namreč značilna integrirana uporaba
elektronskega bojevanja, računalniških-omrežnih operacij ter omejenih kinetičnih
udarov na ključna C4 vozlišča, katerih cilj je prekiniti nasprotnikove bojne mrežne
informacijske sisteme (Annual Report to Congress: The Military Power Of The People’s
Republic Of China 2005, 2005: 36).
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meja informacijskega bojevanja oz. celo bojevanja samega, to pa je
natančno tisti glavni cilj, ki ga Kitajska želi doseči (Sobiesk, 2003). Pre-
gled kitajskih javno dostopnih virov pa kaže, da se bo koncept razvijal v
tri smeri glede na geopolitični položaj, s katerim bo soočeno kitajsko
vodstvo: kot orodje vojne, kot pot za doseganje zmage brez boja (vojne)
ter sredstvo za povečanje stabilnosti s promocijo novih vojaških teorij
(koncept informacijskega bojevanja kot sredstvo odvračanja oz. zagotav-
ljanja mednarodne stabilnosti, miru in varnosti) (Thomas, 2004: 11). 

Ljudska informacijska vojna102 

Pri analizi kitajskega obravnavanja koncepta informacijskega bojevanja
ne smemo prezreti tiste tradicije, ki se nanaša na ljudsko vojno, kot jo je
opredelil Mao Zedong. Ta koncept uporabe vseh sredstev, ki so družbi na
voljo za vodenje vojne, so na Kitajskem v zadnjih letih povezali z družbe-
nimi spremembami, ki jih prinaša uporaba IKT. Brisanje meja med posa-
meznimi družbenimi podsistemi, ki so vir varnostne razprave, ter možna
udeležba praktično vseh državljanov pri izvajanju nacionalnovarnostnih
interesov, sta tisti determinanti, ki združujeta na prvi pogled nezdružlji-
va koncepta: informacijsko bojevanje kot uporabo IKT, ki je predvsem v
informacijske družbe prinesla zavedanje o možnih novih oblikah konf-
liktov tako v smislu ofenzivnega kot defenzivnega nastopanja, ter na
drugi strani koncept uporabe vseh ljudskih in materialnih sredstev za
vodenje vojne, ki je bil proizvod popolnoma drugega zgodovinskega
obdobja, kot je informacijska družba ter globalizacija. Pri tem je pomem-
bna ugotovitev, da novi koncept ljudske informacijske vojne še vedno
temelji na ljudski vojni, le da pri tem ne ostaja arhaičen, temveč se prila-
gaja novim razmeram v svetu in razvoju (informacijsko-komunikacijske)
tehnologije. Star doktrinarni koncept uporablja torej nova razpoložljiva
sredstva, kar je še en dokaz, da so na Kitajskem strateške in zgodovinske
tradicije ter izkušnje izredno pomemben element, brez katerega je nemo-
goče pojasniti sedanje delovanje kitajske države. V tem pogledu moramo
razumeti tudi definicijo, ki pravi, da je informacijska vojna ljudska vojna
v času, ko uporaba in razširitev visoke tehnologije dosežeta določeno
zgodovinsko stopnjo razvoja. Ljudska informacijska vojna v informacij-
ski dobi ima vse značilnosti vojskovanja, podprtega z IKT, zato je ne mo-
remo primerjati z nobeno od dosedanjih vojn. Verjetnost, da bo javnost
prevzela pobudo in se glede na okoliščine neposredno udeležila vojne,
pri tem narašča in v številnih primerih bo odvisno od posameznika, kje,
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102 Ljudska informacijska vojna je kitajski pogled na izvajanje informacijskega bojeva-
nja, medtem ko jo ameriški dokumenti imenujejo nacionalistični »hacking« oz. upo-
raba hekerskega znanja za potrebe (kitajskih) nacionalnih interesov (Annual Report
On The Military Power Of The People’s Republic Of China, 2003: 35) oz. hektivizem.
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kdaj in če sploh bo vstopil v vojno.103 Kar pa zadeva odvisnost od inteli-
gentnih instrumentov, komunikacijskih omrežij ter drugih modernih
tehnologij, pa bo še naprej naraščala (Jincheng, 1998; Riedler in Bayr,
2001: 15–16). 

Tabela 11: Pomembne institucije za razvoj kitajskega koncepta 
informacijskega bojevanja

Ime Profil Lokacija
Komunikacijsko poveljniška IW-predmet, IW strateške Wuhan
akademija analize  in raziskave, IW- tečaji 

in usposabljanja.
Univerza za informacijsko Prenos slik na daljavo, satelitska Zheng-zhou 
dejavnost (informatiko) navigacija, geografske baze 

podatkov, informacijska varnost, 
moderne komunikacijske 
tehnologije, vesoljska tehnologija.

Vojaška univerza znanosti Osnovana po združitvi Inštituta za Ni podatka
in tehnike komunikacijsko tehniko, Fakultete 

za tehniko tehničnih enot, Fakultete
zračnih sil za meteorologijo ter 
63 raziskovalnih institucij 
Generalštaba. 
Urjenje in usposabljanje novih 
pripradnikov OS na področjih kot 
so IW, komunikacijska in 
poveljniška avtomatizacija.

Univerza nacionalne obrambe Neposredno pod nadzorom Changsha
in tehnologije osrednje vojaške komisije. 

Nadzorovanje vodenja oborožitvenih 
sistemov, avtomatizacija poveljevanja, 
razvoj superračunalnikov, raziskovanje 
vojn prihodnosti.

Fakulteta za mornariško tehniko Kombiniranje oborožitvenih sistemov Wuhan
in informacij, integriranje elektronskih 
informacij z oborožitvenimi sistemi.

Vir: Zhang v Zhang in Woesler (2004: 251).
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103 Članek je avtor objavil leta 1998, njegove analize in napovedi pa so se uresničile že
leto kasneje ob delovanju kitajskih hekerjev proti zahodnim informacijskim siste-
mom po bombnem napadu Nata na kitajsko veleposlaništvo v Beogradu. Kitajska
država se v tem primeru ni uradno odzvala in se je držala svoje politike nevmešava-
nja, medtem ko so se številni posamezniki (hekerji) odločili, da bodo uporabili svoje
znanje proti ZDA in njenim zaveznikom. Pri tem so svoje moči združili še z ruskimi
in srbskimi kolegi. 
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Uporaba IKT v Ljudski osvobodilni armadi

Nekateri (zlasti ameriški) avtorji ugotavljajo razkorak med teorijo in
prakso kitajskega koncepta informacijskega bojevanja, vendar pa po
drugi strani opozarjajo na možnost namernega prikrivanja dejstev o
dejanskem stanju na tem področju; druge analize (tako kitajske kot
zahodne) pa kažejo, da Kitajci resno in s hitrimi koraki sledijo vodilnim
državam, v določenih vidikih pa so celo pred njimi. Zhang je tako identi-
ficiral naslednje indikatorje, ki prikazujejo način implementiranja pred-
stavljenih konceptov o uporabi IKT v obrambnem sistemu in oboroženih
silah (Zhang, 2002: 109–111):
– Že leta 1997 so na simpoziju 4. oddelka Generalštaba Ljudske osvobo-

dilne armade (LOA) predstavili načrt za ustanovitev vodilne in usmer-
jevalne skupine na področju informacijskega bojevanja.

– Oblikovali so od interneta fizično ločeno informacijsko omrežje, na-
menjeno vodilnim častnikom.

– V zadnjih letih naj bi oblikovali več kot 1000 omrežij znotraj LOA za
potrebe obrambe, usposabljanja in urjenja ter raziskovanja. 

– Vedno več računalnikarjev – vojakov (kit. jisuanjibing) ter omrežnih
bojevnikov (kit. wangluozhansh) je rekrutiranih v oborožene sile. Vsi
med njimi obvladajo tuje jezike (angleščino), njihov glavni cilj pa je
usposabljanje za digitalno uničenje nasprotnika oz. njegove infra-
strukture.

– Od leta 1999 so v številnih mestih ustanovili »digitalne milice«, ki so v
primeru vojne neposredno podrejene vojaškemu poveljstvu. V regiji
Echeng v provinci Hubei pa so že leta 1999 ustanovili polk za informa-
cijsko bojevanje, ki so ga sestavljali strokovnjaki različnih področij,
kot so telekomunikacije in internet, pristojen oddelek LOA pa razpo-
laga tudi z bataljonom za omrežno ter elektronsko bojevanje, na raz-
polago pa ima tudi več bataljonov obveščevalnega in psihološkega bo-
jevanja. Ob tem je potrebno omeniti tudi izvedbo simulacijske vaje, v
kateri so preverili »omrežno bojevanje informatiziranega ljudstva«. 

– Med prve »digitalizirane enote milic« sodi tudi milica Zaozhuan-Tele-
kom v provinci Shangdong, ki jo sestavlja 48 dobro izobraženih in
izurjenih absolventov visokih šol. Njene glavne naloge so zagotavlja-
nje delovanja obstoječe telekomunikacijske infrastrukture, oblikova-
nje strategije uporabe interneta ter nenazadnje zbiranje informacij, ki
bi bile lahko koristne za izvajanje digitalne vojne. 

– V Shanghaiu je bil leta 2000 ustanovljen Center vojaške rezerve za in-
formacijski nadzor, ki ga sestavljata rezervni vojaški bataljon ter četa
za mobilne komunikacije. Obenem so ustanovili tudi več skupin za
elektronsko delovanje, ki so se ukvarjale s satelitskimi komunikacija-
mi, mikrovalovnimi povezavami ter delovanjem na področju interneta
in elektronskim bojevanjem. Podobne skupine za elektronsko bojeva-
nje so oblikovali tudi v drugih velikih mestih. 
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– Poleg institucionalne izgradnje, pomembne tako za razvoj koncepta
kot samo operativno izvajanje informacijskega bojevanja, pa so v zad-
njih letih na Kitajskem izvedli tudi več manevrov, vojaških vaj in simu-
lacijskih usposabljanj, katerih glavni namen je bil preveriti možnosti
uporabe IKT na vojaškem področju.

Kitajska gotovo spada med tiste države, ki imajo izrazito informacijsko
razvite in propulzivne oborožene sile, kajti vse intenzivneje reorganizira-
jo strukturo ter v operativno uporabo uvajajo posebne enote, specializi-
rane za informacijsko delovanje. Tako s pomočjo IKT usposabljajo in
urijo že obstoječe enote ter jih pripravljajo na realne konvencionalne
bojne razmere kot tudi na izvajanje informacijskih napadov in zaščito
pred njimi. V LOA so na ravni divizije v letni program usposabljanja
sprejeli tudi program za informacijsko bojevanje, prav tako so za uspo-
sabljanje pripravili več deset baz podatkov in 300 on-line simulacij za
oklepne enote, artilerijo, izvidovanje ter zveze, s čimer so tako častnikom
kot vojakom omogočili vsakodnevno usposabljanje. Enote izvajajo vaje,
ki obsegajo omrežno informacijsko ofenzivno in defenzivno delovanje,
protinapade v primeru napadov z računalniškimi virusi, elektronsko
izvidovanje in zaščito pred njim, elektromagnetno motenje in zaščito,
»mehke in trde udare« (soft strike in hard strike) ter psihološko bojeva-
nje z namenom izboljšati vodstvene in poveljniške sposobnosti častnikov
ter jim približati realno bojno okolje informacijskega bojevanja (Jicheng
in Zecheng, 2003).104 Prav tako pa je v novembru 2003 LOA na nivoju
divizije izvedla vojaške vaje, katerih glavni namen je bil usposabljanje v
informacijskem bojevanju. V vaji so uporabili tako mehke udare (s
hekerskimi napadi je ena stran onemogočila nasprotnikov poveljniški
center) kot trde udare na informacijsko infrastrukturo (z elektromagnet-
nimi napadi onesposobiti nasprotnikovo informacijsko-komunikacijsko
infrastrukturo) (Xin in Banghe, 2003). Pri tem so uporabili sredstva, kot
so postavljanje »informacijskih min«, izvajanje informacijskega izvidniš-
tva, spreminjanje podatkov v omrežjih z namenom zavajanja ter izvaja-
nje propagande z uporabo IKT, hkrati pa nameravajo oblikovati tudi
informacijsko obrambo ter vohunsko mrežo za delovanje v informacij-
skih omrežjih (Thomas, 2001: 170). 

Prihodnji razvoj kitajskega koncepta informacijskega bojevanja bodo
zaznamovale naslednje ključne usmeritve (Thomas, 2004: 12–13):
– Kitajsko vodstvo vse natančneje preučuje združeno ofenzivno infor-

macijsko bojevanje kot pomemben vidik zagotavljanja prevlade in
zmage v konfliktih informacijskih družb. Očitno je, da bodo rezervne
sile, milice, LOA ter civilne sile v prihodnosti izvajale združene opera-
cije, usmerjene proti katerikoli sili, ki bi uporabila informacijsko boje-
vanje. Ta integracija se pravkar izvaja, najbolj pa jo odraža predlog za
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oblikovanje sil kibernetske varnosti. V skladu s predlogom bodo sile
kibernetske varnosti sestavljali tako pripadniki LOA, ministrstev za
državno in javno varnost kot tudi tehnični strokovnjaki. Trenutno
kitajsko politično, ekonomsko in vojaško varnost namreč ogrožajo
predvsem izredno hitro razvijajoča se omrežja, ki ogrožajo varnost
finančnega sistema, kibernetski napadi lahko destabilizirajo ključne
organizacije, prizadenejo stabilnost javnega reda in miru (notranjo
varnost), prav tako pa lahko načnejo tudi vojaško informacijsko var-
nost. Zato je logično, da poskušajo na Kitajskem centralizirati vsa zna-
nja in sredstva za zaščito omenjenih področjih. 

Medtem ko sile kibernetske varnosti predstavljajo defenzivni vidik
kitajskega koncepta informacijskega bojevanja, pa se ofenzivna
usmerjenost koncepta kaže predvsem v vključevanju »civilne družbe«
ter oblikovanju vojaških enot za izvajanje informacijskih napadov.
Tako so se milice številnih velikih kitajskih mest v preteklih nekaj
letih prilagodile delovanju na informacijskem bojišču, v njihovem
okviru pa so bili ustanovljeni bataljoni, sestavljeni iz čete za telekomu-
nikacije, čete za računalniško omrežno bojevanje (četa ima v svoji se-
stavi vod za omrežno obrambo in vod za omrežne napade) in čete za
elektronsko bojevanje (vod za izvidovanje in vod za zavajanje). Glede
na pozornost, posvečeno ustanovitvam milic, zato ni presenetljivo, da
je tudi LOA razvila svoje brigade za informacijsko bojevanje, usposob-
ljene tako za ofenzivne kot defenzivne operacije. Vojaški predstavniki,
ki so prisostvovali zasedanju narodnega kongresa marca 2003, so tako
napovedali, da bodo enote za informacijsko bojevanje kmalu aktivi-
rane in operativno sposobne. Te enote naj bi že razvile orožja za
elektronsko motenje in bombardiranje ter bile sposobne paralizirati
nasprotnikove elektronske sisteme, vključujoč internet in vojaške
poveljniške sisteme. 

– Psihološko bojevanje bo imelo po mnenju kitajskih avtorjev in odloče-
valcev pomembno vlogo v prihodnjih vojnah, zato tej obliki bojevanja
posvečajo veliko pozornost. Kitajski teoretiki zato poskušajo posodo-
biti koncept in strategijo psihološkega bojevanja ter ju usmeriti v
zastraševanje in izkoriščanje razlik med vzhodnim in zahodnim zna-
čajem. LOA poskuša oblikovati poveljniško strukturo za psihološko
bojevanje kakor tudi posebne enote, ki bi poskušale preseči kitajsko
inferiornost na področju tehnološko visoko razvitih oborožitvenih si-
stemov. Kar pa je še pomembneje, kitajski teoretiki menijo, da moder-
no psihološko bojevanje pomaga zagotoviti stabilnost in oblikovati na-
cionalno varnost, zato je koncept bolj kot v vojni, uporaben v obdobju
miru. Po mnenju generala Xu-ja bi moralo kitajsko vodstvo zato razviti
sistem psihološkega bojevanja, ki bi integriral specializirane in nespe-
cializirane kadre ter upošteval kitajske posebnosti. Prav tako bi morali
oblikovati agencijo za koordiniranje psihološkega bojevanja na nacio-
nalni ravni, katere glavni namen bi bil vodenje in koordinacija nacio-
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nalnih akcij na področju psihološkega bojevanja in agencijo za vode-
nje in poveljevanje v okviru osrednje vojaške komisije in vladajoče
stranke. V naslednjem koraku bi morali oblikovati različne tipe razi-
skovalnih agencij z omenjenega področja, ki bi usmerjale tako nacio-
nalno kot vojaško delovanje, nenazadnje pa je seveda sam koncept po-
trebno tudi operativno izvesti, za kar general Xu predvideva posebne
enote za psihološko bojevanje, usposobljene tako za defenzivno kot
ofenzivno delovanje, s samim konceptom pa bi po njegovem mnenju
morali seznaniti tako vojaške poveljnike kot širše množice prebivals-
tva.

– Na skoraj vseh usposabljanjih in vajah modra informatizirana armada,
temelječa na uporabi koncepta informacijskega bojevanja, prisili rde-
čo, informacijsko podrejeno, na uporabo alternativnega delovanja in
taktičnih protiukrepov, kar kaže, da se LOA pripravlja na prestrezanje
prvega informacijskega napada s strani nasprotnika ter učinkovit
povračilni udar. 

Vse tri točke oz. ključne usmeritve po mnenju kitajskih avtorjev pred-
stavljajo relativno poceni in učinkovit način, ki bo Kitajski omogočil pri-
ključek z Zahodom tako v vojaško – strateškem kot mednarodnem
pomenu. Uspeh na tem področju bo Kitajski zagotovil pomembno odvra-
čalno vlogo oz. na drugi strani okrepil njeno moč na regionalni in global-
ni ravni. Kitajska vidi namreč strateško priložnost za preskok iz obdobja
mehanizacije neposredno v obdobje informatizacije, kar bo imelo pozi-
tivne učinke tudi za kitajske oborožene sile (Ibid.). 

Avtoritarno-centralistični model zaščite kritične 
informacijske infrastrukture

Med izbranimi državami, katerih odnos do uporabe IKT bomo podrobne-
je analizirali, je Kitajska gotovo najbolj specifičen kulturni, politični, gos-
podarski in civilizacijski primer, prav tako pa je specifično tudi njeno
razumevanje zaščite kritične informacijske infrastrukture. 

Odkar je Kitajska leta 1995 dopustila komercializacijo interneta, je
postala najhitreje razvijajoča se država na področju uporabe interneta na
svetu. Število domačih uporabnikov se vsakih šest mesecev podvoji. Z
uporabo interneta so postali prebivalcem na Kitajskem dostopni različni
informacijski viri, ki pa so omogočili tudi oblikovanje mnenj, analiz in
komuniciranja na način, ki ga pred tem niso poznali. Seveda pa so se
moči interneta za širjenje novih idej zavedale tudi kitajske oblasti, ki so v
ta namen sprejele številne ukrepe za njegovo cenzuro, kot so zapiranje
»Cyber-Cafejev«, blokiranje elektronskih sporočil in spletnih iskalnikov,
tujih novičarskih servisov ter politično občutljivih spletnih strani, prav
tako pa so v zadnjem času uvedli tudi filtrirni sistem za spletne iskalni-
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ke, ki deluje na podlagi oblikovanega seznama prepovedanih ključnih
besed in gesel (State control of the Internet in China, 2002; Intervju z Mate-
jem Kovačičem, 2004).

Tovrstne ukrepe nekateri, predvsem zahodni analitiki, ocenjujejo kot
»The Great Firewall of China« – veliki požarni zid, s katerim naj bi vzpo-
stavila lastni, od svetovnega interneta ločeni intranet, ki bi imel povezave
z internetom samo preko prehodov (orig. gateway), ki bi jih določila in
nadzirala vlada. V ta namen so od leta 1995 sprejeli več kot 60 zakonov,
nanašajočih se na določanje internetnih aktivnosti na Kitajskem. Prav
tako pa se z nadzorom spletnih strani, klepetalnic in zasebnih elektron-
skih sporočil ukvarja več kot 30.000 pripadnikov državnih varnostnih
organov. Za reguliranje kitajskega dostopa do interneta so celo ustanovili
Ministrstvo za informacijsko industrijo (ang. Ministry of Information
Industry), medtem ko je Ministrstvo za državno varnost (ang. Ministry of
State Security) pristojno za nadzorovanje lokalnega dostopa do interneta
(Schönberger in Brodnig, 2001: 22). Da bi preprečili nenadzorovano širje-
nje interneta, so kitajske oblasti v preteklih mesecih sprožile obširno
akcijo zapiranja internetnih kavarn ter namestile programsko opremo
»Internet Police 110«, katere glavni cilj je filtrirati spletne strani s porno-
grafsko in subverzivno (opozicijsko) vsebino, prav tako pa so aretirali
nekaj deset uporabnikov interneta zaradi njihovih omrežnih aktivnosti.
V letu 2001 pa so aretirali in kaznovali 8 uporabnikov zaradi njihove
informacijske dejavnosti (Press et all, 2003: 56).

Kitajski pristop do zaščite kritične infrastrukture lahko obravnavamo
kot poskus sinhroniziranja notranjevarnostnih prizadevanj države z nuj-
nostjo uporabe IKT za potrebe gospodarske modernizacije. Kitajska
vlada zato kot glavno ogrožanje njene kritične (informacijske) infrastruk-
ture zaznava predvsem tisto, ki prihaja iz zunanjega okolja (Internationale
Aktivitäten zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, 2004: 6).
Za avtoritarno-centralistični model zaščite kritične informacijske infra-
strukture so torej značilne naslednje lastnosti:
– pristop je kitajska posebnost;
– malo sodelovanja zasebnega in javnega sektorja;
– model služi predvsem zavarovanju državne ureditve in vodilnih držav-

nih oz. strankarskih organov.
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Nemčija

Ne glede na indikatorje uporabe IKT in informacijske družbe, ki Nemčije
ne uvrščajo med informacijsko najbolj razvite države, pa je za našo anali-
zo pomemben tudi izbor države, ki je gospodarsko ena najbolj razvitih,
po drugi strani pa so njene zgodovinske izkušnje predvsem iz druge sve-
tovne vojne tiste, ki so določale nastanek in razvoj nacionalnovarnostne-
ga sistema ter delovanje države v mednarodni skupnosti nasploh. Nemči-
ja je namreč poleg Japonske država, kjer lahko ugotovimo največjo
asimetrijo med gospodarsko, politično in vojaško močjo ter pomenom v
svetu, obenem pa spada, deloma na podlagi lastnih izkušenj deloma pa
na podlagi pritiska zaveznikov, vse od konca druge svetovne vojne med
najpomembnejše zagovornice evropskega združevanja ter sodelovanja z
vsemi pomembnejšimi mednarodnimi akterji nasploh. V skladu s tem
položajem je zato »prisiljena« slediti tehnološki in konceptualni razvoj
svojih zaveznikov, kar velja tudi za področje varnostnih implikacij upora-
be IKT, to tezo pa bomo skušali dokazati v nadaljevanju naše razprave. 

Konceptualna zasnova uporabe IKT v obrambnem sistemu

Tako kot v večini informacijsko razvitih držav, se je tudi v Nemčiji sredi
90. let prejšnjega stoletja začela intenzivna razprava o vlogi in pomenu
IKT tako v oboroženih silah (Bundeswehr) oz. obrambnem sistemu kot
sistemu nacionalne varnosti nasploh. Čeravno je bila razprava del splo-
šnih načrtov o transformaciji Bundeswehra in celotnega nemškega nacio-
nalnovarnostnega sistema, ki ga je bilo potrebno prilagoditi spremenjeni
vlogi Nemčije v mednarodni skupnosti (Agüera, 2001), pa je zanjo značil-
no, da je nastala predvsem kot odziv na razvoj koncepta v ZDA, manj pa
je razprava temeljila na realni oceni ogroženosti (Bendrath, 2000). Pri
tem pa so po mnenju nekaterih avtorjev tudi v Nemčiji pogosto ponav-
ljali napake, ki so jih naredile že varnostno-politične elite onstran Atlan-
tika. Te napake bi lahko označili kot tehnološki determinizem, kajti
obstajalo je splošno prepričanje, da bo zgolj uporaba IKT povečala učin-
kovitost tako oboroženih sil kot obrambnega in varnostnega sistema, pri
tem pa so zlasti v prvi fazi premajhno pozornost namenili človeškemu
dejavniku na eni ter obravnavanju varnostno-političnih vidikov na drugi
strani (Bendrath, 1999).

Razprave o varnostnih implikacijah uporabe IKT v Nemčiji niso vodile
do enotnega koncepta, čeprav so se tako Bundeswehr kot drugi deli
obrambnega in nacionalnovarnostnega sistema, v skladu z glavnimi ele-
menti nemškega pristopa do nacionalne varnosti, osredotočili na defen-
zivne vidike. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX



155

Tabela 12: Glavni elementi nemškega pristopa do nacionalne varnosti

Nacionalna identiteta Odnos do zavezništev Struktura sil – delovanje Civilno-vojaški odnosi
1. Nemčija je članica 1. Aktivno delovanje v 1. Nejedrska, neagresivna 1. Demokratizacija 
vseh velikih zavezništev zavezniških strukturah oboroženih sil s kon-
zahodnih držav. kot sredstvo doseganja 2. Operacije, omejene ceptom innere Führung

političnih, vojaških ter na področja delovanja
Multilateralne vezi varnostnih ciljev. Nata 2. Ohranitev odprtih 
zadržujejo nacionalizem. oboroženih sil s sploš-

3. Civilno naravnana no vojaško obveznostjo
zunanjepolitična (zaradi vedno večjega 
kultura Nemčije  ugovora vesti je tovrstni 
(Bendrath, 2000). nadzor družbe nad OS 

vedno manjši op.a.)
Vir: Berger (1996: 338).

Ker bomo spremembe nevojaškega dela nacionalnovarnostnega siste-
ma obravnavali v okviru zaščite kritične informacijske infrastrukture, se
bomo na tem mestu osredotočili zlasti na razvoj koncepta o uporabi IKT
znotraj Bundeswehra. Kot ugotavlja Minkwitz (2003: 14), se informacij-
sko bojevanje, kot ga razumejo v Bundeswehru, v prvi vrsti nanaša na
njihovo lastno informacijsko varnost. Po drugi strani pa so ravno zaradi
neobstoja enotnega koncepta meje med ofenzivnimi in defenzivnimi
zmogljivostmi vse bolj zabrisane. Prve analize je sicer v okviru Bundes-
wehra naredila delovna skupina Urada za študije in vaje že leta 1995–96,
vendar je IKT razumela predvsem kot sredstvo za doseganje premoči na
bojišču (kar Američani imenujejo Information Dominance), medtem ko
so koncept kibernetskega oz. informacijskega bojevanja takrat obravna-
vali predvsem z defenzivnega vidika kot pretežno nevojaški problem.
Leta 1997 pa je podjetje Competence Center Informatik GmbH (CCI) iz
Meppna po naročilu Bundeswehra za okrog milijon takratnih nemških
mark izdelalo študijo o informacijskem bojevanju, vendar pa rezultati
nikoli niso bili objavljeni. Po navedbah nemškega obrambnega ministrs-
tva naj bi tovrstne študije predstavljale zgolj pregled ameriške literature
oz. opravljale varnostne preizkuse informacijskih sistemov v Bundeswe-
hru. Ker pa je uporaba Bundeswehra neločljivo povezana z zavezniškimi
silami v Natu in EU, je bila glavna pozornost v tej začetni fazi usmerjena
predvsem v zagotavljanje sodelovanja na informacijsko-komunikacij-
skem področju in ohranitev stika z vodilnimi državami omenjenih zavez-
ništev. Bendrath (2000) razvoj konceptov s področja IKT v tistem času
zato označi kot kulturno hegemonijo/imperializem ZDA in RAND-a na
področju razprave o informacijskem bojevanju/operacijah, kajti za Bun-
deswehr so simulacije na področju kibernetskega bojevanja, namenjene
doseganju interoperabilnosti predvsem z ZDA, izvajali tudi v RAND Cor-
poration v Santa Monici. 

Naslednja faza razvoja nastopi po letu 1998, ko na osnovi ameriških
konceptov v Bundeswehru znova razmišljajo o oblikovanju informacij-
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skih operacij, vendar pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev razvoj
precej počasen. Kljub temu je obrambno tehnična služba 81, kot prva v
Bundeswehru, začela razvijati ofenzivna orožja informacijskega bojeva-
nja s ciljem njihovega razumevanja in vzpostavitve lastne zaščite, vendar
pa je Bundeswehr od razvoja koncepta in njegove operativne implemen-
tacije še danes zelo oddaljen. Največja ovira na tej poti pa je poleg že
omenjenih finančnih težav neskladje med elementi nemškega pristopa do
nacionalne varnosti in s tem povezanimi pričakovanji javnosti na eni ter
sprejemanjem ameriških izrazito ofenzivno usmerjenih konceptov upora-
be IKT na drugi strani. Glede na to da informacije postajajo poleg sil,
prostora in časa vse pomembnejši operativni dejavnik na bojišču, bo in-
formacijska prevlada eden ključnih dejavnikov, ki bodo vplivali na izid
sodobnih konfliktov. Temu pa se prilagaja tudi Bundeswehr, v prvi fazi z
orožji za taktično informacijsko oz. elektronsko bojevanje, kot so Torna-
do ECR (Electronic Combat and Reconnaissance) in rakete HARM, v
drugi pa tudi z uporabo (strateških) informacijskih orožij, ki pa so pred-
vsem v luči javnosti bolj sporna (Ibid.).

Zadnja faza razvoja pa zajema koncepte na omrežjih temelječih oboro-
ženih sil, ki so jih kot prvi zopet razvili Američani, v zadnjem času pa
postaja omreženje ena najpomembnejših nalog preoblikovanja sodobnih
oboroženih sil tako v Natu kot tudi širše. Uvajanje tega koncepta pa
bomo podrobneje predstavili v okviru organizacijskih, funkcionalnih in
hierarhičnih sprememb znotraj nemškega obrambnega sistema oz. Bun-
deswehra. 

Uporaba IKT v Bundeswehru

Poleg že omenjenih konceptualnih in doktrinarnih težav glede uporabe
IKT v Bundeswehru in obrambnem sistemu, pa so se v Nemčiji ob uvaja-
nju konceptov kot sta na omrežju temelječe delovanje oboroženih sil ter
informacijske operacije, pojavile tudi finančne težave. Tako sta Huber in
Schmidt (1999) predstavila dilemo, v kateri se je nemška vojska znašla
sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Po eni strani se je država na
obrambnem področju odločila varčevati, po drugi strani pa se je zaveda-
la, da bo vsako nadaljnje zaostajanje v tehnološkem razvoju pomenilo
nezmožnost sodelovanja nemške vojske z zavezniki v Natu, kar bi lahko
še povečalo tehnološko asimetrijo med zavezniki (Fitschen, 2002). Zato
so v Nemčiji prerazporedili finančne in materialne prioritete tako znotraj
obrambnega sistema kot še posebej Bundeswehra. Konvencionalne
enote, temelječe predvsem na oklepu in veliki ognjeni moči, nastale v
času hladne vojne, bodo postopoma zamenjale številčno manjše, bolj
operativne ter premične oborožene sile, ki se bodo lahko odzivale na
nove pojavne oblike ogrožanja varnosti, v sodelovanju z nemškimi zavez-
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niki seveda. Pri opremljanju tovrstnih enot pa bo imela IKT eno izmed
najpomembnejših vlog. 

Ne glede na to, da v Nemčiji znotraj nacionalnovarnostnega sistema
niso oblikovali enotnega koncepta v odnosu do uporabe IKT, pa so poleg
zaščite lastne informacijske infrastrukture, o kateri bomo govorili v
nadaljevanju, svojo pozornost usmerili predvsem v digitalizacijo oboro-
ženih sil. Osnovni vodili omenjenega procesa sta nedvomno ameriški
koncept na omrežju temelječih oboroženih sil in potreba po interopera-
bilnosti znotraj Nata pa tudi Evropske unije, v kolikor bo želela resneje
pristopiti k oblikovanju skupnega obrambnega sistema. Poleg evropske
oz. severnoatlantske naravnanosti Bundeswehra je potrebno izpostaviti
tudi njegovo vse pomembnejšo vlogo pri obvladovanju kriz in prepreče-
vanju vojn, kjer je potrebno izpostaviti naslednje ključne procese za nje-
gov razvoj (Mey in Krüger, 2003: 49–50):
– Pravočasno izvidovanje in delovanje po globini je izrednega pomena.
– Delitev na notranjo in zunanjo varnost je potrebno ponovno premi-

sliti.
– Bundeswehr bo moral prevzeti določen del (še ne določen) zagotavlja-

nja notranje oz. domovinske varnosti.
– Prepad v razmerju do ZDA je mogoče preseči le z investicijami v ino-

vacije.
– Dosedanji način razmišljanja, usmerjen na platforme, bo potrebno

nadomestiti z razmišljanjem, usmerjenim v učinke, kot kažejo tudi
izkušnje v ZDA.

– Bundeswehr bo moral v prihodnje izgraditi svoje zmogljivosti na
naslednjih področjih:
• spremljanja in bojevanja proti nedržavnim akterjem,
• zaščite prebivalstva in kritične infrastrukture,
• obrambe pred orožji za množično uničevanje,
• izvajanja ofenzivnih in defenzivnih informacijskih operacij,
• uporabe neubojnih orožij,
• operacij v urbanih okoljih.

Nemško razumevanje na omrežju temelječega bojevanja je precej klasično
in značilno za večino tehnološko razvitih oboroženih sil. V skladu s tem
konceptom naj bi vsakega vojaka opremili z dve megabitno stalno poveza-
vo, ki bi mu omogočala sprejemanje optimalnih odločitev glede na njegov
položaj.105 Koncept je torej zasnovan od spodaj navzgor, končni cilj pa je

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX

105 V okviru kopenske vojske (orig. das Heer) na ravni posameznega vojaka uvajajo
program System Soldat (Infanterist der Zukunft), ki ima 4 bistvene elemente: pove-
ljevanje in nadzorovanje, komunikacije, orožje in senzorje ter navigacijo oz. pozicio-
niranje (HassgŚrd, 2002: 14–15). Najpomembnejše novosti se nanašajo na uporabo
GPS, dlančnikov z digitalnimi kartami, digitalne kamere, nov oborožitveni koncept
z večfunkcijskim laserjem, sistemi za nočno opazovanje in termovizijo ter JBK zašči-
to. Za uvajanje programa, ki je popolnoma interoperabilen z drugimi državami v
Natu, je pristojen Zvezni urad za obrambno tehniko in opremo (orig. Bundesamt für
Wehrtechnik und Beschaffung) s sedežem v Koblenzu, ki je del civilne uprave Bun-
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zagotoviti skupno sliko o stanju na bojišču/bojevališču, višje hitrosti načr-
tovanja in poveljevanja ter končno tudi večjo bojno učinkovitost lastnih in
zavezniških sil v multilateralnih operacijah (Schulzki-Haddouti, 2003). 

Ker se digitalizacija celotnega Bundeswehra bistveno počasneje ure-
sničuje kot je bilo sprva predvideno (Van der Giet v Schulzki-Haddouti,
2003), prav tako pa se zapleta pri izvajanju projekta Hercules,106 se je
moral Bundeswehr pri modernizaciji informacijske infrastrukture osre-
dotočiti na posamezna področja, pri tem pa so se odločili za dualno teh-
nologijo (gre za programsko in strojno opremo, razvito za civilne namene
in prilagojeno potrebam vojaške organizacije), kot je npr. uvajanje stan-
darda SAP/3, ki ga je v sklopu podjetniškega informacijskega sistema
razvilo nemško podjetje za programsko opremo SAP (Wikipedia, die freie
Encyklopädie), za katerega bo opremljanje Bundeswehra z IKT doslej
daleč največji projekt.

Glede konceptov je torej končni cilj že omenjen koncept na omrežju
temelječih oboroženih sil, vendar pa so ga zaradi njegove kompleksnosti
razdelili na več etap. Tako bodo omreženo delovanje oboroženih sil zago-
tovili postopoma. V tem pogledu lahko razumemo tudi omreženo vode-
nje operacij (orig. vernetzte Operationsführung) oz. omrežno podprte
operacije za doseganje (informacijske) prevlade, ki bodo sprva obsegale
le nekaj enot različnih zvrsti in rodov, kasneje pa bodo povezali vse tri
zvrsti Bundeswehra (kopensko vojsko, letalstvo, mornarico) in saniteto.
Zahtevam po izmenjavi podatkov so zato prilagojeni najnovejši sistemi,
kot sta samohodna havbica Panzerhaubitze 2000 in mornariški sistem
prenosa podatkov, zahtevam po omreženju oboroženih sil pa ustrezata
tudi poveljniški sistem kopenske vojske HEROS ter AUTOFÜ (orig. Das
Automatische Führungsfernmeldenetz der Luftwaffe) v letalstvu (Net-
work Centric Warfare, 2004).

Uvajanje informatizacije in omreženih oboroženih sil pa se je v letu
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deswehra, pristojen za njegovo opremljanje. 160 pehotnih skupin (vsaka ima 10 vo-
jakov) bo z novimi sistemi opremljenih med leti 2004-2008 (http://www.bwb.org/
C1256DF2004FF94C/CurrentBaseLink/N25VZGYY102INFODE, 5. 1. 2005).

106 Zadnji zapleti so povezani s projektom Hercules kot finančno enim največjih in naj-
pomembnejših poskusov modernizacije Bundeswehra. Projekt, vreden 6 milijard
evrov (tretji najdražji projekt Bundeswehra za Eurofighterjem in vojaškim Airbu-
som), naj bi zagotovil integriranost celotnega podatkovnega in komunikacijskega
omrežja v Bundeswehru in njegovo prilagoditev zaveznikom v Natu. Pred dvema le-
toma je bil na javnem razpisu za izvajalska dela izbran konzorcij ISIC21, ki so ga se-
stavljali oborožitveni koncern European Aeronautic Defence and Space Company
(EADS), telekomunikacijsko podjetje Mobilcom ter svetovalno podjetje CSC Ploenz-
ke. Konzorcij pa je tik pred začetkom del odstopil od pogodbe, zato naj bi projekt iz-
vedel konzorcij TIS (Telekom T-Systems, IBM in Siemens Business-Service), ki je
leta 2002 izpadel iz natečaja. Časovna zakasnitev in tudi materialne posledice tako
pri opoziciji (zlasti liberalcih – FDP) kot vladajoči SPD porajajo številna vprašanja o
projektu samem, po drugi strani pa se sprašujejo, kako bodo tako visoka sredstva za
posodobitev informacijske infrastrukture zagotovile novopridružene članice zveze
Nato (Neuber, 2004). 
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2004 začelo preizkušati tudi izven simulacijskih centrov, kajti Bundes-
wehr je med 15. in 26. novembrom prvič uspešno preizkusil omreženo
izvajanje operacij. Na vaji Common Arrangement 2004 v mornariškem
oporišču Wilhelmshaven so namreč prvič preizkusili informacijsko izme-
njavo med letalstvom, kopensko vojsko in mornarico, in sicer pri zago-
tavljanju celovite zračne obrambe (na vaji so sodelovale fregate tipa 
Bayern in Sachsen, enote zračne obrambe z raketami Patriot ter brigada
kopenske vojske za zračno obrambo). Vse udeležene enote so imele na
razpolago enako sliko dogajanja na bojišču, tako da so s taktičnimi po-
datkovnimi povezavami informacije, obdelane na ladjah in v enotah na
kopnem, posredovali v skupno sliko. Tak način delovanja zračne obram-
be omogoča pravočasno in primerno reagiranje na ogrožanje iz zraka,
kar je še posebej po 11. septembru pritegnilo veliko pozornost (Bundes-
wehr erprobt Vernetzte Operationsführung, 2004). 

Poleg že omenjenih sprememb v nemški vojski pa moramo na koncu
omeniti še spremembe v dveh glavnih institucijah, ki skrbita za razvoj
konceptov informatizacije ter implementacije omreženja oboroženih sil.
Prva je Center za analize in študije, ki se je preimenoval v Center za
preoblikovanje (transformacijo), leta 2006 pa se bo tudi preselil, in sicer
iz Waldbröla v Strausberg, kjer bo skupaj z Akademijo za informacije in
komunikacije (orig. Akademie für Information und Kommunikation
(AIK)) ter Inštitutom za družbene vede SoWI postal del znanstveno-razi-
skovalnega središča, ki bo skrbelo za nadaljnji razvoj Bundeswehra (Von
Großmann, 2004). Drugi pa je Zvezni urad za informacijsko upravljanje
in informacijsko tehnologijo, ki je najnovejša institucionalna pridobitev
Bundeswehra, ustanovljena 1. aprila 2002 s sedežem v Koblenzu. Urad je
pristojen za uresničevanje ministrskih načrtov na področju uporabe IKT
v Bundeswehru ter je poleg Zveznega urada za obrambno tehniko in
opremljanje druga zvezna institucija znotraj uprave Bundeswehra, pri-
stojna za oboroževanje. Urad vodi civilni predsednik, njegov namestnik
pa je podpredsednik vojak (od približno 1300 zaposlenih je četrtina
vojaškega osebja). Sicer pa je predsednik urada v strokovnem, organiza-
cijskem in osebnem smislu podrejen direktorju za informacijsko-komu-
nikacijsko tehnologijo znotraj obrambnega ministrstva (mesto IT-Direk-
torja so ustanovili julija 2000). Uradu je podrejen prav tako v aprilu 2002
ustanovljeni Center za IKT, ki zagotavlja predvsem tehnično pomoč, pri-
stojen pa je za naslednja področja: informacijsko varnost, sistemsko inte-
gracijo ter projektno podporo, informacijsko platformo Bundeswehra ter
informacijsko zagotovitev v primeru bojnega delovanja (Das Bundesamt
für Informationsmanagement und Informationstechnik- ITAmtBw, 2004).

Kljub temu da so v nemški vojski od končnega cilja še zelo oddaljeni,
pa lahko njihov pristop označimo kot evolucijski (postopen) ter vseobse-
žen, saj poleg samega razvoja konceptov predvideva in zagotavlja razvoj
ostalih treh dejavnikov, pomembnih za delovanje vsakega obrambnega
sistema: organizacije (načina organiziranosti), osebja in tehnologije.

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Zaščita kritične informacijske infrastrukture 

Spremembe, ki jih je uporaba IKT prinesla v ostale dele nacionalnovar-
nostnega sistema, bomo preučili na področju zaščite kritične informacij-
ske infrastrukture. Nemške analize na tem področju sovpadajo s poroči-
lom ameriške predsedniške komisije za zaščito kritične infrastrukture
(President’s Commission for Critical Infrastructure Protection (PCCIP)).
Tako so že leta 1997 po vodstvom ministrstva za notranje zadeve ustano-
vili delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture (orig. Arbeitsgrup-
pe KRITIS), pomen zaščite infrastrukture pa je od tedaj naprej v nemški
varnostni sferi stalno rasel. AG KRITIS, ki so jo sestavljali predstavniki
različnih ministrstev, pristojnih za posamezne dele kritične infrastruktu-
re ter Zvezni urad za varnost informacijske tehnologije (orig. BSI-Bunde-
samt für Sicherheit in der Informationstechnologie), se je medtem preob-
likovala v projektno skupino PG KRITIS, ki določa in usmerja nemško
politiko zaščite kritične (informacijske) infrastrukture. Nekatere kon-
kretne organizacijske spremembe in pobude za sodelovanje med javnim
in zasebnim sektorjem pa bomo predstavili v nadaljevanju, kljub temu
da celo znotraj nemškega sistema prevladuje mnenje o netransparentno-
sti njihovega sistema. Po drugi strani pa je Nemčija ena izmed redkih
držav, ki na temelju analitičnega procesno naravnanega pristopa izvaja
številne študije s tega področja, prav tako pa področje informacijske var-
nosti raziskujejo tudi številne univerze (Internationale Aktivitäten zum
Schutz Kritischer Infrastrukturen, 2004; Wenger in Metzger, 2004: 97–98).

Glavna predpostavka, na kateri temelji zaščita kritične informacijske
infrastrukture v Nemčiji, je povezana s pomenom, ki ga ima varna upo-
raba IKT za državo (vlado) kakor tudi celotno družbo. V Nemčiji kot
ključne (kritične) obravnavajo naslednje elemente infrastrukture: banč-
ništvo, finance in zavarovalništvo, reševalne službe, energetiko, vladno
in javno upravo (vključno z izvajanjem zakonodaje – notranjo varnostjo,
carino in oboroženimi silami), zdravstveni sistem, telekomunikacije
(IKT) ter transport (Wenger in Metzger, 2004: 97).

Kajti motnje in izpadi npr. v preskrbi z energijo, na komunikacijskem
oz. prometnem področju oz. obveščanju in reševanju, lahko povzročijo
veliko gospodarsko škodo in prizadenejo znatni delež prebivalstva, obe-
nem pa lahko načnejo tudi legitimnost oblasti. Zato je zaščita omenjenih
področij za državo velikega pomena, hkrati pa postaja ena od glavnih
nalog varnostne politike. Napadi v New Yorku 11. septembra 2001 in
Madridu 11. marca 2004 so namreč pokazali vso ranljivost odprtih družb
(Ibid.). Moderni infrastrukturni sistemi so lahko cilj napadov ali pa služi-
jo zgolj kot sredstvo zanje. Infrastrukture pa ne ogrožajo le teroristični
napadi, temveč tudi naravne (ob tem pa je potrebno omeniti zlasti nemš-
ke izkušnje v poplavah poleti 2002) in civilizacijske (antropogene) nesre-
če, motnje v sistemu in sistemske napake. To velja tako za področje kon-
vencionalne fizične infrastrukture, kot za področja, katerih delovanje
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temelji na uporabi IKT. Odvrnitev tovrstnega ogrožanja zato zahteva sku-
pen nastop tako države kot uporabnikov in upravljavcev informacijskih
naprav. Nemška zvezna vlada je v ta namen sprejela celo vrsto ukrepov,
nanašajočih se na zagotavljanje potrebnih institucionalnih sprememb,
sodelovanje z zasebno sfero, kakor tudi bi- in multilateralno meddržavno
sodelovanje. 

Organizacijske spremembe
Kot vladni resor, pristojen za zagotavljanje notranje varnosti v Nemčiji,
je najpomembnejša institucija tudi pri zaščiti kritične (informacijske)
infrastrukture ministrstvo za notranje zadeve (orig. Bundesministerium
des Inneren), ki opravlja glavne koordinacijske naloge, v njegovi sestavi
pa delujejo tudi trije najpomembnejši strokovni in operativni organi:
BSI, zvezni kriminalistični urad (orig. BKA-Bundeskriminalamt) ter zvez-
ni urad za zaščito prebivalstva in pomoč v katastrofah (orig. BBK- Bunde-
samt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe).

Ker v informacijski družbi informacijski in komunikacijski sistemi
predstavljajo že prave živčne povezave gospodarstva in uprave, sta danes
notranja varnost in s tem zaščita kritičnih infrastruktur neločljivo pove-
zana z informacijskimi sistemi. Zato se prvi, najpomembnejši, ukrep
zvezne vlade nanaša na ustanovitev zveznega urada za varnost informa-
cijske tehnologije BSI leta 1998. Na podlagi obstoječih študij o kritični
infrastrukturi v Nemčiji ter odvisnosti od IKT, mora tudi BSI vse tesneje
sodelovati z nosilci kritične infrastrukture. Ukrepi urada se nanašajo
tako na omilitev težav, kot konkretne predloge za povečanje informacij-
ske varnosti (IT-Grundschutzhandbuch) ter razvoj in evalvacijo kripto-
grafskih produktov in jih lahko strnemo v naslednje ključne točke: anali-
zo, razvoj konceptov ter svetovanje glede internetne varnosti, upravljanje
CERT-a ter centra za računalniške viruse, omrežno varnost, kriptologijo,
infrastrukturo javnih ključev in biometriko ter kritično infrastrukturo
(Wenger in Metzger, 2004: 106). Prav tako pa so v okviru BSI ustanovili
tudi center za krizne primere na področju IKT CERT-Bund, ki je z novo
organizacijo BSI od leta 2001 postal samostojna enota107 (http://www.
bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_93927.htm, 28. 6. 2004). 

Drugi ukrep se nanaša na oblikovanje zveznega urada za zaščito pre-
bivalstva in pomoč v katastrofah znotraj zveznega notranjega ministrs-
tva, ki so ga ustanovili 1. maja 2004. Glavni namen urada je razvoj vseob-
sežnega zaščitnega koncepta na področju kritičnih infrastruktur in
civilne varnosti nasploh. Med naloge urada spadajo tudi analize ogroža-
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107 Otto Schilly, nemški zvezni notranji minister, je njegove naloge opisal: »Za zvezno
upravo smo začeli oblikovati Computer Emergency Response Team, CERT-Bund.
Njegove glavne naloge bodo preventivno iskanje varnostnih lukenj v računalniških
sistemih zvezne države. Prav tako bo CERT-Bund sposoben odgovoriti na možne na-
pade in ogrožanja v vsakem trenutku sedem dni v tednu.«
(http://www.bsi.de/certbund/index.htm, 29. 6. 2004).
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nja in tveganja, znanstvene študije, preskrba v kriznih situacijah, izdela-
va načrtov delovanja v krizah. Poleg gradbene zaščite kritične infrastruk-
ture in kulturnih dobrin so med glavnimi nalogami zagotavljanje učinko-
vitega sistema zaščite prebivalstva, varovanje pitne vode in zagotavljanje
preskrbe z življenjskimi potrebščinami, varovanje zdravja ter zagotavlja-
nje državnih in vladnih ter drugih pomembnih upravnih funkcij (Schutz
kritischer Infrastrukturen (Fassung vom 23. Juni 2004), Bundesministe-
rium des Innern, http://www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ ix_93927.
htm, 28. 6. 2004). Iz omenjenih nalog lahko ugotovimo, da se naloge BBK
nanašajo na temeljne sestavine koncepta civilne obrambe oz. kot pravijo
v Nemčiji, BBK postaja osrednja institucija za civilno varnost, ker skrbi
za: civilno zaščito ter zaščito kulturnih dobrin, preskrbo prebivalstva
(ekonomsko obrambo) ter delovanje oblasti in državnih organov v času
kriz (politično obrambo). V skladu z načrti nemškega notranjega mini-
strstva naj bi namreč civilna zaščita poleg policije, Bundeswehra in
obveščevalnih služb postala četrti steber nacionalnovarnostnega sistema
(Stein, 2004: 3–6; Geier, 2004).

Tretja pomembna institucija za zaščito kritične informacijske infra-
strukture pa je zvezni kriminalistični urad BKA, ki zelo tesno sodeluje z
upravljavci infrastrukture, izmenjuje informacije o ogrožanju le-te in na ta
način krepi varnostne ukrepe. BKA je namreč osrednja institucija, pristoj-
na za preiskovanje kriminalnih dejanj, ki vsebujejo uporabo IKT, prav
tako pa preganja vsakršna kriminalna dejanja, usmerjena proti notranji
ali zunanji varnosti Nemčije, ki bi imela za cilj poškodovanje ali uničenje
vseh elementov kritične infrastrukture (Schutz Kritischer Infrastrukturen:
Aktivitäten in Deutschland, 2004; Wenger in Metzger, 2004: 106).

Sodelovanje med javno in zasebno sfero
Sodelovanje med javno in zasebno sfero je v Nemčiji ključnega pomena
za učinkovito zaščito informacijske infrastrukture. Pri tem pa moramo
izpostaviti vsaj tri pobude: Initiative D21, Partnerstvo za varno internet-
no poslovanje in delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture
AKSIS. Initiative D21 (http://www.initiatived21.de/) je največje javno-za-
sebno partnerstvo v Nemčiji, ustanovljeno leta 1999, pri čemer gre za
nevtralno platformo, neodvisno od strankarske pripadnosti ali pripadno-
sti posameznemu industrijskemu sektorju. Glavni namen pobude, ki
združuje več kot 400 predstavnikov tako političnih strank, podjetij, dru-
štev in ustanov, je vzpodbuditi in izvajati skupne projekte, ključne za
prehod Nemčije v družbo, temelječo na znanju. Ena izmed osrednjih
nalog pobude je zato tudi zagotavljanje varne uporabe IKT in ustvarjanje
zaupanja vanjo. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX
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Partnerstvo za varno internetno poslovanje podpira Ministrstvo za
ekonomijo in delo in je bilo ustanovljeno leta 2000 ter poleg omenjenega
ministrstva združuje več kot 40 trgovinskih in gospodarskih združenj ter
podjetij iz zasebnega sektorja. 

Na koncu pa naj omenimo še delovno skupino AKSIS (http://www.
aksis.de/), ki je nastala leta 1999 na pobudo Centra za strateške študije
podjetja IABG (http://www.iabg.de/index_en.php). Glavna naloga skupine,
ki nima uradnega vladnega ali gospodarskega mandata, je zagotoviti
forum za izmenjavo informacij o zaščiti kritične infrastrukture. Skupina
ima letno dve plenarni zasedanji, ki se ga udeležujejo predstavniki mini-
strstev, oboroženih sil, policije, telekomunikacijskih operaterjev, podjetij
s področij energetike, transporta, bančništva in nenazadnje akademske
sfere (Wenger in Metzger, 2004: 108). Vsi omenjeni ukrepi, sprejeti na
področju zaščite kritične infrastrukture, v Nemčiji odražajo zavedanje o
družbenem pomenu informacijske infrastrukture tako na vladni kot
zasebni, gospodarski ravni. Nemški notranji minister vseskozi opozarja
na nevarnosti, ki pretijo iz kibernetskega prostora (Jach in Jutzi, 2003),
po drugi strani pa zagotavlja, da sta tako javna kot zasebna sfera dobro
pripravljeni na tovrstne napade (»Wir sind gegen Cyberterror gewappnet« –
Bundesinnenminister Schily sieht keine akute Gefahr durch Angriffe auf Staat
und Wirtschaft per Internet – Interview, 2004). 

Poleg javnega in zasebnega partnerstva pa moramo kot pomembni del
zaščite informacijske infrastrukture v Nemčiji izpostaviti tudi zasebna
podjetja, ki v informacijski varnosti vidijo svojo tržno nišo ter priložnost
za uspeh na trgu. Ta podjetja so navadno sicer pomemben partner državi
in javnemu-zasebnemu partnerstvu, vendar pa delujejo povsem neodvi-
sno. Eno takih podjetij je PAN AMP AG (www.panamp.de) iz Hamburga,
ki ponuja storitev TASKFORCE (www.taskforce.de), katere glavni namen
je združiti tehnična, pravna in družboslovna znanja za spodbujanje var-
nostne kulture uporabnikov IKT. Na ta način poskušajo preprečili tako
napade na računalniška omrežja kakor tudi širjenje družbeno škodljivih
vsebin kot so nasilje, terorizem in ekstremizmi vseh vrst. 
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Shema 1: Nemški Zvezni urad za zaščito prebivalstva in pomoč  v katastrofah

Vir: http://www.bva.bund.de/imperia/md/content/abteilungen/abteilungv/48.pdf, 8. 12. 2004
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Švedska

Švedska varnostna politika za razliko od ZDA, Kitajske in Nemčije sloni
na dveh osnovnih principih, in sicer neuvrščenosti v miru ter nevtral-
nosti v vojni, medtem ko obrambni sistem kot glavni instrument za zago-
tavljanje teh dveh principov temelji na konceptu totalne (splošne)
obrambe, ki jo sestavljata vojaška in civilna komponenta. Švedska ima
dolgo tradicijo samozadostnosti na obrambnem področju, poleg tega pa
na razvoj njenega obrambnega sistema vpliva tudi dejstvo, da je ena naj-
bolj razvitih držav tako na gospodarskem kot tudi tehnološkem področju
(Rehnström, 2002), še posebej pa to velja za razvoj in širjenje uporabe
IKT v družbi. Zato je popolnoma razumljivo, da se je na Švedskem raz-
prava o varnostnih implikacijah uporabe IKT začela skorajda vzporedno
z ameriško, v nekaterih vidikih (npr. razvoj obrambnega sistema, teme-
lječega na omrežju ter vseobsežna zaščita kritične informacijske infra-
strukture kot nova naloga v sistemu kriznega upravljanja in vodenja) pa
je šla povsem svojo pot.

Razvoj koncepta 

Prvi uradni zametki obravnavanja konceptov, ki so začeli povezovati
uporabo IKT in varnost države, segajo v leto 1996, ko je švedska vlada
ustanovila delovno skupino za področje defenzivnega informacijskega
bojevanja108, katere glavna naloga je bila predvsem analiza stanja v svetu
ter priprava teoretičnih in praktičnih osnov oblikovanja švedskega pogle-
da na uporabo IKT znotraj varnostne razprave. Za prvo poročilo komisi-
je, ki so ga izdali leta 1997, lahko rečemo, da je v veliki meri temeljilo na
ameriških izhodiščih že predstavljenih konceptov informacijskega boje-
vanja oz. operacij, upoštevajoč specifičen mednarodno-varnostni položaj
Švedske, ki je narekoval večjo usmerjenost v defenzivnost (Measures and
Protection against Information Warfare, 1997; Nicander, 2001). Glede na
sam razvoj razprave v ZDA ter tudi praktične izkušnje pri implementaciji
novih konceptov, so tudi na Švedskem vse pogosteje izpostavljali infor-
macijske operacije kot širši koncept, ki se izvaja tako v mirnodobnem
stanju kot v konfliktih, pri tem pa so na osnovi tradicije totalne obrambe
izpostavljali predvsem nujnost vključevanja vseh družbenih virov v zaš-
čito pred tovrstnim delovanjem. Koncept informacijskega bojevanja pa
so podobno kot Američani začeli povezovati izključno z vplivanjem na
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108 Delovno skupino so pod vodstvom predstavnika ministrstva za obrambo sestavljali
še predstavniki ministrstev za industrijo, trgovino in komunikacije, nacionalnega
oddelka za kriminalistične preiskave, varnostne službe, generalštaba oboroženih sil,
nacionalnega urada za psihološko obrambo, dva predstavnika pa sta prišla s področ-
ja obrambnih raziskav (Nicander, 2001: 18).
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informacijske sisteme in tehnologijo v času oboroženih spopadov in
vojne (Vulnerability and Security in a New Era – A Summary, 2001: 43). 

Drugo poročilo je komisija izdala leta 1998, njegov najpomembnejši
napredek pa se kaže v desetih priporočilih, ki jih je sprejela (Measures
and Protection against Information Warfare: – a proposal for division of res-
ponsibilities etc., 1998: 25–33):
– Ustanovitev izvedenske koordinacijske skupine na vladni in ministr-

ski ravni, ki bo skrbela za zadeve na področju informacijskega bojeva-
nja/operacij, ki so administrativnega značaja.

– Ustanovitev nacionalnega koordinacijskega telesa za informacijsko
bojevanje (operacije) znotraj ÖCB109.

– Ustanovitev vladnega GovCERT-a (CERT-Computer Emergency Readi-
ness Team).

– Oblikovanje t. i. statistične enote za povezovanje z zasebnim sektor-
jem. 

– Širjenje pristojnosti švedskih oboroženih sil na civilne informacijske
sisteme, posebnega pomena za totalno obrambo države.

– Takojšnje sprejetje ustavnih dopolnil, ki bodo omogočila sprejetje za-
konodaje s področja IKT.

– Ustanovitev skupine za analizo zaznavnih/dezinformacijskih metod v
okviru nacionalnega urada za psihološko obrambo.

– Nove oblike sodelovanja in usposabljanja obveščevalne dejavnosti.
Junija leta 2000 je vlada komisijo preimenovala v Delovno skupino za
defenzivne informacijske operacije, hkrati pa ji je podelila nov mandat.
Sestava komisije se je več kot podvojila zlasti s strani drugih ministrstev
(zunanje zadeve, finance-zakladništvo in pravosodje) in vladnih služb
(Agencija za pošto in telekomunikacije, finančna inšpekcija, švedska
agencija za civilno krizno načrtovanje dokler se ni preoblikovala v
SEMO), še vedno pa je delovala pod vodstvom Ministrstva za obrambo.
Vendar pa komisija pred razpustitvijo ni izdala nobenega poročila več.
Po letu 2002 jo je nadomestil Urad za informacijsko zagotovitev (ang.
Board of Information Assurance) kot organizacijska enota znotraj SEME
in njenega oddelka za informacijsko zagotovitev (Wenger in Metzger,
2004: 165). 

Švedska obravnava varnostnih implikacij uporabe IKT je usmerjana
na dve ravni. Medtem ko se prvi vidik nanaša na uporabo IKT kot vira
ogrožanja sodobnih družb, pa drugi IKT obravnava kot sredstvo za
implementacijo novih konceptov za povečanje učinkovitosti oboroženih
sil in obrambnega sistema nasploh. Ti dve ravni pa se razlikujeta tudi
glede izhodišč samega pristopa. Medtem ko je sistem civilne obrambe
oz. kriznega upravljanja pristojen tudi za zaščito kritične (informacijske)
infrastrukture oz. obravnavanje uporabe IKT kot vira ogrožanja, in je
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109 Švedsko agencijo za civilno krizno načrtovanje 1. julija 2002 nadomesti SEMA-Swe-
dish Emergency Management Agency.
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zasnovan na konceptu od spodaj navzgor ter v tem pogledu temelji na
enakih izhodiščih kot informacijska varnost, ki v ospredje postavlja
posameznika, pa je vojaško-obrambno obravnavanje uporabe IKT v kon-
ceptih, kot sta informacijske operacije in na omrežju temelječa obramba,
ravno obratno (od zgoraj navzdol) (Nicander, 2001: 16). 

Informacijska varnost kot instrument zagotavljanja varne uporabe in
preprečevanja zlorab IKT tako izhaja iz perspektive od spodaj navzgor in
se primarno nanaša na tehnologijo ter administrativno varnost kot po-
membnim dopolnilom. Na drugi strani informacijska zagotovitev kot
drugi varnostni instrument temelji na perspektivi od zgoraj navzdol ter
izhaja iz perspektive varnosti in obrambne politike, zato je v tem prime-
ru holistični (celostni) pristop pomembnejši od tehničnih podrobnosti
(Vulnerability and Security in a New Era– A Summary, 2001: 43). Medtem
ko je bila v prvem obdobju švedska država glavni akter tako določanja
kot izvajanja defenzivne politike na področju informacijskih operacij, pa
se v skladu z uveljavljanjem modela kriznega upravljanja od spodaj navz-
gor odgovornost za izvajanje te politike vse bolj disperzira med lokalne
skupnosti, regije, državo in celo posameznike ter zasebno sfero. Država
pa še naprej ostaja glavni razvijalec konceptov, zato moramo švedsko
pojmovanje informacijske zagotovitve razumeti zgolj kot najvišjo obliko
informacijske varnosti, ki vsebuje s tem povezane politike in organizacij-
ske strukture. Nekateri avtorji zato informacijsko zagotovitev imenujejo
tudi informacijska varnost s proračunom (materialnimi viri) (Nicander,
2001: 17) oz. materializirana informacijska varnost.

Švedska vlada in njene institucije so torej v prvi fazi obravnavale var-
nostne implikacije uporabe IKT predvsem v luči informacijskega bojeva-
nja, v drugi fazi pa so se usmerili v preučevanje defenzivnih vidikov
informacijskih operacij. Za tretjo fazo pa lahko na Švedskem, podobno
kot v ZDA, ugotovimo, da vse manj govorijo o enotnem holističnem kon-
ceptu, ki bi obravnaval vse varnostne implikacije uporabe IKT na enem
mestu, temveč gre v osnovi za dvosmerni razvoj. Civilni del informacij-
skih operacij se vse bolj transformira v zaščito kritične informacijske in-
frastrukture, medtem ko v oboroženih silah uporabo IKT razumejo kot
sredstvo za povečanje učinkovitosti ter koordiniranega povezovanja zvr-
sti, rodov in služb oboroženih sil z drugimi deli obrambnega sistema kot
tudi tujimi akterji, s katerimi bo Švedska sodelovala v različnih oblikah
mednarodnih operacij. Zato bomo najprej predstavili koncept na omrež-
ju temelječe obrambe, kot so ga razvili v okviru švedskega obrambnega
sistema, nato pa še ukrepe za zaščito kritične informacijske infrastruk-
ture. 

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Spremembe v obrambnem sistemu – na omrežju temelječa obramba

Spremembe v švedskem obrambnem sistemu na osnovi uporabe IKT naj-
bolj odraža koncept na omrežju temelječe obrambe (ang. Network-based
defence), ki predstavlja eno najpomembnejših reform vojaškega, obram-
bnega in varnostnega sistema v celoti. Njegovi začetki segajo v leto 1999,
ko je parlament Riksdag sprejel vladna zakonska osnutka A Changing
World – A Reformed Defence ter The New Defence. Švedska se je tako
odločila, da svoj koncept totalne obrambe, usmerjen v obrambo države
pred nasprotnikovo vojaško invazijo, prilagodi novim, spremenjenim
varnostnim razmeram v svetu ter ga spremeni v fleksibilno operativno
obrambo, temelječo na uporabi IKT, ki bo okrepila zmogljivosti vojaške
obrambe na področjih:
– zbiranja informacij in razumevanja (zaznavanja) sveta;
– vodenja ter podpore odločevalskemu procesu;
– izvajanju operacij in doseganju rezultatov.
Omrežje bo torej omogočalo vsem akterjem v operacijah različnih vrst
izmenjavo informacij tako na nacionalni kot mednarodni ravni, zato je
zelo pomembno zagotoviti interoperabilnost obeh ravni. Švedske oboro-
žene sile pa bodo prav tako sposobne zagotavljati informacijsko poveza-
vo in sodelovanje z drugimi elementi znotraj sistema totalne obrambe in
priprav na krize, kar bo omogočilo izboljšanje celotne družbene zmoglji-
vosti za koordinirano soočanje z različnimi oblikami sodobnih kriz (Swe-
dish Government Bill 2004 / 05:5 Our Future Defence – The focus of Swedish
defence policy 2005–2007, 2004: 14–15).

NBD temelji na razvoju in uporabi IKT, katere glavni namen je poveče-
vanje hitrosti odločanja in boljša sinhronizacija vojaških enot vseh zvrsti
in rodov, kar omogočajo računalniške omrežne povezave med senzorji,
odločevalci in oborožitvenimi sistemi ter širjenje skupne slike, do katere
imajo dostop vse geografsko ločene enote v realnem času (Wik, 2002). Za
razliko od nekaterih predstavljenih držav (predvsem ZDA so se glede
uporabe IKT šele v zadnjem času odvrnile od tehnicističnega pogleda in
vse večjo pozornost usmerjajo na vedenjsko in kognitivno raven), Švedi
veliko pozornost namenjajo zaznavnemu oz. kognitivnemu vidiku upora-
be IKT, kajti psihološka obramba in pripravljenost je še vedno eden od
stebrov švedske obrambne in varnostne kulture. Prav tako pa ima v nji-
hovem konceptu pomembno vlogo moč medijev ter uporaba IKT kot ne-
fizičnega vira moči (ang. Soft Power). Ključen je torej vpliv uporabe IKT
pri zbiranju in obdelavi podatkov ter njihov vpliv na zaznavanje stvarno-
sti tako z vidika sistema kot posameznika v njem.

Švedska namreč izhaja iz osebja110 kot najpomembnejšega dejavnika v
oboroženih silah, vendar pa istočasno razvija tehnologijo, organizacijsko
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110 Na nivoju posameznega vojaka Švedska podobno kot druge države izvaja program
bojevnika prihodnosti MARKUS (Close Combat Equipped Soldier), ki pa bo polno
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kulturo in nenazadnje konceptulno-doktrinarne okvirje. Za razliko od
večine ostalih preučevanih držav, ki so zaradi vse pomembnejše uporabe
IKT uvedle bolj ali manj korenite institucionalne spremembe (nove, spe-
cializirane enote, razvojne centre ipd.), pa se je Švedska odločila, da ob
upoštevanju omrežne organizacijske strukture reformira obstoječo orga-
nizacijsko strukturo oboroženih sil (Kihl, 2003). Tako so že leta 2002 na
vaji DEMO-02 preizkusili delovanje posameznih delov na omrežju pove-
zanih oboroženih sil, ob sodelovanju z drugimi deli obrambnega sistema
in njihovo usposobljenost obvladovanja kompleksnih civilnih kriz, za
leto 2005 (DEMO-05) in 2006 (DEMO-06) pa sta predvideni še dve veliki
vaji za preverjanje stopnje omreženosti/povezljivosti in novega načina
delovanja (http://www.mil.se/media/asx/NBF1l.asx, 30. 4. 2004).

Slika 2: Na omrežju temelječa obramba Švedske

Vir: Wik (2002: 8).

Za koncept na omrežju temelječe obrambe lahko rečemo, da je nastal
predvsem pod vplivom koncepta na omrežju temelječih oboroženih sil
ter njihovega delovanja (ang. Network centric warfare), kot so ga razvili
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operativnost dosegel šele po letu 2010. Najpomembnejši elementi programa se na-
našajo na komunikacije, vodenje in nadzorovanje, oborožitvene sisteme in senzorje
(IR-kamera HDTV, integrirani oborožitveni in senzorski sistemi) ter navigacijo (GPS
+ elektronski kompas) (Hassgård, 2002: 18-19). Poleg tehnološkega elementa pa
Švedska veliko pozornost namenja usposabljanju in izobraževanju tako vojakov kot
častnikov. Program usposabljanja častnikov je bil tako prvič od konca 60. let pre-
novljen, veliko pozornost pa se poleg tradicionalnih častniških znanj namenja teh-
nologiji (še posebej IKT). Kajti Švedi se zavedajo, da je brez usposabljanja uporabni-
kov tudi najmodernejša tehnologija brez pomena (Officers’ Training – 1. Introduction,
2004).
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Američani, vendar pa Švedi koncepta niso le prenesli v sistem (vojaške)
obrambe, pač pa so upoštevali svoje pozitivne zgodovinske izkušnje in
tradicijo na obrambnem in varnostnem področju. Tako so posamezne
elemente iz koncepta totalne obrambe (psihološki del ter gospodarske
zmogljivosti) nadgradili z uporabo IKT in njenimi prednostmi, ki jih ima
predvsem na organizacijskem področju ter pri človekovem nadzoru oko-
lja. Švedski model je gotovo eden izmed izvirnejših, res pa je, da naj bi
Švedska kot nevtralna država imela večji manevrski prostor pri razvoju
takih konceptov kot tiste, ki so članice vojaško-političnih zavezništev.
Lete so namreč prisiljene slediti državam, ki so vodilne sile na področju
razvoja tehnologij in njihove uporabe. Vendar pa se po koncu hladne
vojne spreminja tudi koncept nevtralnosti. Švedska je tako v zadnjih
desetih letih močno spremenila svojo varnostno in zunanjo politiko. Z
vstopom v EU je postala del skupne evropske zunanje in varnostne poli-
tike, prav tako pa se je odločila za tesnejše sodelovanje z zvezo Nato,
tako da je vstopila v njen program Partnerstva za mir. Poleg institucional-
nega sodelovanja pa je potrebno omeniti še vse tesnejše sodelovanje na
področju obrambne industrije tako z evropskimi državami (leta 1998 je
podpisala pismo o nameri z Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Italijo in
Španijo, katerega glavni cilj je promoviranje in preoblikovanje evropske
obrambne pobude, od novembra 2000 pa je redna članica zahodnoevrop-
ske skupine za proizvodnjo orožja (Western European Armaments
Group-WEAG)) kot ZDA (leta 2002 sklenejo posebni sporazum o obram-
bnem industrijskem sodelovanju z ZDA111). Švedska se torej na področju
obrambne industrije vse bolj internacionalizira, hkrati pa je manj samo-
zadostna, kot je bila zlasti v času hladne vojne, kar seveda v določeni
meri vpliva tudi na njeno varnostno tradicijo in kulturo, povezano z nev-
tralnostjo (Rehnström, 2002). Te spremembe so torej tiste, ki so najbolj
vplivale tudi na tranformacijo oboroženih sil v procesu implementacije
novih konceptov in doktrin.

Zaščita kritične informacijske infrastrukture v konceptu totalne obrambe

Na Švedskem sicer nimajo jasno definirane kritične informacijske infra-
strukture, njen razvoj pa sega kar nekaj desetletij nazaj. Kritična infra-
struktura in njena zaščita je bila namreč zlasti med in po drugi svetovni
vojni ena izmed glavnih prioritet švedskega sistema totalne obrambe.
Zaradi hitro razvijajoče se IKT, kjer je Švedska ena izmed vodilnih držav,
pa so že v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja zaznali pomen uporabe
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111 Rezultat omenjenega sodelovanja je tudi poročilo Network-Based Operations for the
Swedish Defence Forces, ki ga je za švedsko obrambno raziskovalno agencijo pri-
pravil RAND Corporation (Perry et al., 2004).
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IKT znotraj kritične infrastrukture in potrebo po njeni zaščiti (Wenger in
Metzger, 2004: 159). Zato moramo pri obravnavi sodobnega švedskega
pristopa zaščite kritične informacijske infrastrukture upoštevati pred-
vsem njihove zgodovinske izkušnje, tradicijo ter koncepte zagotavljanja
varnosti – koncept totalne obrambe na temelju nevtralnosti v vojni in
neuvrščenosti v miru.

Pobude
Ena izmed najpomembnejših pobud je povezana z ustanovitvijo vladne
delovne skupine za defenzivne informacijske operacije v letu 1996, ki je
poleg razvoja švedskega koncepta informacijskega bojevanja/operacij
opozorila tudi na nujnost zaščite nacionalne infrastrukture, temelječe na
uporabi IKT. Do svoje razpustitve je sprejela dve pomembni poročili,
veliko idej pa prenesla na kasneje ustanovljeno SEMO. Naslednji
pomembni korak za oblikovanje zaščite kritične informacijske infra-
strukture pa je povezan s Komisijo za ranljivost in varnost, ki je leta 2001
predstavila eno najpomembnejših ugotovitev za implementacijo nove
obrambne strukture ter kriznega načrtovanja in vodenja na Švedskem.
Komisija je namreč predlagala kar nekaj strateških ukrepov za izboljša-
nje splošne stabilnosti kritične tehnične infrastrukture, v končnem poro-
čilu pa tudi konkretne predloge za izvajanje informacijske zagotovitve
ter izboljšanje zaščite pred informacijskimi operacijami. Ključna ugotovi-
tev te komisije pa je bila, da so upravljalci in lastniki odgovorni za varo-
vanje sistemov pred računalniškimi vdori in drugimi oblikami informa-
cijskih groženj, država pa jih pri tem le podpira ter zagotavlja tiste
funkcije in zmogljivosti, ki presegajo finančne zmogljivosti drugih druž-
benih sektorjev (Wenger in Metzger, 2004). 

Kot nadgradnjo te komisije pa moramo omeniti še Odbor za informa-
cijsko zagotovitev v švedski družbi (ang. Committee on Information
Assurance in the Swedish Society), ki ga je ustanovila vlada v juliju
2002, s ciljem razviti nacionalno strategijo informacijske zagotovitve, ob-
likovati prihodnja švedska prizadevanja za mednarodno sodelovanje na
tem področju ter izvesti Smernice za varnost informacijskih sistemov in
omrežij, ki jih je sprejela OVSE. Prav tako pa mora odbor spremljati izva-
janje ukrepov za informacijsko zagotovitev v skladu z vladnim progra-
mom za zagotavljanje družbene varnosti in pripravljenosti (ang. Govern-
ment Bill on Society’s Security and Preparedness). Le-tega je namreč
sprejela švedska vlada leta 2002 in predstavlja okvir za oblikovanje nove-
ga varnostnega sistema, ki bi bil sposoben odziva na vse vrste družbenih
kriz. Obenem pa je vlada predstavila tudi novo organizacijsko strukturo
informacijske zagotovitve. Splošno odgovornost zanjo je v javnem sek-
torju dobila SEMA, Computer Emergency Response Team (CERT) je
začel delovati v okviru švedske agencije za nacionalno pošto in teleko-
munikacije, v okviru švedske agencije za signalno obveščevalno dejav-
nost (ang. Swedish National Defense Radio Establishment; orig. FRA-
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Försvarets radioanstalt) pa so oblikovali oddelek strokovnjakov za teh-
nično podporo informacijski varnosti (ang. Information Security Techni-
cal Support Team) (Ibid.).

Organizacijske spremembe
Glavne organizacijske spremembe so povezane z nastankom SEME,
njene naloge in delovanje pa smo že opredelili v poglavju o švedskem
konceptualnem pristopu do varnostnih implikacij uporabe IKT. Čeprav
sta na Švedskem obrambno ministrstvo in SEMA nosilca zaščite kritične
informacijske infrastrukture, moramo v okviru organizacijskih spre-
memb omeniti še nekatera druga ministrstva. Med najpomembnejšimi je
Ministrstvo za industrijo, zaposlovanje in komunikacije, ki ima v svoji
sestavi že omenjeno Agencijo za nacionalno pošto in telekomunikacije,
pristojno tudi za spremljanje uporabe in razvoja IKT. Znotraj agencije se
posebni oddelek za omrežno varnost (ang. Department of Network Secu-
rity) ukvarja samo z varnostnimi vidiki uporabe IKT, ki se nanašajo tako
na njeno zlorabo s strani teroristov, sabotaže kot tudi tehnične napake.
Oddelek v sodelovanju z oboroženimi silami, ponudniki informacijskih
storitev ter drugimi vladnimi službami pripravlja ukrepe za primer kriz. 
Na koncu pa moramo izpostaviti še pravosodno ministrstvo, v sestavi
katerega delujeta nacionalna policija in Švedska varnostna služba s pro-
tiobveščevalnimi in varnostnimi nalogami, obe instituciji pa sta še kako
pomembni tudi za zagotavljanje varne uporabe IKT. Medtem ko ima poli-
cija posebno enoto za preučevanje informacijskega kriminala, pa var-
nostna služba posreduje takrat, kadar uporaba IKT ogroža državno var-
nost in ustavno ureditev oz. se nanaša na obveščevalno ali teroristično
dejavnost.

Sodelovanje med javno in zasebno sfero
Poleg SEME, ki je najpomembnejša institucija za zagotavljanje sodelova-
nja med javno in zasebno sfero, moramo omeniti še dve obliki sodelova-
nja. Prva je Delegacija za industrijsko varnost (ang. The Industry Secu-
rity Delegation (NSD)), ki jo je ustanovila konfederacija švedskih
podjetij, njen glavni cilj pa je povezan s povečanjem zavedanja o varnost-
nih problemih na področju IKT tako med poslovnim sektorjem kot splo-
šnimi uporabniki ter širjenjem znanja o ustreznih varnostnih mehaniz-
mih na drugi strani. Druga pa je Švedsko društvo za obdelavo informacij
(ang. The Swedish Information Processing Society (DFS)), neodvisna
organizacija strokovnjakov na področju IKT z več kot 32 000 člani, ki
analizira tveganja na področju uporabe IKT in izdeluje poročila o ranlji-
vosti informacijskih sistemov (Wenger in Metzger, 2004). 

V švedskem pristopu totalne obrambe obravnavajo zaščito kritične
informacijske infrastrukture v okviru celovitega kompleksa nacionalne
obrambe, pri tem pa jo razumejo kot spoj informacijske zagotovitve, zaš-
čite kritične infrastrukture, defenzivnih informacijskih operacij in defen-
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zivnega informacijskega bojevanja. Čeprav je Švedski uspelo vključiti
svoje izredno močne gospodarske zmogljivosti na področju IKT, kar je za
ta pristop neznačilno, pa osrednja vloga obrambnega ministrstva ostaja
nesporna. Odgovornost med posameznimi akterji je jasno razdeljena,
prav tako so jasno razdeljene usmerjevalne in vodstvene funkcije osred-
njih organov, kot sta Tehnični center (ang. Technical Competence Cen-
ter) ter GovCert. Vsi pristojni organi javnega sektorja so torej vezani na
SEMO, medtem ko so ukrepi v zasebni sferi še večinoma nekoordinirani,
kajti za to manjka pristojen organ. Visoko razvita organizacijska stopnja
na javnem področju nima primerljivega sistema v zasebni sferi, čemur so
se na Švedskem odpovedali namerno, saj sistema niso želeli podvajati.
Kljub pomanjkljivosti, ki se nanaša predvsem na zgodnje odkrivanje ran-
ljivosti informacijske infrastrukture, lahko švedski sistem označimo kot
transparenten (Internationale Aktivitäten zum Schutz Kritischer Infrastruktu-
ren, 2004).

Švica

Švica je še zadnja država, ki jo bomo obravnavali v primerjalni analizi z
drugimi državami. Medtem ko je na prvi pogled glede številnih indika-
torjev, ki merijo razvitost informacijske družbe ter varnostnih predstav,
podobna Švedski, podrobna analiza kaže številne specifičnosti švicarske
družbe. Ne glede na to, da nekatera poročila (Globalisation Index, 2004)
kažejo na relativno zaostajanje predvsem pri uporabi sodobne IKT in
njenem razvoju, pa spada Švica gotovo med informacijsko najbolj razvite
države sveta, na kar med drugim kažejo tudi izdatki za informacijsko in-
frastrukturo. Medtem ko smo pri drugih državah ugotavljali predvsem
pomen uporabe IKT v gospodarstvu ter sistemu nacionalne varnosti, je
Švica kot ena izmed prvih držav na svetu začela informacijsko podpirati
svoj sistem neposredne demokracije, temelječ na referendumih (razvila
je namreč zelo neposreden tip demokracije, kjer državljani velikokrat
odločajo neposredno, medtem ko v državah klasičnih predstavniških
demokracij odločitve primarno sprejemajo predstavniki ljudstva – po-
slanci, referendumi pa so prej izjema oz. jih celo ne poznajo). Tako je
konfederacija izbrala tri kantone, ki naj bi opravili pilotsko raziskavo
možnosti uporabe interneta za izvedbo volitev ali referendumov (ti trije
kantoni so Ženeva, Zürich in Neuenburg). Prvič so tako preko interneta
volili 19. januarja 2003, v kantonu Ženeva, kjer je na referendumu v
občini Anieres o prenovi kredita za neko stavbo in restavracijo kar polo-
vica volilnih upravičencev izkoristila to priložnost. Ne glede na uspešno
prvo izvedbo, pa so se v Švici pri izvajanju elektronskih volitev odločili
za postopnost, ki je še posebej zanimiva za švicarske državljane, ki živijo
v tujini. Finančna sredstva za zagotavljanje varnih elektronskih volitev,
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osebje in infrastruktura Švici ne predstavljajo velikih težav, vendar pa je
za izvajanje tovrstnega glasovanja v prvi vrsti potrebna politična volja.112

Dejstvo je, da bi elektronske volitve politični prostor do neke mere spre-
menile (Erste Internet-Abstimmung in der Schweiz, 2003). Švica je torej
spoznala prednosti uporabe na številnih področjih, pri tem pa uspešno
prilagodila glavne stebre gospodarstva (bančništvo in zavarovalništvo),
medtem ko uvajanje IKT v politični proces še poteka. Zato smemo priča-
kovati, da bo podobno tudi kar zadeva varnostne implikacije uporabe
IKT. 

Obravnavanje varnostnih implikacij uporabe IKT

Švicarska razprava o varnostnih implikacijah informacijske revolucije se
je v začetku nanašala predvsem na tehnične razsežnosti. Na eni strani so
analizirali predvsem uporabo novih tehnologij v sodobnem vojskovanju,
na drugi pa razpravljali o novih ranljivostih v informacijski družbi. Tako
sta termina vojaško-tehnična revolucija (ang. military technical revolu-
tion) in informacijsko bojevanje iz anglosaksonskega okolja prodrla tudi
v Švico. Veliko manj pa je bilo opravljenih študij in institucionalnih spre-
memb (do leta 2003), ki bi uporabo IKT in njene posledice obravnavali v
širšem družbenem kontekstu na strateški ravni. Šele na podlagi spre-
memb v ameriškem konceptu, ko informacijsko bojevanje nadomestijo z
informacijskimi operacijami, tudi v Švici začno uveljavljati širši pristop,
ki ni usmerjen zgolj v uporabo IKT v konfliktih in oboroženih silah, pač
pa vidi varnostne izzive, povezane z uporabo IKT, tudi v času miru in
nevojnih kriz, zato mora nanje odgovarjati celotni nacionalnovarnostni
sistem v povezavi z zasebnim sektorjem. 

Eno od prvih pomembnejših študij je opravila študijska komisija za
strateška vprašanja (nem. Der Bericht der Studienkommission für strate-
gische Fragen)113 v t. i. Brunnerjevem poročilu (nem. Bericht Brunner),
kjer je sprejela kar nekaj sklepov, ki so jih kasneje upoštevali v varnost-
no-političnem poročilu SIPOL B 2000. Prvi pomembni sklepi komisije se
nanašajo na oborožene sile, ki jih je nujno potrebno preoblikovati.
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112 Švica se za poskusno elektronsko glasovanje ni odločila zaradi nižjih stroškov v pri-
merjavi s klasičnimi referendumi. Stroški za referendum v Švici so že tako zelo
nizki, saj je članstvo v komisijah oz. volilnih odborih obvezno (državljanska obve-
za), prav tako pa ni plačano. Ker se volilne komisije sproti menjavajo (ne tako kot v
Sloveniji, ko so ponekod vsa leta v isti zasedbi), ima javnost na ta način možnost de-
mokratičnega nadzora, po drugi strani pa se lahko vsak švicarski državljan sam pre-
priča, kako učinkovito in pravilno deluje volilni sistem, kar seveda možno poveča
njegovo legitimnost (Osebni intervju z Jörgom Balmerjem, 2005).

113 Der Bericht der Studienkommission für strategische Fragen (Bericht Brunner). NFP
42 Working Paper No. 5 (1998). Bern: Universität Bern, Institut für Politikwissensc-
haft (dostopno tudi: http://www.snf.ch/NFP/nfp42/working/WP5.pdf, 19. 6. 2004).
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Zmanjšali naj bi obseg, zamenjali zastarele oborožitvene sisteme in logi-
stiko, infrastrukturo in upravni del, medtem ko naj bi pomembnejše
mesto dobili zračna obramba, elektronska oprema in visoko tehnološko
razviti oborožitveni sistemi. Drugo, pomembno izhodišče poročila pa se
nanaša na popolnjevanje oboroženih sil z moštvom. Tradicionalni švicar-
ski miličniški sistem naj bi zlasti na tehnološko zahtevnih področjih vse
bolj zamenjevali s poklicnimi pripadniki. Ti bi lažje upravljali s sofistici-
ranimi sistemi, kar bi omogočilo tudi lažje sodelovanje z znanostjo in
industrijo ter tujimi partnerji. 

Drugi sklop ugotovitev pa uporabo IKT obravnava bistveno širše, saj
jo uvršča med potencialne nove vire ogrožanja, obenem pa izpostavlja
odvisnost od IKT v tehničnem ter vsebinskem smislu kot pomemben
varnostni problem. Kot rešitev, kar zadeva predvidevanje in preprečeva-
nje tovrstnih groženj, so izpostavili predvsem sodelovanje med zasebnim
in javnim sektorjem. Komisija je zato predlagala ustanovitev nacionalne-
ga alarmnega sistema, prav tako pa naj bi Švica posredovala iniciativo za
krepitev raziskovanja in sodelovanja v boju proti namernim motnjam
informacijsko – komunikacijskih mrež.114, 115 Posebno kritično pa je
komisija ocenila tudi področje zbiranja podatkov in preprečevanje dezin-
formiranja, kjer naj bi bila zvezna vlada (orig. Bundesrat) posebej slabo
organizirana ter predlagala kvalitativne izboljšave in hierarhično kohe-
zivnost informacijskega aparata, kakor tudi temeljito revizijo in razširitev
tako nalog kot struktur obveščevalnih služb. Izpostavila pa je tudi potre-
bo, da se odločevalce na vseh ravneh seznani z novimi viri ogrožanja,
povezanimi z informacijsko družbo (Spillmann in drugi 1999b).

Švicarsko obravnavanje varnostnih implikacij IKT torej ni vezano le na
novo organiziranost ter način delovanja oboroženih sil v konvencional-
nem smislu, pač pa se nanaša tudi na ameriške koncepte, ki uporabo
IKT vidijo v povsem novih oblikah vojskovanja in zagotavljanja interesov
posameznih akterjev. Eden izmed prvih je informacijsko bojevanje, ki pa
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114 Kot rezultat tovrstnih prizadevanj lahko obravnavamo The Comprehensive Risk
Analysis and Management Network (CRN), ki je nastala na švicarsko-švedsko pobu-
do. Omenjeno raziskovalno mrežo, ki preučuje tveganja in ranljivost sodobnih
družb, koordinira Center za varnostne študije na Švicarskem zveznem inštitutu za
tehnologijo (Swiss Federal Institute of Technology (ETH)), pri tem pa sodelujejo še
švedska agencija za krizno upravljanje (Swedish Emergency Management Agency
(SEMA)), Generalni direktorat za varnostno politiko Ministrstva za obrambo Repub-
like Avstrije, Direktorat za civilno zaščito in krizno načrtovanje Kraljevine Norveške
(Directorate for Civil Protection and Emergency Planning (DSB)) ter švicarske insti-
tucije, kot so Zvezni urad za preskrbo – Federal Office for National Economic Sup-
ply (NES), zvezno ministrstvo za ekonomske zadeve ter zvezno ministrstvo za
obrambo, civilno zaščito in šport.

115 To izhodišče je potrdilo tudi naslednje pomembno varnostnopolitično poročilo
SIPOL B 2000, ki izpostavlja nujnost državnih, gospodarskih in znanstvenih pove-
zav za izboljšanje informacijske in komunikacijske infrastrukture, njenega delova-
nja in varnosti. Nujnost mednarodnega povezovanja je bila prisotna tudi v tem do-
kumentu, kajti številni elektronski sistemi delujejo preko meja posameznih držav. 
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ga nato konec 90. let prejšnjega stoletja zamenjajo informacijske operaci-
je, v katerih informacijsko infrastrukturo obravnavajo kot sredstvo in
hkrati cilj nekonvencionalnega delovanja. Gospodarski, upravni in infra-
strukturni sistem modernih družb danes v veliki meri zaznamujejo avto-
matizirani procesi krmiljenja, ki so posebej na področju upravljanja in
trženja odvisni od omreženih sistemov za obdelavo podatkov.116 Velika
odvisnost gospodarstva, politike in družbe od informacijskih in komuni-
kacijskih sistemov pa je lahko eden izmed vzrokov za potencialne napa-
de nanje. Napadi pa se lahko izvedejo tako v fizični (kot je uničenje stroj-
ne opreme oz. nosilcev podatkov s konvencionalnimi, kemičnimi,
bakteriološkimi ali elektromagnetnimi sredstvi) kot elektronski obliki
(manipulativne spremembe programske opreme ali podatkov), pri čemer
so elektronski napadi v omreženih sistemih mogoči tudi brez fizičnega
dostopa. Zato taki napadi ne poznajo geografskih kakor tudi ne politič-
nih omejitev. Možni so od kjerkoli, pri tem pa dodatno težavo predstavlja
oteženo iskanje napadalcev. Le-ti lahko uporabljajo posamezne mreže in
IP naslove zgolj kot most in sredstvo za lastno prikrivanje. Prav tako pa
lahko tovrstne napade poleg državnih akterjev izvajajo tudi nedržavni,
teroristične organizacije in celo posamezniki. Potencialne tarče pa so od-
visne od motivov napadalcev in lahko obsegajo električna omrežja, javne
transportne sisteme, bančne plačilne sisteme ter podatkovne centre pod-
jetij s ciljem izvajanja gospodarskega oz. industrijskega vohunjenja.
Poleg zunanjega ogrožanja informacijskih sistemov obstaja še nevarnost
nenačrtovanih izpadov strojne opreme, pomanjkljivo razvite programske
opreme ter nekompatibilnosti sistemov. 

Naslednji pomembni vidik, ki ga izpostavljajo v povezavi z uporabo
IKT, pa se ne nanaša na strojni vidik tehnologije, temveč zadeva njeno
vsebinsko raven oz. zaznavne spremembe, ki jih povzroči pri uporabni-
kih. Dejstvo, da v Švici tradicionalno veliko pozornosti namenjajo psiho-
loški obrambi (nem. geistliche Verteidigung) in propagandi, je privedlo
tudi do zavedanja o možnosti t. i. semantičnih ogrožanj. Poleg njihovih
funkcij v upravljanju avtomatiziranih sistemov, pa so informacije tudi
nosilci družbenih in/ali politično relevantnih vsebin. Eksplozija informa-
cijskih virov in možnost, da vsakdo svoja stališča oz. informacije širi
preko interneta, sta močno zmanjšali možnost nadzora nad javnimi
informacijami. Ker pa preko javnih komunikacijskih mrež razširjene
informacije določajo našo predstavo in zaznavo realnosti, je možnost
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116 Sistemi za rezervacijo kart letalskih družb temeljijo na povezanem sistemu, ki omo-
goča vpogled v letalske polete, cene, rezervacijo kart ipd. Zato bi bila racionalna
ocena prostih kapacitet ter spremljanja in nadziranja letalskega prometa brez tovrst-
nega sistema praktično nemogoča. Podoben primer je tudi položaj v finančnem sek-
torju, čigar dejavnosti in posli temeljijo skoraj izključno na elektronskem upravlja-
nju in prenosu podatkov. Zato bi imel daljši izpad informacijske infrastrukture za
omenjena podjetja eksistenčne posledice. Prehoda na neelektronske sisteme si zato
ne moremo predstavljati, državo pa bi pahnil v razvojem smislu za nekaj desetletij
nazaj.
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usmerjenih dezinformacij in drugih semantičnih groženj zelo velika, kar
posebej izpostavlja že predstavljena konstruktivistična teoretična pers-
pektiva. V kriznih situacijah lahko tako dezinformiranje in semantično
delovanje močno omeji možnost države, da uporabi informacije kot vodi-
lo za ravnanje državljanov. Kajti že v normalnih pogojih tako informacij-
sko-komunikacijsko okolje otežuje delo neodvisnih novinarjev in medi-
jev, ki imajo vedno več dela, da ločijo med zanesljivimi in nezanesljivimi
viri.117

Nove informacijske in komunikacijske tehnologije niso spremenile le
podobe o vojni (vpliv na zaznavanje je pomemben zlasti v konstruktivi-
stičnem razumevanju varnostnih problemov) ter povzročile nove ranlji-
vosti družbe, ampak so spremenile tudi politično okolje ter področje
delovanja zunanje in varnostne politike. Še posebej so nove tehnologije,
ki delujejo globalno, relativizirale in spodkopale klasični, na ozemlju
temelječi koncept nacionalne suverenosti. Strateška vloga informacij in
komunikacij v družbi, gospodarstvu in politiki, je bistveno spremenila
vsebino in definicijo (državne) moči. V tem smislu so tudi izzivi moderne
zunanje in varnostne politike postali kompleksnejši, kajti informacije in
komunikacije so osrednji dejavniki sodobnih družb (Spillmann in drugi,
1999a). Ne glede na to, da nekateri avtorji (Heller, 2003: 16) ugotavljajo
izrazito nesorazmerje in razkorak med varnostnimi zaznavami IKT ter
razvojem in implementacijo konceptov, lahko rečemo, da v Švici varnost-
ne implikacije uporabe IKT temeljijo na 7 osnovnih tezah/načelih (Ibid.): 
– Informacijski dejavnik bo ključ do uspeha v prihodnjih konfliktih.

Pomen informacij se bo v spopadih za politično moč povečal in ne
zmanjšal, še posebej pa je v informacijskih družbah v primeru teh
spopadov prizadeta odprta, demokratična družba.

– Multimedijsko ogrožanje. Informacijsko bojevanje ne pozna nacional-
nih ali geografskih meja, pri čemer se izvaja multimedijsko (uporaba
tiskanih medijev, radia, televizije, interneta). Informacijsko bojevanje
ni omejeno na odpadniške države ali posameznike, koncept obsežno
uporabljajo tudi demokratične države v okviru svojih zmogljivosti.

– Podcenjevanje uporabe IKT kot vira ogrožanja. Zavedanje o naraščajo-
čem pomenu informacij kot dejavnikov ogrožanja je kljub dobri podla-
gi v švicarski varnostni politiki še vedno precej majhno. Za varnost
Švice kot visoko razvite informacijske družbe je zato oblikovanje pri-
mernih varnostnih instrumentov na področju informacijskega bojeva-
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117 Avtor nekaterih najbolj znanih medijskih prevar je Američan Joey Skaggs, medijski
»umetnik«, ki je potegnil za nos že vsa najpomembnejša svetovna sredstva obvešča-
nja, med njimi tudi CNN, Washington Post, New York Times, BBC (http://www.
mladina.si/dnevnik/10016/), pa tudi slovenske medije. Prav tako pa so številnim po-
tegavščinam izpostavljeni tudi posamezniki pri uporabi IKT. Tako so avtorji spletne
strani http://www.0100101110101101.org kupili domeno vaticano.org in nanjo klo-
nirali uradno stran Rimskokatoliške cerkve www.vaticano.va. Seveda so naredili
nekatere razlike v vsebini in skoraj 200.000 uporabnikov interneta je nasedlo pote-
gavščini (vir: http://www.mladina.si/tednik/200104/clanek/art/, 19. 6. 2004).
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nja ter izrednih razmer, ki bi jih povzročilo nedelovanje IKT, pomem-
bnejše kot povečevanje obsega konvencionalnih bojnih brigad. 

– Informacijsko vodenje je strateškega pomena. Kot sredstvo za infor-
macijsko vodenje v izrednih razmerah je vodstvena podpora ključnega
pomena. Na hierarhični lestvici spada pod pristojnost izvršilne veje
oblasti (v Švici imajo sicer zaradi delegatskega sistema specifično obli-
kovano delitev oblasti, da je Bundesrat bolj zvezni izvršni svet parla-
menta kot pa zvezna vlada), ne pa pod posamezne zvezne urade. Za
doseganje sinergijskih učinkov pri informacijskem vodenju je najpri-
mernejše ministrstvo za obrambo, zaščito prebivalstva in šport, zato bi
se moral preoblikovati v vseobsežno varnostno ministrstvo, ki bi omo-
gočalo vseobsežno sodelovanje za zagotavljanje varnosti).118

– Brez instrumentov ni aktivnega vodenja. Oblasti in vojaško vodstvo
morajo imeti poleg konceptualnih osnov na razpolago tudi temu
ustrezne instrumente ter infrastrukturo, če želijo v sodobnem okolju
še igrati aktivno in pomembno vlogo.

– Multimedijsko ogrožanje – multimedijska obramba. Današnjemu po-
menu informacij in komunikacij v izrednih razmerah so prilagojeni
samo multimedjiski instrumenti, ki obsegajo tako tiskane kot elek-
tronske medije. Uporaba informacijskih operacij v vseh sodobnih
konfliktih kaže ravno na povezano uporabo vseh medijev.

– Ohranitev miličniškega popolnjevanja švicarskih oboroženih sil. Raz-
položljivost zadostne in multimedijsko zasnovane milice je potrebno
ohraniti, kajti oblikovanje velikih poklicnih vojaških struktur je tako
iz tradicionalnega državnopolitičnega kakor tudi materialnega in
finančnega vidika nemogoče izvesti. Prav tako je povečanje pristojno-
sti samo za primer kriz nerealno. Pri tem pa moramo dodati, da je mi-
ličniški princip potrebno obravnavati mnogo širše kot le kadrovsko za-
gotovitev oboroženih sil, saj ga uporabljajo tudi nekatere novonastale
institucije nacionalnovarnostnega sistema, namenjene zaščiti kritične
informacijske infrastrukture.
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118 Po terorističnih napadih na ZDA so se tudi v Švici po vzoru ameriškega ministrstva
za domovinsko varnost pojavili načrti o oblikovanju skupnega ministrstva za var-
nost (Departmenent für Sicherheit), ki bi poleg obrambne funkcije (zagotavlja jo švi-
carska milica) združeval tudi instrumente za zagotavljanje notranje varnosti. Tako
bi iz ministrstva za policijske in pravne zadeve prerazporedili policijsko področje, iz
ministrstva za finance pa zvezno službo za zaščito meje (orig. das Grenzwacht-
korps). Vendar pa je zvezna vlada (orig. Bundesrat) omenjene načrte zaradi očitkov
o naraščajoči centralizaciji in militarizaciji varnosti, ki je zgodovinsko decentralizira-
na in civilianizirana, prestavila za nedoločen čas. Je pa ob tem vlada sklenila, da bo
izboljšala koordinacijo med posameznimi ministrstvi (na vladni ravni je ustanovila
krizni štab, ki je podrejen vladnemu odboru za varnost), prav tako pa naj bi pri vo-
denju tega odbora prekinili princip rotacije, v sladu s katerim se ministri za policij-
ske in pravne zadeve, obrambo, zaščito prebivalstva in šport ter zunanje zadeve iz-
menjujejo pri njegovem vodenju. Do nadaljnjega bo odbor vodil minister za
obrambo (Krisenstab statt Sicherheitsdepartement: Bundesrat verzichtet auf VBS-Ausbau,
2004).
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Spremembe obrambnega sistema in mehanizmov za zagotavljanje var-
nosti moramo v Švici obravnavati tako z vidika uporabe IKT kot tudi šir-
še. Uporaba IKT je namreč zgolj eden izmed vzrokov za celovito reformo
nacionalnovarnostnega in nacionalnoobrambnega sistema, ki pa je šele
na začetku, kljub temu da se so prve spremembe začele že sredi 90. let.

Reforme nacionalnovarnostnega in obrambnega sistema

Reforme nacionalnovarnostnega sistema
Zaznava težav, povezanih z uporabo IKT, kakor tudi priprava odločeval-
cev na nove vire ogrožanja v informacijski družbi, je bil eden od ciljev že
leta 1997 izvedene vaje strateškega vodenja »Ranljivost moderne družbe
– tveganja in možnosti informacijske revolucije«. Glavno spoznanje vaje
je bilo, da so informacije in komunikacije danes steber kriznega uprav-
ljanja in vodenja ter oblikovanja strategij, zato je potrebno izboljšati
njihovo funkcionalno sposobnost. Kot takojšen konkretni ukrep so v
končnem poročilu predlagali tako oblikovanje kriznega štaba za informa-
cijsko zagotovitev oz. zavarovanje (ang. Information Assurance119) kot
predhodnika medresorskega posebnega štaba za informacijsko varnost
(origin. Informationssicherheit), kakor tudi oblikovanje skupine za infor-
macijsko zagotovitev, ki bi pripravila in oblikovala sistem za zgodnje
opozarjanje ter odzivanje. Prav tako pa je bilo nujno vzpostaviti ozko
koordinacijo in sodelovanje med na novo oblikovanimi štabi, drugimi
organi uprave, kot so medresorska koordinacijska skupina, informacij-
ska družba (orig. Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft-KIG),
ministrstvom za gospodarsko preskrbo in zasebnim gospodarskim
sektorjem ter tujimi partnerji. Medtem so znotraj ministrstva za gospo-
darsko preskrbo ustanovili urad za informacijsko infrastrukturo (orig.
Informations-Infrastruktur-Amt), katerega naloga je čim hitrejše uresni-
čevanje priporočil različnih raziskav, vaj in sprejetih dokumentov. Ker pa
nujnost tesne in učinkovite koordinacije med upravo, gospodarstvom in
znanostjo zahteva hiter nebirokratski sistem, je že omenjeni urad za in-
formacijsko infrastrukturo predlagal neodvisno ustanovo, ki bi jo usta-
novile omenjene strani. Le-ta bi preučevala in zaznavala tveganja, izvaja-
la izobraževanje ter pripravljala temelje za preprečevanje informacijskih
kriz tako v infrastrukturnem kot semantičnem smislu, prav tako pa naj
bi oblikovala tudi izhodišča za dolgoročno varno uporabo informacijskih
tehnologij (Spillmann in drugi 1999b).
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119 Pod pojmom »Information Assurance« razumejo v Švici tako dostopnost infrastruk-
ture, njene zaščite in varnosti kakor tudi psihološke vidike zaupanja v informacijsko
infrastrukturo. 



180

Poleg institucionalnih sprememb v švicarskem sistemu zagotavljanja
varnosti, ki so neposreden odziv na IKT kot potencialni vir ogrožanja
nacionalne kritične infrastrukture, pa moramo na kratko opredeliti tudi
reforme, ki poleg IKT upoštevajo še druge spremembe v varnostnem
okolju kot so terorizem, širjenje orožij za množično uničenje, migracije,
naravne in tehnične katastrofe ob hkratnem zmanjšanju možnosti obo-
roženega spopada med državami (Bericht des Bundesrates an die Bundes-
versammlung über die Konzeption der Armee XXI, 2001: 9). Na osnovi teh
sprememb so v Švici prišli do spoznanja, da svoje varnosti nikakor ne
bodo mogli zagotavljati zgolj z obrambno prvino oz. konceptom totalne
obrambe, temveč bo potrebno zagotoviti vseobsežno sodelovanje na
področju varnosti, v katerem bo poleg tradicionalnih varnostnih institu-
cij sodelovala tudi zasebna in raziskovalna sfera ter po potrebi ostala
ministrstva (Däniker, 2000; Catrina, 2000). 

Reforme obrambnega sistema
Reforme švicarskega obrambnega sistema lahko glede uporabe IKT raz-
delimo na dve skupini. Prva se nanaša na spremembe, ki jih je sodobna
tehnologija povzročila na področju oborožitvenih sistemov in delovanja
oboroženih sil, druga pa je povezana s sodelovanjem oboroženih sil in
obrambnega sistema v informacijskih operacijah, ki v mirnodobnem
času dobivajo vse manj vojaško vsebino. 

Vojaško-tehnična revolucija v ožjem pomenu označuje uporabo IKT za
povečevanje natančnosti in udarnosti konvencionalnih vojaških sredstev.
Med najpomembnejše tehnološke novosti sodijo naprednejše radarske in
senzorske tehnike, katerih podatke nato v realnem času obdelajo raču-
nalniki in jih uporabijo za izvidniške sisteme ter sisteme določanja ciljev.
Prav tako je pomemben razvoj inteligentnega streliva in drugih visoko
natančnih oborožitvenih sistemov, ki so jih uporabile ZDA v prvi in
drugi zalivski vojni ter v ZRJ leta 1999. Na operativni ravni pa vojskova-
nje v informacijski dobi določajo številne omrežene strukture s centra-
liziranimi informacijskimi sistemi. Moderni informacijski in poveljniški
sistemi (C3I) zagotavljajo transparentnost bojišča, bojevališča in vojsko-
vališča (ang. battlefield awareness) ter tako omogočajo sinhrono koordi-
nacijo geografsko ločenih procesov. Informacijski pretok iz različnih
delov bojevališča v Generalštab oz. poveljstvo sil tako poteka v realnem
času, po drugi strani pa lahko tudi poveljniki na bojišču uporabljajo iste
baze podatkov kot štabi v zaledju. Tako lahko rečemo, da se učinkovitost
oboroženih sil z njihovo povezanostjo, ki jo omogoča uporaba IKT, bis-
tveno poveča. Informacija kot dejavnik je zato v primerjavi s klasičnimi
dejavniki, kot so prostor, čas in sila, pridobila na relativnem pomenu in
postala strateškega pomena. 

Švicarsko ministrstvo za obrambo, zaščito prebivalstva in šport trenut-
no razvija študijo o informacijskih operacijah, v kateri pod vodstvom šta-
ba za načrtovanje oboroženih sil (PST A) sodelujejo strokovnjaki različ-
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nih ministrstev in akademske sfere. Prve rezultate naj bi raziskovalna
skupina posredovala konec leta 2004.120 Študija izhaja iz splošno spreje-
tega načela, da so informacije in informacijski sistemi vse pomembnejši
vir moči, to tendenco pa potrjuje tako iraško-koalicijski spopad v letu
2003, kakor tudi spoznanja ter izkušnje, ki so jih v Švici pridobili z
izvedbo vaje strateškega vodenja INFORMO 2001, s katero so prvič pre-
verili možne vplive uporabe IKT na državno, gospodarsko in družbeno
sfero. Zaradi hitrega tehničnega razvoja, množice akterjev ter močne od-
visnosti vseh sektorjev (vključno z obrambnim) od informacijske revolu-
cije, so zato poglobljene analize postale neobhodne. 

Priložnosti in nevarnosti modernega razvoja resno obravnavajo tudi v
okviru ministrstva za obrambo, zaščito prebivalstva in šport, kjer so prva
uradna stališča že predstavili v okviru dokumenta Armeeleitbild XXI (Be-
richt des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Konzeption der
Armee XXI, 2001), marca 2001 pa so začeli obsežen znanstveni projekt,
katerega cilj je opozoriti na vse posledice trenutnih in prihodnjih ogro-
žanj. Študijo » informacijske operacije« izvajajo v tesnem sodelovanju z
vsemi prizadetimi državnimi institucijami ter visokimi šolami, ker pa ta
tema nima meja (vsebinskih kakor tudi geografskih), je potrebno sodelo-
vanje tudi s tujimi partnerji. Upoštevajoč, da so informacije osrednji in
občutljiv element, so ustanovili tudi pomožno telo z močno akademsko
in politično zasedbo, medinstitucionalna skupina pa je ob tem preučila
vse pravne zadeve na nacionalni in mednarodni ravni (VBS erarbeitet Stu-
die zum Thema »Information Operations«, 2003).

Vseobsežna zaščita kritične (informacijske) infrastrukture

Strateška vodstvena vaja, ki so jo izvedli v letu 1997 (SFU-97), je bila
povod za sprejetje strategije za informacijsko družbo (nem. Strategie für
die Informationsgesellschaft Schweiz) v letu 1998, hkrati pa je pomenila
tudi začetek prizadevanj obrambnega ministrstva za zaščito kritične
informacijske infrastrukture. V Švici jo namreč razumejo kot široko
področje vojaško-političnih in državnih nalog. Čeprav posvečajo Švicarji
veliko pozornost vključitvi zasebnega sektorja v procese zaščite kritične
informacijske infrastrukture, pa mednarodne analize kot ključen prob-
lem izpostavljajo ravno premajhno vključitev te sfere. Sodelovanje z
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120 Študijo so po dveh letih končali, ugotovitve tega znanstvenega dela pa naj bi v švi-
carske oborožene sile implementirali do leta 2012. Glavno ugotovitev lahko povza-
memo v misli, da je informacija osnova vseh človekovih aktivnosti, kajti omogoča
sprejemanje odločitev v vseh okoliščinah. Vendar pa »uporaba« te ugotovitve kaže,
da je lahko informacija po eni strani vir oz. element odločanja, po drugi strani pa
tudi orožje v semantični ali logični obliki. Obenem pa je tudi cilj, ki ga iščemo, spre-
minjamo ali varujemo (http://www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/de/tools/news/050715a.
html, 15. 7. 2005).
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zasebno sfero naj bi bilo namreč omejeno le na tista področja, ki so
ključna za zagotavljanje delovanja zaščite prebivalstva. Kljub temu da je
najpomembnejša institucija ministrstvo za obrambo, zaščito prebivalstva
in šport, ki skrbi za vse bistvene programe na tem področju, pa osrednje-
ga državnega nadzornega in koordinacijskega organa v Švici nimajo
(Internationale Aktivitäten zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, 2004; Wen-
ger in Metzger, 2004). Veliko spremembo in kvalitativno izboljšanje siste-
ma zato prinaša MELANI (nem. MELde- und ANalysestelle Informa-
tionssicherung) – urad za zgodnje odkrivanje, opozarjanje in analizo
informacijske varnosti, ki je postal popolnoma operativen v letu 2004, in
katerega glavne naloge so zagotavljanje informacijske varnosti tako za
zaprt, strateško pomemben, kot tudi najširši krog uporabnikov. MELANI
se v tem okviru posebej posveča zgodnjemu odkrivanju nevarnosti in
groženj, alarmira in podpira SONIO v primeru potreb in nenazadnje
skrbi za razvoj strategij (Rytz, 2004). SONIA (orig. Sonderstab Informa-
tion Assurance) pa je najpomembnejši vladni svetovalni organ za krizno
upravljanje in vodenje v primerih, povezanih z informacijsko infrastruk-
turo. Vodi ga odposlanec zveznega organa za informacijsko strategijo
(orig. Informatikstrategieorgan Bund), ki je sicer organ v sestavi ministrs-
tva za finance in je glavni organ za oblikovanje navodil, metod in postop-
kov informacijske varnosti zveznih oblasti, prav tako pa zbira podatke o
incidentih, povezanih z vladno uporabo IKT. Delovanje SONIE temelji
na miličniškem ad hoc principu. Sestane se namreč le v primeru potreb,
njegovi člani pa so tako iz javnega sektorja kot tudi strokovnjaki iz
zasebne in akademske sfere (Lagger, 2002).

Slika 3: Štirje stebri švicarskega sistema CIIP

Vir: Rytz (2004).

Poleg omenjenih pa moramo za razumevanje švicarskega sistema zaščite
kritične informacijske infrastrukture izpostaviti še naslednje ključne
institucije (Wenger in Metger, 2004: 178–179):
– Zvezni urad za komunikacije (nem. Bundesamt für Kommunikation –

BAKOM) je glavno švicarsko regulativno telo na področju telekomuni-
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preventiva

odkrivanje

reagiranje

• PREVENTIVA: izmenjava informacij, kontaktna mreža, 
podpora pri izgradnji struktur (INFOSURANCE)

• ZGODNJE ODKRIVANJE: sodelovanje Computer Emergency
Response Team CERT ustanove SWITCH, Službe za analizo in
preventivo Zveznega urada za policijo (FEDPOL) ter Strateškega
organa za informatiko Informatikstrategieorgan Bund (ISB) 
(Melde- und Analysestelle MELANI))

• ZMANJŠEVANJE UČINKOV KRIZ (Posebni štab za podporo vodenju SONIA)

• BOJ PROTI VZROKOM KRIZ (MELANI in prizadete institucije)
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kacij in IKT. Študije tega urada obsegajo različne vidike informacijske
družbe, od novih oblik ogrožanja do informacijske zasičenosti (ang.
Information overload) in novih možnosti manipuliranja informacij teh-
nične, politične oz. ekonomske narave.

– Zvezni urad za nacionalno ekonomsko preskrbo (nem. Bundesamt für
Wirtschaftliche Landesversorgung – BWL) je podrejen ministrstvu za
ekonomske zadeve, v svoji sestavi pa ima tudi enoto za informacijsko-
komunikacijsko infrastrukturo. Njegova glavna naloga je stalna zago-
tovitev vitalnega blaga in storitev švicarskim državljanom.

– Zvezni urad za informacijsko tehnologijo, sisteme in telekomunikacije
(nem. (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation – BIT) sodi
v ministrstvo za finance, njegove pristojnosti pa se nanašajo na opera-
tivno zagotavljanje informacijske varnosti sistemov, ki jih uporablja
zvezna administracija. 

Značilnosti švicarskega modela zaščite kritične informacijske infrastruk-
ture lahko tako strnemo v naslednje ključne točke (Pfister, 2003):
– Zaščite kritične informacijske infrastrukture danes v Švici ne obravna-

vajo zgolj kot primarno nalogo države, kajti za uspešno obvladovanje
izzivov je nujno potrebno tesno ter partnersko sodelovanje med
gospodarstvom, državo, raziskovalno sfero ter neodvisnimi organiza-
cijami.

– Funkcioniranje tako decentraliziranega pristopa je možno zgolj na
podlagi usmeritev koordinacijskih in posredovalnih institucij. Primer
tovrstne institucije, ki je nastala kot plod sodelovanja med državo in
gospodarstvom, je tudi neodvisna ustanova InfoSurance (www.infos-
urance.ch), katere najpomembnejša naloga je zagotoviti nevtralne te-
melje za sodelovanje med javno in zasebno sfero na področju informa-
cijske varnosti in zaščite kritične infrastrukture ter krepitev varnostne
kulture na področju uporabe IKT.

– Resna in k rešitvam naravnana razprava o tako kompleksni problema-
tiki, kot je informacijska zagotovitev, zahteva poleg kadrovskih in
finančnih sredstev tudi veliko specializiranega strokovnega znanja,
uporaba miličniškega principa, ki v Švici ni omejen zgolj na oborože-
ne sile, temveč je del njihove politične in varnostne kulture, pa proble-
matiko ustreznih kadrov znatno omili. Pomen miličniškega principa v
posebnem štabu za informacijsko zagotovitev (SONIA) izpostavlja
tudi dr. Paul Kleiner, šef IKT infrastrukture znotraj področja gospo-
darske preskrbe. Vendar pa pri tem opozarja, da ima tudi miličniški
sistem svoje meje, zato zahteva močno vodilno vlogo države. 

– Prepletenost institucionalnih struktur bo olajšalo oblikovanje potreb-
nih kadrovskih in poklicnih omrežij.

– Nove naloge tudi za oborožene sile. Ogroženost kritične informacijske
infrastrukture in njena zaščita predstavlja nove izzive tudi za švicarske
oborožene sile, ki sicer uporabo IKT z vojaškega stališča obravnavajo
predvsem z vidika informacijskih operacij (v Generalštabu imajo za to
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področje posebnega projektnega vodjo). Pojem informacijske operaci-
je je namreč nadomestil informacijsko vojno in informacijsko bojeva-
nje, kajti pri informacijski varnosti ne gre samo za konflikte med
nacionalnimi državami. Že dolgo niso več le države tiste, ki z izrabo
lukenj v informacijski varnosti poskušajo motiti procese odločanja na
najvišji ravni in vplivati nanje. Dejansko gre za širok spekter terori-
stičnih in kriminalnih organizacij ter posameznikov, zato je tesno
sodelovanje vojaških organov in institucij s civilnimi neobhodno.

Primerjalna analiza držav

Kljub razvoju sodobnega varnostnega diskurza, ki se poleg obravnave
varnostnih mehanizmov v prvi vrsti nanaša na širjenje referenčnih
objektov (predvsem na nedržavne strukture in posameznika, kakor tudi
na ekološka in tehnološka vprašanja), smo varnostne implikacije upora-
be IKT najprej obravnavali na nivoju nacionalne oz. državne varnosti. Za
potrebe naše analize smo izbrali države, ki so na področju razvoja ter
uporabe IKT, kakor tudi v varnostnem smislu, nedvomno med vodilnimi
v svetu. Z analizo varnostnih implikacij v ZDA, Kitajski, Nemčiji, Šved-
ski in Švici smo poskušali odgovoriti na vprašanje, v kolikšnem obsegu
so posledice uporabe IKT na varnostnem področju univerzalne in tehno-
loško determinirane, koliko pa so odvisne od družbenih značilnosti, ki
jih lahko operacionaliziramo s tako teoretično zasnovo strateške kulture,
kot jo v razpravo uvajata konstruktivizem in kulturni realizem. Pri tem
smo primerjalno analizo izvedli na dveh osnovnih ravneh:
– Prva in morda najpomembnejša je povezana z nastankom in razvojem

konceptov, s katerimi so države poskušale vpeljati IKT v nacionalno-
varnostne sisteme, da bi tako izkoristile njene sinergijske prednosti
oz. povečale učinkovitost in uspešnost delovanja. Na konceptualnem
področju je prav tako pomembno ugotoviti, ali se države primarno
usmerjajo v izkoriščanje uporabe IKT, ali pa uporabo slednje zaznava-
jo predvsem kot nov vir ogrožanja, povezan s (pre)veliko tehnološko
odvisnostjo sodobnih družb.

– Druga raven pa se nanaša predvsem na implementacijo konceptov in
sprememb, ki jih je uporaba IKT prinesla v nacionalnovarnostne siste-
me. V tem okviru smo posebej natančno preučili spremembe v vojaš-
ko-obrambnih sistemih, prav tako pa nas je zanimala tudi obveščeval-
na dejavnost ter oblikovanje povsem novih varnostnih mehanizmov
znotraj nacionalnovarnostnih sistemov, povezanih z uporabo IKT, kot
je npr. zaščita kritične informacijske infrastrukture. 
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Primerjava konceptov
S primerjalno analizo konceptov izbranih držav, ki izpostavljajo vse večji
družbeni kakor tudi vojaško-strateški pomen uporabe IKT ugotavljamo,
da se teza o družbeni determiniranosti varnostnih implikacij odraža tudi
v nastanku in razvoju konceptov. Koncepti informacijskega bojeva-
nja/operacij ter oboroženih sil v ZDA, ki temeljijo na omrežjih, kitajsko
neomejeno vojskovanje ter ljudska informacijska vojna, švedska, na
omrežju temelječa obramba ter nenazadnje nemški in švicarski napori
pri dinamičnem zasledovanju najbolj razvitih držav na tem področju,
omenjeno tezo nedvoumno potrjujejo. Ne glede na etimološki izvor posa-
meznih terminov, so koncepti nedvomno odraz spremenjenega varnost-
nopolitičnega stanja po koncu hladne vojne ter globalizacijskih procesov,
ki jih je povzročila ali vsaj omogočila uporaba IKT. Države so bile zato
prisiljene, na novo določiti svoj položaj v mednarodni skupnosti, prav
tako pa so morale upoštevati vse večji pomen nedržavnih akterjev, ki se
zlasti v relativnem, zaznavnem smislu povečuje. Vsekakor pa je potreb-
no na konceptualni ravni opozoriti na določene specifičnosti omenjenih
držav. 

ZDA so nedvomno prva država, kjer so se začeli sistematično ukvarja-
ti z varnostnimi vprašanji, povezanimi z uporabo IKT, začenši z razvojem
interneta, ki je imel v prvi fazi izrazito vojaški oz. nacionalnovarnostni
pomen. Od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja pa se uporaba IKT v
varnostnem smislu v ZDA usmerja predvsem na dve področji: prvo je
nacionalnovarnostni sistem, s poudarkom na oboroženih silah, drugo
področje pa je civilna uporaba v vseh družbenih sferah in ravneh, od dr-
žavnih institucij do posameznika. V tem kontekstu so v ZDA začeli
obravnavati IKT, kot sredstvo za povečanje zmogljivosti tradicionalnih
varnostnih instrumentov v sistemu nacionalne varnosti, po drugi strani
pa so, predvsem zaradi izhodiščne prednosti širjenje uporabe IKT v
druge države, želeli izkoristiti za povečanje svojega vpliva oz. so drugim
državam poskušali celo vsiliti novo dimenzijo bojevanja, tj. kibernetski
prostor. Sredi 90. let prejšnjega stoletja pa so se v luči novega legitimizi-
ranja nacionalnovarnostnega sistema po koncu hladne vojne začeli vse
bolj zavedati, da je razvitost informacijske infrastrukture lahko tudi vir
ranljivosti ameriške družbe, ki bi jo lahko izkoristili tisti referenčni
objekti sodobne varnosti, ki so v vojaškem in gospodarskem smislu v pri-
merjavi z ZDA, v podrejenem položaju. Na ta način so vstopili v propa-
gandno kampanjo psihološkega bojevanja, predvsem s Kitajsko in nedr-
žavnimi akterji, ki so začeli razmišljati, kako sprva največjo primerjalno
prednost ZDA izkoristiti kot pomemben vir ogrožanja ameriške družbe.
Ne glede na to, da empiričnih podatkov, ki bi nakazovali pomen tovrstne
uporabe IKT, ni bilo, pa je bilo celotno obdobje 90. let vse do nastopa
terorizma zaznamovano z razpravami o informacijskem, omrežnem in
kibernetskem bojevanju ter podobnih konceptih. Pri tem lahko ugotovi-
mo, da so v to spiralo (»spin«) vstopile vse države naše primerjalne anali-
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ze, ki jih sicer lahko razdelimo na dve skupini: Kitajska in Švedska sta,
kljub določenim univerzalnim zakonitostim varnostnih implikacij upora-
be IKT ter sledenju ameriške poti, koncepte umestili v okvire lastne stra-
teške kulture, zgodovinskih izkušenj ter obrambno-varnostnih in strateš-
kih konceptov. Švica, predvsem pa Nemčija, pa sta ameriške koncepte
informacijskega bojevanja/operacij ter kasneje omreženih oboroženih sil
obravnavali bistveno bolj nekritično. Medtem ko so razprave o konceptih
v Švici ostale bolj na teoretični in akademski ravni, se je morala Nemčija
predvsem zaradi svojega tesnega sodelovanja z zavezniki v Natu in
Evropski uniji prilagoditi tudi institucionalno, organizacijsko in tehno-
loško. Vendar pa omenjena delitev držav velja zgolj za najsplošnejšo
konceptualno raven. Kot bomo videli v nadaljevanju, so namreč odnosi
med njimi, ko gre za uporabo IKT v procesu preoblikovanja oboroženih
sil, zaščito kritične informacijske infrastrukture ali za obveščevalno
dejavnost, lahko tudi drugačni. 

Uporaba IKT v procesu transformacije sodobnih oboroženih sil
Čeprav je preoblikovanje oz. transformacija oboroženih sil zelo kom-
pleksen proces, ki zadeva tako vojaško kot širše družbeno okolje, smo se
v predstavljenih primerih osredotočili na pomen in vlogo, ki jo ima v teh
procesih uporaba sodobne IKT. Prednosti teh tehnologij se kažejo pred-
vsem v ogromni količini podatkov, zbranih in prenesenih v realnem
času, ki so v kateremkoli trenutku na razpolago posameznim uporabni-
kom in ki vplivajo predvsem na zaznavo realnosti. Vojaška uporaba IKT,
v smislu obveščevalne zagotovitve dejstvovanja, se je tako dramatično
povečala celo do točke, ko odločitve o življenju in smrti sprejemajo raču-
nalniki, četudi je pri tem prisotna večja ali manjša stopnja človekovega
nadzora (Alberts, 2002: 31). Kljub različnim okoljem, v katerih delujejo
obrambni in vojaški sistemi posameznih držav, pa je skupne imenovalce
razvoja konceptov potrebno izpostaviti zaradi medsebojnega sodelovanja
držav v sodobnem varnostnem okolju, pri čemer se bodo morale prilaga-
jati tako tehnološko vodilne države kot njihove zasledovalke. Sicer bo
uporaba IKT, namesto povečane učinkovitosti in sinergijskih učinkov v
oboroženih silah, pomenila, zgolj vir nove disfunkcionalnosti oz. šibko
točko, ki jo bodo tehnološko zaostali nasprotniki izkoriščali v svojih asi-
metričnih nastopih.

Ena izmed najpomembnejših oblik preoblikovanja tehnološko razvitih
oboroženih sil je zato povezana z uvajanjem informacijsko-komunikacij-
skih mrež kot osnov omrežnega delovanja, katerega glavni namen je
povezati tehnologijo in znanje (usposobljenost) ter tako doseči večjo
učinkovitost in uspešnost. Povezati je zato potrebno senzorje, komunika-
cijske sisteme in sisteme vodenja in nadzorovanja (C2) ter oborožitvene
sisteme v enoten integriran sistem (C4ISR)121. Na ta način bi lahko voja-
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kom do ravni posameznega bojevnika in upravitelja oborožitvenega
sistema, vojaškemu vodstvu, logistični podpori, kot tudi političnim odlo-
čevalcem zagotovili relevantno informiranost v vsakem trenutku in v
realnem času. Tako bi v primerjavi s tradicionalnimi oboroženimi silami
dosegli bistveno večjo bojno moč, zmožnost preživetja na bojišču ter
odzivnost, temelječo na usklajenosti delovanja posameznih enot oz.
sistemov ter hitrejšemu vodenju in odločanju (Mey in Krüger, 2003).

Slika 4: Prikaz uporabe IKT in njenega vpliva na sodobne oborožene sile. 

Vir: Van der Giet (2003).

Pri tem konceptu uporabe oboroženih sil pa ne gre zgolj za uporabo
modernih tehnologij v sedanjih oblikah vojskovanja. Če hočemo doseči
učinke sinergije, je potrebno razumeti procese, ki se ob tem odvijajo zno-
traj oboroženih sil in v njihovem okolju. Te procese lahko sintetiziramo v
naslednje točke:
– Horizontalna mrežna in modularno strukturirana vojaška organizacija

vse bolj prevladuje nad tradicionalnim, centraliziranim »top-down«
organizacijskim tipom (vse bolj se sodobne oborožene sile iz vertikal-
ne piramide spreminjajo v horizontalno mrežo, temelječo na digitalizi-
ranem poveljniško – nadzornem omrežju). 

– Spremembe v odnosu do okolja. Sposobnost IKT pri pridobivanju
podatkov in njihovi izmenjavi je povzročila povsem drugačno dojema-
nje stvarnosti na sodobnem bojišču, od poveljniške strukture, pa do
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vojaka na prvi bojni liniji. Prav tako uporaba IKT omogoča sinhrono
delovanje posameznih zvrsti, rodov in služb kot oborožitvenih siste-
mov. V tem primeru gre za enega najpomembnejših rezultatov omrežij
– sinergijski učinek.

– Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na manever in ognjeno moč, se je
s konceptom omrežno povezanih oboroženih sil bistveno spremenilo.
Posamezna platforma oz. oborožitveni sistem, kot je npr. tank ter nje-
govi tradicionalni taktični indikatorji (hitrost, ognjena moč, zaščita),
ni več odločilnega pomena v boju z nasprotnikovim tankom. V kon-
ceptu omrežnega integriranega vojskovanja so namreč sistemsko
povezani različni oborožitveni sistemi (tanki, brezpilotna letala in po-
samezni vojaki), ki tvorijo celovit sistem,122 informacijski in komuni-
kacijski pretok pa omogoča izbiro tiste platforme, ki je v dani situaciji
v prednosti pred nasprotnikom. Pri tem velja načelo: najprej poglej,
nato kot prvi oceni položaj, kot prvi deluj in vzpostavi premoč!
(http://www.rheinmetall.de/print.php?lang=2&fid=1214, 26. 3. 2004). 

– Možnost povezovanja z zavezniki. Ker je vse več vojaških operacij mul-
tinacionalnih, tako v okviru Nata kot drugih varnostnih organizacij ter
stalnih in ad hoc mehanizmov, vse oborožene sile, ki želijo delovati v
okviru tovrstnih mehanizmov, stremijo k ustrezni informacijski in
komunikacijski kompatibilnosti z zavezniki tako na konceptualni kot
tehnološko – tehnični aplikativni ravni.

– Koncept »network centric warfare« oz. na omrežjih temelječega voj-
skovanja ne sme biti usmerjen v pojasnjevanje, v kolikšni meri lahko
nove tehnologije bolje rešijo obstoječe naloge, temveč mora odgovoriti
na vprašanje, katere nove naloge je mogoče opraviti. Kajti sodobne
oborožene sile se vse pogosteje uporabljajo za preprečevanje in obvla-
dovanje kompleksnih kriz, kjer je nemogoče ločevati med notranjo in
zunanjo varnostjo (Mey in Krüger, 2003), med stanjem vojne in miru. 

– Prevelika tehnološka odvisnost pa ni vedno le prednost. Ob vprašljivi
zanesljivosti delovanja in sposobnih nasprotnikih, ki znajo to odvi-
snost izkoristiti, postane resen vir ranljivosti oboroženih sil in vzrok
za njihovo digresijo.

Povezovanje oz. omreženje oboroženih sil je proces, ki mu tako ali druga-
če sledijo vse države iz naše primerjalne analize, kajti zavedajo se izjem-
nega pomena sinergijskega učinka, ki ga ima uporaba IKT. Vendar pa
lahko ne glede na predstavljene univerzalne učinke uporabe IKT ugotovi-
mo, da so doktrine (doktrine in pravila uporabe – rules of engagement za
fizično, informacijsko in kognitivno obrambo in napad), organiziranost
(organizacijska kultura, organiziranost in ustroj obstoječih in načrtova-
nih enot), osebje (usposobljenost, izobraževanje ter urjenje) ter tehnolo-
gija (tako strojni kot programski vidik, še posebej pa je pomemben

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

122 V vojskovanju, ki temelji na omrežjih, govorimo zato o sistemu sistemov (ang. sys-
tem of systems), ki predstavlja integrirano vojaško silo. 
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odnos med tehnologijo in uporabnikom, ki ga preučuje vojaška ergono-
mija) tiste determinante, ki najbolj določajo, na kakšen način bodo posa-
mezne oborožene sile izkoristile prednosti IKT na področju vodenja in
poveljevanja ter nadzorovanja, mobilnosti in manevra, učinkovitosti obo-
rožitvenih sistemov v vseh zvrsteh, rodovih in službah, fizične, informa-
cijske in kognitivne varnosti ter logistiki (Wik, 2002). Omenjene determi-
nante so torej tiste, ki poleg geostrateškega položaja države, strategij
zagotavljanja nacionalne varnosti in obrambe ter tehnološke razvitosti
družbe odločilno vplivajo na različne načine povezovanja posameznih
oboroženih sil. Naši primeri so pokazali, da so omenjeni procesi pomem-
bni tako za velike kot majhne države, kajti danes je zagotavljanje varno-
sti pri večini držav usmerjeno tako v notranje kot v zunanje, mednarod-
no okolje. Posebej pa je poleg sprememb v oboroženih silah potrebno
izpostaviti spremembe v njihovem odnosu do ostalih delov obrambnega
in varnostnega sistema držav. Koncept omreženja je namreč mnogo širši
in se ne nanaša zgolj na vojaški vidik obrambe oz. varnosti. Zlasti za
majhne države z omejenimi obrambnimi viri je namreč pomembno, da
povežejo različne vire njihove obrambne zmogljivosti, ne glede na njiho-
vo odstopanje od idealno tipskega modela. Pomembno je torej prilagoditi
koncepte v skladu s svojimi zmožnostmi. Tako tudi Habermayer (2004)
ugotavlja, da ne glede na potrebe po interoperabilnosti posamezne drža-
ve (tudi gospodarsko bolj razvite) ne bodo mogle slediti vodilnim drža-
vam na tem področju, med katere lahko poleg ZDA uvrstimo Švedsko in
v zadnjem času Nemčijo, ki pa je na področju preoblikovanja Bundeswe-
hra v omrežene oborožene sile dosegla komaj operativno raven (Mey in
Krüger, 2003). V omenjenih državah so namreč dosegli politično soglasje
in podporo za preoblikovanje oboroženih sil, prav tako pa v teh procesih
intenzivno sodeluje tudi njihova obrambna industrija.

Ne glede na dejstvo, da kot prvi primer operativne uporabe koncepta
NCW izpostavljamo zlasti napad na Irak v letu 2003 s strani ZDA in Veli-
ke Britanije, in da ni še čisto jasno, kako se bo razvijal naprej, izpostavlja-
mo najpomembnejše skupne imenovalce razvoja v preučevanih državah.

V nevtralnih državah s tradicijo totalne obrambe koncepta niso aplici-
rali samo na vojaško raven, prav tako pa se zaradi vse aktivnejšega delo-
vanja vse bolj usmerjajo tudi na mednarodno raven. Tako naj bi v končni
fazi oblikovali omrežno povezan nacionalnovarnostni sistem, ki bi bil
sposoben delovanja tako v notranjem državnem kot mednarodnem oko-
lju, hkrati pa bi dopuščal možnosti sodelovanja z drugimi družbenimi
podsistemi in partnerskimi državami. Le na ta način bi omenjene države
lahko obvladovale sodobne kompleksne krize. Nevtralne države so nam-
reč glede samega razvoja koncepta kot njegove uporabe bolj svobodne in
neodvisne kot države, ki morajo upoštevati politiko zavezništev, katerih
članice so. 

Drugo podskupino predstavljata ZDA in Nemčija kot članici Nata in
državi, ki sta (vsaka sicer na specifičen način) pri zagotavljanju nacional-
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ne varnosti odvisni od sodelovanja z zavezniki. Medtem ko bodo morale
ZDA upoštevati razvojni tehnološki zaostanek svojih zaveznic, pa Nemči-
ja na drugi strani poskuša ujeti najrazvitejše države na področju uvajanja
IKT v oborožene sile, med katerimi so iz naše skupine preučevanih držav
najpomembnejše ZDA in Švedska. Medtem ko lahko za Nemčijo ugoto-
vimo prepad med razvojem doktrin in dejanskimi spremembami v
oboroženih silah (Nemčija se je namreč znašla v precepu med zasledova-
njem ofenzivno naravnanih ameriških konceptov kot pogojem za intero-
perabilno delovanje v Natu in lastno obrambno in varnostno kulturo, ki
je po koncu hladne vojne usmerjena izrazito defenzivno, in v kateri je
uporaba oboroženih sil izven ozemlja zavezništva legitimna zgolj v pri-
meru mirovnih operacij), ki jih je povzročila uporaba IKT, pa na Šved-
skem ugotavljamo bistveno bolj celovit pristop, ki spremembe obravnava
tako na področju doktrine, kakor tudi organizacije (oboroženih sil), oseb-
ja in tehnologije same tako na fizičnem, informacijskem kot kognitivnem
področju. Zato je v tem primeru švedska nevtralnost prej komparativna
prednost kot slabost, saj omogoča lasten pristop in usmerjanje v intero-
perabilnost navznoter, medtem ko je prilagajanje v odnosu do oborože-
nih sil drugih držav drugotnega pomena (usmerjeno izključno v mirovne
operacije).
Na koncu pa moramo kot poseben primer omeniti še Kitajsko z izrazito
izolacionistično zunanjo in varnostno politiko, zlasti v odnosu do svetov-
nih kriznih žarišč. Politika kitajske vlade je namreč primarno še vedno
usmerjena v prizadevanja za združitev vseh kitajskih področij v eno drža-
vo (Macao in Hong-Kong sta že prešla pod kitajsko suverenost, odprto pa
še vedno ostaja vprašanje Tajvana), zato lahko šele po kitajski ozemeljski
konsolidaciji pričakujemo ofenzivnejši nastop in aktivnejšo vlogo tudi na
mednarodnem prizorišču. Za kitajski odnos do uvajanja IKT v oborožene
sile lahko rečemo, da je refleksija ameriškega koncepta na eni strani, na
drugi pa želi Kitajska uporabo novih tehnologij prilagoditi svojim prete-
klim izkušnjam kot tudi strateškim konceptom, kot sta npr. ljudska osvo-
bodilna vojna ter starokitajka strateška tradicija ter tako izničiti tehnološ-
ko prednost svojih potencialnih nasprotnikov (predvsem ZDA).

Zaščita kritične informacijske infrastrukture
V številnih državah zaščite kritične informacijske infrastrukture sicer še
niso zaznali kot pomembne (primarne) varnostne naloge (Internationale
Aktivitäten zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, 2004), vendar pa primer-
jalne analize izbranih držav z izjemo Kitajske, kažejo ravno nasprotno.
Za vse lahko rečemo, da spadajo v skupino vodilnih držav, ki določajo
načine zaščite in varnostne mehanizme, vendar pa med njimi obstajajo
pomembne razlike. Pogosto so države tudi tu zgolj prilagodile ameriški
model svojim doktrinarnim in konceptualnim varnostnim zasnovam,
kljub temu pa jih lahko glede na njihov pristop do zaščite kritične infor-
macijske infrastrukture razdelimo v 3 skupine (Ibid.): 
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– zaščita kritične informacijske infrastrukture (ang. Critical Information
Infrastructure Protection) (ZDA in Nemčija);

– vseobsežna zaščita infrastrukture v okviru totalne obrambe (ang. all
hazards) (Švedska in Švica) ter

– avtoritarno-centralistični pristop (Kitajska).
Zaščita kritične informacijske infrastrukture se nanaša zgolj na varnost,
povezano z delovanjem IKT, medtem ko se zaščita fizičnih komponent
zagotavlja ločeno. Naloge in pristojnosti za zaščito kritične infrastruk-
ture so torej ločene, velika pozornost pa je namenjena vključevanju
zasebnega sektorja. Prednosti tega pristopa so zlasti v veliki specializaciji
institucij, zato ne prihaja do njihove preobremenitve kot v primeru
vseobsežne zaščite, prav tako pa naj bi bila zagotovljena tudi boljša inte-
griranost zasebnega sektorja. Kot glavne pomanjkljivosti pa se modelu
očita pogosto nejasna delitev pristojnosti, kar ima lahko zelo negativne
posledice zlasti v primeru kriz (v ZDA ta problem poskušajo rešiti z
Ministrstvom za domovinsko varnost, v Nemčiji pa z Zveznim uradom za
zaščito prebivalstva in pomoč v katastrofah). Prav tako pa CIIP pogosto
obravnavajo preveč tehnicistično in pri tem zanemarjajo druge družbene
dimenzije. 

Drug pristop se je uveljavil v državah s konceptom totalne obrambe,
kjer se zaščita kritične infrastrukture, tako IKT kot fizičnega dela, zago-
tavlja enotno. Osrednji koordinacijski in strateški organi so istočasno
pristojni tako za informacijsko varnost kot tudi civilno zaščito in zaščito
prebivalstva v primeru katastrof, medtem ko so obrambna ministrstva
navadno osrednje koordinacijske institucije. Prednost tega pristopa je
predvsem v jasnih delitvah pristojnosti in enotnem vodenju, majhnem
številu udeležencev ter kratkih komunikacijskih poteh, kar je še posebej
pomembno za čas kriz, kot glavne pomanjkljivosti pa lahko štejemo pre-
veliko disperzijo nalog, segajočih od civilne zaščite do zaščite IKT,
pomanjkljivo transparentnost ter vključevanje zasebnih institucij, prav
tako pa je pomemben tudi očitek, da si obrambna ministrstva s celovito
vključitvijo zaščite kritične informacijske infrastrukture želijo povečanje
obrambnega proračuna. 

Poleg različnih pristopov do obravnavanja zaščite kritične informacij-
ske infrastrukture pa je potrebno na koncu predstaviti tudi najpomem-
bnejše operativne metode, ki nam pojasnjujejo, katere zaščitne ukrepe in
varnostne mehanizme je potrebno sprejeti. Ker je metod izredno veliko
(vsaka država razvija svoje), bomo podrobneje predstavili zgolj metodo
AKIS, ki bi jo, prilagojeno slovenskim razmeram, lahko uporabili tudi
pri nas. Metodo AKIS je leta 2002 razvil nemški Zvezni urad za varnost
informacijske tehnologije BSI, temelji pa na t. i. sektorskem pristopu. V
ta namen so v Nemčiji identificirali naslednje ključne sektorje: transport
in promet, energijo, nevarne snovi, informacijsko tehnologijo in teleko-
munikacije, finančni in zavarovalniški sektor, oskrbo, državne ustanove,
javno upravo in pravosodje ter sfero medijev, velikih raziskovalnih usta-
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nov in kulturne dediščine. Ker za oceno škode in verjetnost izpadov tako
obširne infrastrukture nimajo zadostnih statističnih podatkov, prav tako
pa ni celovitega pregleda šibkih točk in dejanskega ogrožanja, so zato v
metodi AKIS uporabili modificirano analizo v preučevanja kritikalno-
sti123 (nem. Kritikalitätsbetrachtung), pri tem pa so za izhodišče vzeli
poslovne procese v infrastrukturnih sektorjih in podjetjih. Le te so
obravnavali na zelo visoki stopnji, vendar pa jih ni zanimalo, kdo ali kaj
te procese ogroža, temveč zgolj odgovor na vprašanje, ali te grožnje pro-
ces lahko bistveno motijo oz. ga celo onemogočijo (ne zanimajo jih torej
grožnje računalniškemu sistemu, temveč učinki morebitnega njegovega
omejenega ali popolnega nedelovanja). Kot pomoč pri objektivizaciji
analize poslovnih procesov pa so uporabili grobo računalniško simulaci-
jo. Na koncu pa je potrebno poudariti, da se metoda AKIS vedno nanaša
samo na izbran sektor, ki ga lahko za analitične potrebe nato sicer deli-
mo naprej, končni rezultat o pomenu uporabe IKT v kritični infrastruk-
turi pa dobimo na podlagi analize vseh že omenjenih sektorjev (Analyse
Kritischer Infrastrukturen: Die Methode AKIS, 2004).

Obveščevalna in varnostna dejavnost
Tretje tisočletje se bo od drugega bistveno ločilo, saj bo večina sodobnih
družb prešla v informacijske. Globalno prevlado si bodo zagotovile tiste
države, ki bodo posedovale moč na temelju delovanja obveščevalnih in
informacijskih služb. Tako danes v ZDA, Nemčiji, Kitajski, pa tudi Švici
in Švedski vse večjo pozornost posvečajo informacijam, ki so se medtem
razvile v odločilni dejavnik modernega sveta. Informacijsko-psihološki
boj je zato glavno orodje za vse tiste akterje, ki želijo pridobiti ali ohraniti
avtoriteto na političnem, gospodarskem in duhovnem/kulturnem pod-
ročju (Panarin, 1998: 105). Med vsemi deli nacionalnovarnostnih siste-
mov sodobnih držav je obveščevalno-varnostni podsistem gotovo med
prvimi zaznal pomen uporabe IKT za pridobivanje podatkov oz. način
obveščevalne dejavnosti, v zadnjem času pa uporabo IKT obravnavajo
predvsem kot sredstvo za zagotavljanje koordinirane dejavnosti znotraj
obveščevalne skupnosti. Predvsem zahodne države so se na podlagi izku-
šenj, pridobljenih v terorističnih napadih na ZDA, Španijo in Veliko Bri-
tanijo, začele zavedati, da disperzirana obveščevalna dejavnost ne bo kos
sodobnim varnostnim izzivom, povezanim s terorizmom. Kako pomem-
bna je uporaba IKT v tej dejavnosti, pa priča tudi obstoj posebnih obveš-
čevalnih služb, katerih področje delovanja je skorajda izključno vezano
na IKT in internet oz. sodobne komunikacijske tehnologije.
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123 Metoda loči med terminoma kritičnost (orig. kritisch) in kritikalnost (Kritikalität).
Kritičnost je dihotomna spremenljivka (ima samo pozitivno in negativno vrednost)
in se nanaša na vprašanje, ali je nedelovanje infrastrukture kritičnega pomena za
državo oz. družbo. Kritikalnost je lestvična spremenljivka, kajti nek proces ima
lahko višjo ali nižjo stopnjo kritikalnosti, pri tem pa se ocenjujejo verjetnost in pri-
čakovani učinki take motnje.
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Spremembe v načinu delovanja
Obveščevalno-varnostne službe so imele v vseh zgodovinskih obdobjih
enake naloge, ki so povezane s pridobivanjem podatkov, njihovim kon-
tekstualiziranjem ter izdelavo analiz kot osnovo delovanja in zagotavlja-
nja interesov. Ne glede na to, da so se tehnološka sredstva, namenjena
pridobivanju podatkov, spreminjala, pa so obveščevalno-varnostne služ-
be primarno razpete med dvema osnovnima načinoma pridobivanja
podatkov: tehničnim in človeškim. Prvi način Davies (1999: 116) poime-
nuje TECHINT (orig. technical intelligence), v obdobju informacijske
družbe pa uporablja visoko tehnološke zmožnosti kibernetskih vdorov in
se ukvarja predvsem z digitalnim vohunstvom in sabotažo. Delimo ga
lahko na SIGINT (orig. signals intelligence), IMINT (orig. imagery intelli-
gence) ter HACKINT (orig. hack intelligence). Termin TECHINT izvira iz
tehnične obveščevalne dejavnosti ter se nanaša na katerikoli vir podat-
kov/informacij, ki so v svoji osnovi tehnični oz. mehanski in torej člove-
ka kot vira podatkov neposredno ne obsega. TECHINT lahko torej deli-
mo na SIGINT oz. signalno obveščevalno dejavnost ter IMINT – podobe
kot vir podatkov, znotraj IMINT pa lahko ločimo še PHOTINT oz. foto-
grafsko obveščevalno dejavnost in multispektralno skeniranje (orig.
»multi-spectral scanning« MSS), ki uporablja infrardeče ter mikrovalov-
no pridobivanje podob oz. vizualizacijo valovnih dolžin. Prav tako je
mogoče SIGINT razdeliti na COMINT (komunikacijsko obveščevalno de-
javnost) ter ELINT (elektronsko obveščevalno dejavnost).124 Davies pa v
svoji razpravi ob pomanjkanju boljšega termina uvede tudi HACKINT, ki
se nanaša na obveščevalno pridobivanje podatkov z uporabo tajnega
računalniškega dostopa do različnih podatkovnih baz in omrežij, prav
tako pa sodobna obveščevalna dejavnost uporablja tudi odprta omrežja. 

Shema 2: Sodobna obveščevalna dejavnost – načini pridobivanja podatkov

Vir: Davies (1999). 
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124 COMINT oz. obveščevalna dejavnost, nanašajoča se na komunikacije, ima svoje
novodobne korenine že pred koncem druge svetovne vojne, ko so prve računalnike
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Standarden način delovanja obveščevalne skupnosti je torej obvešče-
valni cikel, ki ga sestavljajo zahteve po pridobivanju informacij, določitev
naloge, zbiranje, obdelava in izkoriščanje podatkov ter nenazadnje njiho-
va objava. Kljub idealnotipski zasnovi pa je model osnova tudi za uvaja-
nje modernizacijskih sistemov oz. novih tehnologij, ki bi pospešile in
olajšale interaktivno uporabo različnih načinov obveščevalne dejavnosti.
Zato se v sodobnih obveščevalnih službah vse pogosteje govori o Multi-
INT, obveščevalni dejavnosti, temelječi na več virih in načinih delovanja.
Za Multi-INT lahko rečemo, da je v več pogledih analogna konceptu
združenega bojevanja (orig. joint warfare) oz. da temelji na ideji, ki v obo-
rožene sile kot temeljno sredstvo za zagotavljanje delovanja uvaja omrež-
je. Na tem konceptu sloni tudi v analitičnih delih vse pogosteje omenjana
ideja na omrežju temelječe obveščevalne dejavnosti (orig. network based
ingtelligence), kjer bi sinergijske učinke uporabe IKT izkoristili na podo-
ben način kot v oboroženih silah oz. obrambnem sistemu. Tako na pri-
mer v obveščevalni skupnosti ZDA poteka več projektov za uresničitev
ideje o Multi-INT. Projekt ICMAP (orig. Intelligence Community Multi-
Intelligence Acquisition Program) je osnovalo 5 največjih ameriških ob-
veščevalnih služb z namenom razvoja orodij in aplikacij, ki bi omogočile
koordinacijo med posameznimi obveščevalnimi cikli (Scharfman, 2002;
Accelerating the Acquisition and the Implementation of New Technologies for
the Intelligence, 2001). Ameriška obveščevalna skupnost pa je za medse-
bojno sodelovanje in povezovanje z zavezniškimi državami zgradila tudi
intranet, imenovan INTELINK, ki omogoča uporabo napredne omrežne
tehnologije za zbiranje, analizo, produkcijo in objavljanje zaupnih in od-
prtih multimedijskih podatkov v obveščevalni skupnosti. Intelink pa ni
enotno omrežje, saj se deli na Intelink SCI (strogo zaupni viri), Intelink-
PolicyNet (vzdržuje ga CIA in je namenjen obveščanju Bele hiše), Inte-
link-S (zagotavljanje obveščevalnih podatkov poveljnikom v vseh zvrsteh
oboroženih sil) in najbolj zanimiv Intelink Commonwealth oz. Intelink-C,
ki je namenjen zagotavljanju sodelovanja z obveščevalnimi službami v
Veliki Britaniji, Kanadi in Avstraliji (Clift, 2003). 

Seveda pa tudi novi koncepti in tehnologije, podobno kot v oborože-
nih silah, ne bodo porok za večjo učinkovitost, v kolikor obveščevalna
dejavnost ne bo upoštevala naslednjih principov: 
– Odjemalec obveščevalnih storitev (v tem primeru vlada) je kralj in

obveščevalna skupnost mora razumeti, da ni sama sebi namen, temveč
mora upoštevati interese »naročnika«.

– Posamezne obveščevalne skupnosti bodo na temelju konceptov kot je
Multi-INT oz. network based intelligence izgubile del nekdanje samo-
stojnosti, s ciljem povečanja njihove učinkovitosti.
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iz Bletchley Parks Američani uporabljali za razbijanje kod Wehrmachta, ELINT oz.
obveščevalna dejavnost, usmerjena v elektronske komunikacije, pa se je začela v 50.
letih dvajsetega stoletja z radarskimi sistemi za zgodnje opozarjanje in odkrivanje
(Kittler, 1998; Stromberg in Vangerow, 2001). 
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– Osrednja naloga obveščevalne skupnosti mora biti usmerjena v odgo-
vore na vprašanja, ki jih postavlja naročnik informacij – vlada.
(Scharfman, 2002).

Nova področja delovanja (gospodarsko vohunjenje, sodelovanje z zaseb-
nim sektorjem, omrežno vohunjenje). Poleg vpliva, ki ga ima uporaba
IKT na sam način delovanja obveščevalnih služb, pa je pomembno opo-
zoriti tudi na nova področja njihovega delovanja, ki so delno povezana z
novimi tehnologijami, delno pa so posledica spremenjenih varnostno-po-
litičnih razmer po koncu hladne vojne. Med najpomembnejšimi novimi
nalogami v večini držav je gotovo gospodarsko vohunjenje, ki ga Petrović
(2003: 163–164) opredeljuje kot »koordinirane aktivnosti (zakonite in
nezakonite) vlad in njihovih služb za povečanje konkurenčne sposobno-
sti te ali katere druge države, pri čemer lahko vlada te podatke uporablja
sama oz. jih posreduje svojim zasebnim ali državnim podjetjem«. Pouda-
rek, ki gospodarsko vohunjenje ločuje od industrijskega, pa je predvsem
na nezakonitosti, na kar opozarja tudi Winkels (2003), ki sicer namesto
industrijskega uporablja termin konkurenčno vohunjenje (izvajajo ga
tudi podjetja sama). 

Gospodarsko vohunjenje je sicer staro kot sama obveščevalna dejav-
nost, z uporabo IKT pa je dobilo nove dimenzije, zlasti na področju zbira-
nja podatkov, prav tako pa so posebej ogrožena informacijsko in tehno-
loško razvita podjetja kot gonilna sila razvoja novih ekonomij. Zato je
sodelovanje med obveščevalnimi skupnostmi ter zasebnim sektorjem
nujno in v obojestransko korist (Yannuzzi, 2000), pa naj gre tako za za-
hodne liberalne države na eni, kot Kitajsko na drugi strani (Mulvenon in
Bickford, 1999). Spremenjeno varnostno okolje pa je drugi dejavnik, ki
poleg tehnologije vpliva na nove dimenzije obveščevalne dejavnosti.
Medtem ko je bila ta v preteklosti usmerjena predvsem na delovanje
proti antagonističnim nasprotnikom in je bila zgolj eden izmed virov
družbene moči, pa z nastankom globalne družbe in trga zlasti na obveš-
čevalnem področju vstopamo v obdobje boja vseh proti vsem, ki se še
posebej odraža ravno na gospodarskem področju. Nova svetovna uredi-
tev je tako povzročila težnje po pridobivanju prednosti na globalnem
trgu, uporaba IKT pa določa nove oblike ekonomskega in industrijskega
vohunjenja (omrežno vohunjenje) (Boni in Kovacich, 2000). Kljub relativ-
no težko dostopnim podatkom pa sekundarne analize in prispevki avtor-
jev dokazujejo pravilnost ugotovitve. Medtem ko nekateri ameriški
avtorji poudarjajo delovanje predvsem kitajskih, pa tudi zahodnih obveš-
čevalnih služb, usmerjeno proti ameriškemu gospodarstvu in interesom,
evropski (nemški in francoski) vidijo glavno nevarnost ravno s strani
ZDA in delno tudi Kitajske.125 Glede na pomen, ki ga ima uporaba IKT v
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125 V svojem delu Schweizer (1993: 158-163) podrobno opisuje operacijo nemške obveš-
čevalne službe BND ob pomoči protiobveščevalne BfV s tajnim imenom RAHAB, ki
se je začela že konec 80. let. Njen glavni cilj je bil usmerjen v prebijanje zaščite ame-
riških mrež in pridobitev sistemskih dostopov do baz podatkov, ki se nanašajo na
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svetovnem gospodarstvu, lahko pritrdimo mnenju, da bo obveščevalna
dejavnost vse bolj usmerjena v področja, kot so elektronsko poslovanje
na globalnem trgu in informacijsko okolje v celoti, pri čemer bo glavno
pozornost usmerila v cilje, strategije in načine delovanja svojih nasprot-
nikov (konkurentov) na omenjenih področjih. 

Slika 5: Svetovne spremembe, ki vodijo do omrežnega vohunjenja 
(Netspionage)

Vir: Boni in Kovacich (2000: 4).

Organizacijske spremembe
Medtem ko so se najpomembnejše organizacijske spremembe na po-
dročju obveščevalne dejavnosti dogodile v ZDA in smo jih posebej izpo-
stavili, bomo v kratkem pregledu opisali tudi spremembe v Nemčiji,
Švedski ter Švici.126 Posebej je potrebno izpostaviti tako nemški zvezni
urad za varnost informacijske tehnologije BSI kot centralni zvezni držav-
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področja elektronike, optike, kemije, računalništva, letalstva in telekomunikacij. Na
drugi strani pa Winkels (2003) opozarja na primere, ko so bila vodilna nemška pod-
jetja tarča ekonomskega vohunjenja ZDA in delno tudi Kitajske. Prav tako pa ne
smemo pozabiti očitkov s strani evropskega parlamenta (nikoli potrjenih, pa tudi
zavrnjenih ne), da so ZDA ob podpori Velike Britanije, Kanade, Avstralije in Nove
Zelandije po koncu hladne vojne izkoriščale obveščevalni sistem Echelon v namene
gospodarskega vohunjenja, usmerjenega primarno proti Nemčji in Franciji (Antes,
2003: 5). Na koncu pa omenimo še Kitajsko, ki je očitala ZDA in predvsem Micro-
softu, da v svoje operacijske sisteme, ki jih prodaja na Kitajskem, namerno vstavlja
varnostne luknje, ki jih lahko izkorišča le ameriška NSA.

126 Kitajska posebnih obveščevalnih institucij za področje IKT ni razvila, imata pa mini-
strstvi za informacijsko industrijo ter državno varnost pristojnost nadzora nad IKT,
zlasti kar zadeva domače uporabnike (bolj kot za obveščevalne gre v tem primeru za
varnostne naloge). 
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ni urad, ki se ukvarja z varnostjo informacijske tehnologije in celotne
informacijske družbe. Za razliko od drugih držav se je Nemčija odločila
za urad, ki se bo ukvarjal s tehnologijo samo in njenim pomenom za
državo, hkrati pa zagotavlja varnost celotne informacijske infrastrukture
v Nemčiji, torej tudi nedržavne zasebne sfere. Tovrstni pristop se je
pokazal kot zelo uspešen in lahko služi kot uspešen primer zoperstavlja-
nja novim varnostnim izzivom. V tem okviru BSI ni klasična obveščeval-
na služba, pač pa BND-ju, BfV-ju ter tudi BKA-ju zagotavlja zgolj podpo-
ro in svetovanje na področju IKT (http://www.bsi.de). 

Na Švedskem je namenska obveščevalna služba za področje IKT FRA
(orig. Försvarets radioanstalt; ang. Swedish National Defense Radio Es-
tablishment), ki je pristojna za signalno obveščevalno dejavnost (SIG-
INT). Kot civilna služba je podrejena Ministrstvu za obrambo ter ima 8
oddelkov, med katerimi so najpomembnejši oddelki za zbiranje in anali-
ziranje podatkov, poročanje ter ELINT (elektronsko obveščevalno dejav-
nost). Glavni uporabniki njenih storitev so ministrstvi za zunanje zadeve
in obrambo, Direktorat za vojaško obveščevalno in varnostno dejavnost
(MUST) ter protiobveščevalna služba (varnostna »policija«). Stacionarne
naprave za prestrezanje signalov, nameščene na Švedskem, dopolnjuje
posebna ladja za SIGINT Orion, ki deluje v Baltiku, ter dve letali Gulf-
stream IV, kar dokazuje, katero okolje je primarni cilj švedskih nacional-
nih interesov (http://www.fra.se/english.shtml). Na koncu pa naj omenimo
še dve državi, ki sicer nista ustanovili posebnih služb za informacijski in
komunikacijski prostor, je pa le-ta postal del nalog obstoječih služb.
V Švici kot glavna civilna obveščevalna služba deluje Strateška obvešče-
valna služba (nem. Strategische Nachrichtendienst SND) znotraj mini-
strstva za obrambo, zaščito prebivalstva in šport, katero ima v svoji sesta-
vi še vojaško obveščevalno službo (nem. Militärische Nachrichtendienst
MND) ter obveščevalno službo letalskih sil (nem. Luftwaffennachrich-
tendienst LWND). Znotraj ministrstva za pravosodne in policijske zade-
ve pa deluje Služba za analize in preventivo (nem. Dienst für Analyse
und Prävention DAP), ki je osrednja protiobveščevalna služba. Posebno
specializirane službe ne obstajajo, vendar pa vse omenjene poleg človeš-
kega dejavnika (HUMINT) za izvajanje obveščevalne dejavnosti, uporab-
ljajo tudi komunikacijsko obveščevalno dejavnost (COMINT) ter pridobi-
vanje podatkov iz t. i. odprtih virov (Open Source Intelligence OSINT),
ki so zaradi uporabe IKT v sodobnih družbah vse pomembnejši (Hae-
ring, 2002; Die Nachrichtendienste der Schweiz, 2004). 

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Tabela 13: Primerjalna analiza varnostnih implikacij uporabe IKT v izbranih državah

ZDA Kitajska Nemčija Švedska Švica
Članstvo v mednarod- Stalni sedež v VS OZN, Stalni sedež v VS OZN, Vse pomembnejše Članica OZN, EU, Zaradi doslednega 
nih varnostnih org./ Nato in številni varnostni precejšnja izolacionistična evroatlantske Partnerstva za mir; upoštevanja nevtralnosti v
usmerjenost regionalni sporazumi, naravnanost, primarna organizacije, regionalni sporazumi. miru in vojni, šele nekaj let
notranje dileme med usmerjenost v reševanje prizadevanje za Varnostno še posebej članica OZN ter Partner-
izolacionizmom ter problema kitajskih ozemelj stalni sedež v zainteresirana za stva za mir; težnje po 
intervencionizmom. (problem Tajvana). VS OZN. področje Baltika. spremembi  (integraciji).
Obrambni Spremenjeno okolje po Obrambna samozadost- Ključno je sodelovanje v Totalna obramba, Totalna obramba se 
koncepti koncu hladne vojne (ni nost, razpetost med rea- mednarodnih varnostnih nevtralnost; spreminja v vseobsežno

očitnega nasprotnika), lizmom (legalizmom) in organizacijah. neuvrščenost v varnostno sodelovanje; 
preventivno delovanje. konfucionizmom. miru, nevtralnost v vojni. nevtralnost.

Izkušnje iz preteklih Druga svetova vojna Izkušnje asimetričnega Izkušnje iz druge svetovne Potrditev politike Potrditev politike 
konfliktov (prehod med velesile), vojskovanja (revolucija, vojne (zagovarjanje med- nevtralnosti (druga nevtralnosti (po letu 1815 

Vietnam, zalivski vojni; Koreja, Vietnam, SZ), narodnega sodelovanja in svetovna vojna, se izogne vsem 
manjši, omejeni spopadi. izkušnje iz ZDA. povezovanja-integracij). hladna vojna). konfliktom).

Vloga OS OS kot sredstvo zagotav- LOA glavni garant obstoja Bundeswehr sprva Oborožene sile kot Miličniški princip 
ljanja nacionalnih varnost. države in političnega usmerjen izključno na garant nevtralnosti; popolnjevanja omogoča
interesov doma in na tujem, sistema, defenzivna in področje držav članic delovanje v okviru izkoriščanje vseh človeških
ofenzivna uporaba IKT na (načrtovana) ofenzivna Nata, danes širitev nalog mirovnih operacij ter potencialov (tudi 
vseh področjih. uporaba IKT. in področja delovanja. ožjega regionalnega tehnološkega znanja).

področja. 
Zaznava IKT kot Zelo velika. IKT kot vir ogrožanja Srednja. Srednja. Srednja. 
vira ogrožanja državne varnosti (sistema).
Podoba o »Rogue« states–odpadniške Regionalna usmerjenost, Podobe imaginarne, Podobe imaginarne, Podobe imaginarne, 
nasprotnikih države, nove, asimetrične ideološki nasprotniki, ZDA usklajene z naddržavnimi usklajene z naddržavnimi splošne.

grožnje, terorizem. kot strateški tekmec. integracijami (EU in Nato). integracijami (EU).
Infor. razvitost Visoka. Nizka (tendenca rasti). Srednja do visoka. Visoka. Visoka.
Koncepti Informacijsko bojevanje Neomejeno vojskovanje, Razvoj konceptov z izjemo Defenzivne informacijske Informacijsko bojevanje/
(uporaba IKT) (ofenzivno/defenzivno) ljudska informacijska vojna Bundeswehra (omreženo operacije, na omrežju operacije s poudarkom 

ŗinformacijske operacije, (»kitajsko« inf. bojevanje). izvajanje operacij) nejasno. temelječe oborožene sile na semantiki.
NCTW. (obramba).
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ZDA Kitajska Nemčija Švedska Švica
Spremembe v Ustanovitev novih, specia- Ustanovitev novih, Nove organizacijske enote Razvoj in implementacija Transformacija 
obrambnem liziranih enot in institucij specializiranih enot127 in za razvoj konceptov, trans- na omrežju temelječe koncepta totalne 
sistemu ter prilagajanje tradicionalnih institucij ter prilagajanje formacija obstoječe insti- obrambe (spremembe obrambe v vseobsežno 

novim tehnološkim izzivom. tradicionalnih. tucionalne strukture za predvsem doktrinarne in varnostno 
doseganje interoperabil- organizacijske, manj sodelovanje. 
nosti v Natu in EU. institucionalne).

Zaščita kritične Zaščita informacijske in Kot koncept praktično ne Zaščita informacijske in Vseobsežna zaščita v Vseobsežna zaščita, 
informacijske kritične infrastrukture obstaja, zaščita državnih kritične infrastrukture okviru koncepta totalne poudarek na sodelovanju
infrastrukture sta ločeni. informacijskih sistemov. ločeni. oz. omrežene obrambe. med zasebno in javno 

sfero.
Spremembe Nove naloge (Secret Velika pozornost usmerjena Prilagoditev obstoječih FRA (orig. Försvarets Prilagoditev ter večja 
obveščevalno- Service) in načini v nadzorovanje lastnih služb (BND, BfV, BKA), radioanstalt; ang. koordinacija obstoječih
varnostne delovanja obstoječih državljanov (Ministrstvo za BSI zagotavlja informacij- Swedish National služb (SND, MND, LWND).
dejavnosti služb, specializacija (NSA), državno varnost ima za to sko (znanje) in tehnološko Defense Radio 

spremembe po 11. 9. 2001. 30.000 zaposlenih). podporo. Establishment).
Odnos do referenčnih Država, posameznik, Država. Država, posameznik, Država, posameznik,  Država, posameznik, 
objektov varnosti nedržavne strukture, nedržavne strukture. nedržavne strukture. nedržavne strukture.

po 11. 9. 2001 
prevlada države.
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127 Podatke je težko preveriti. Lahko so namreč zgolj rezultat psihološkega bojevanja med ZDA in Kitajsko, v katerem želi Kitajska predstaviti
svoje zmogljivosti za izvajanje tehnološko najsodobnejših oblik bojevanja, ZDA pa tako legitimizirajo svoja sredstva, vložena v izgradnjo
in implementacijo novih konceptov.
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NEDRŽAVNE ORGANIZACIJE IN STRUKTURE

Nedržavne organizacije oz. strukture ter njihova uporaba IKT lahko po
eni strani predstavljajo vir ogrožanja državnih oz. nacionalnih varnost-
nih interesov, po drugi strani pa lahko ogrožajo tudi varnostne interese
posameznika. Seveda pa so nedržavne strukture tudi same cilj ogrožanja
(informacijske) varnosti. Med prve spadajo zlasti organizirane kriminal-
ne združbe, ki uporabljajo IKT za promocijo svojih aktivnosti, lahko pa
IKT predstavlja celo njihovo glavno področje delovanja (pri tem mislimo
na računalniški oz. kibernetski kriminal). Uporaba IKT namreč omogoča
tako njihovo delovanje kot pridobivanje materialnih koristi. Drugi vidik
varnostnih implikacij uporabe IKT pa se nanaša na komercialne ter
nevladne nedržavne organizacije in akterje, ki so cilj zlorab IKT tako s
strani drugih, že prej omenjenih kriminalnih združb oz. celo teroristič-
nih organizacij, lahko pa je vir teh zlorab celo država in njene institucije,
kajti v opredeljevanju sodobnega varnostnega okolja smo ugotovili, da so
omenjeni nedržavni akterji vse večji konkurent državi, ne samo na gos-
podarskem, izobraževalnem, tehnološkem in političnem področju, tem-
več v določenem smislu načenjajo tudi primat oz. monopol države na
področju varnosti. 

Varnostne razsežnosti IKT so v primeru omenjenih akterjev vse bolj
kompleksne, kajti upoštevati moramo njene različne uporabe s strani ne-
državnih akterjev, posameznikov kakor tudi držav in njihovih institucij.
Primer, ki nazorno kaže to kompleksnost, je delovanje kriminalnih
združb in odziva nacionalnovarnostnih institucij nanje. Danes je namreč
vse več primerov, ko se s pomočjo uporabe IKT ponareja različne certifi-
kate in dovoljenja, prav tako pa je IKT možno (zlo)uporabiti za pridobiva-
nje različnih vrst osebnih podatkov, ki se nanašajo na ekonomsko ter za-
sebno integriteto posameznikov. Pri tem je posebej pomembno izpostaviti
internet, ki s svojo komunikacijsko močjo omogoča širjenje tako znanja
za tovrstno ravnanje, hkrati pa je nanj vezano vse več poslovanja in trgo-
vanja. Odsotnost neposrednega fizičnega stika v virtualnih trgovinah in
načinu plačevanja pa zopet povečuje možnost različnih oblik zlorab, med
katerimi so danes najbolj razširjene kraje gesel in številk bančnih kartic,
onemogočanje spletnega poslovanja in posledično povzročanje gospodar-
ske in finančne škode, vdiranje v spletne poslovalnice bank ipd. 

Primer, ki nakazuje omenjene ugotovitve, je operacija Firewall, ki jo je
ameriška varnostna služba Secret Service izvajala več kot leto, s ciljem
preprečiti mednarodni informacijski kriminal in pripreti najpomembnej-
še akterje, ki so ukradli 1,7 milijona številk kreditnih kartic, razpečevali
programsko opremo za ponarejanje različnih uradnih listin in dokumen-
tov, prav tako pa so ukradli ogromno količino zaupnih podatkov, ki so se
nanašali tako na posameznike kot podjetja in druge nedržavne akterje. V
tej operaciji so ameriške oblasti sodelovale tudi z oblastmi Kanade, Bol-
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garije, Belorusije, Poljske, Švedske, Ukrajine ter Nizozemske, kar kaže
na izrazito mednarodno transdržavno delovanje sodobnega organizirane-
ga kriminala, plod tega sodelovanja pa je nedavno priprtje 28 posamez-
nikov v 6 državah. V okviru internetne preiskave pod krinko so ugotovi-
li, da so aretirani posamezniki uporabljali več spletnih strani ter spletnih
forumov, preko katerih so oglaševali svoje »storitve« in nelegalno pro-
gramsko opremo. Eno od takih spletišč je www.shadowcrew.com (4. 11.
2004) ki naj bi bilo eno največjih zbirališč več tisoč uporabnikov s celega
sveta, ki so si izmenjevali zaupne podatke, nanašajoče se na zasebnost
posameznikov ter poslovanje gospodarskih družb, nelegalno programsko
opremo, navodila za prikrivanje internetne identitete ipd. (Leyden, 2004;
Press Release: U.S. Secret Service’s operation firewall nets 28 arrests, 2004).
Po koncu operacije je ameriška tajna služba prevzela nadzor nad ome-
njeno spletno stranjo, njeno vsebino pa zamenjala ter jo tako izkoristila
za zastraševanje preostalih uporabnikov te strani in druge internetne jav-
nosti z obvestili o aretacijah glavnih akterjev ter opozarjanjem, da bodo
morebitni uporabniki, ki bodo IKT izkoristili za nelegalna dejanja, ne
bodo varni in neidentificirani, četudi bodo uporabljali proxy strežnike,
zasebna virtualna omrežja (orig. Virtual Private Network) ter kodirno
programsko opremo (Ibid.). 

Na tako posredovanje državnih institucij in oblasti so se internetni
uporabniki različnih forumov in klepetalnic nemudoma in burno odzva-
li, pri čemer so predvsem ameriški uporabniki ostro kritizirali posredova-
nje države v internetno okolje, kar čutijo kot grožnjo svoji zasebnosti in
svobodi. Nekateri drugi pa so opozarjali, da (ameriška) država teroristič-
ne napade ter naknadno sprejeto zakonodajo o domovinski varnosti
izkorišča za pridobitev večjega nadzora nad informacijskim prostorom
oz. načinom, kako posamezniki uporabljajo IKT. Kot je zapisala obisko-
valka strani News.com Sally Brown v svojem komentarju: »To je šele zače-
tek. Menim, da bodo ljudi, ki se ne bodo strinjali z zvezno politiko, oblastmi,
zakoni, voditelji, v skladu s predpisi o domovinski varnosti povezovali s tero-
risti ter jih preganjali, kar ni nič drugega kot cenzura in kloniranje Stalinove
politike gulagov ter Hitlerjevih koncentracijskih taborišč v nove čase in razme-
re. Vse, za kar sem menila, da bo ogrožalo našo varnost, se je zgodilo. Živimo v
svetu, v katerem so svetovne Vlade popolnoma razširile področja nadzora. Zato
si tisti, ki se želi odreči svoji svobodi v zameno za varnost, le te sploh ne zaslu-
ži!« (http://news.com.com/5208-7348-0.html?forumID=1&threadID=2944&
message ID=16146&start=-195, 4. 11. 2004).

Ne glede na to, da je ameriška družba razvila zelo specifičen odnos do
osebne svobode, ki je država ne sme omejevati in bi kot splošno sprejeto
načelo tovrstne politične kulture bilo potrebno izpostaviti predvsem
odnos do nošenja orožja, ki se danes transformira tudi na polje uporabe
IKT, pa je ta citat vsekakor dobro izhodišče za naslednje poglavje, v kate-
rem bomo razpravljali o posamezniku kot referenčnem objektu varnost-
nih implikacij uporabe IKT.

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Seveda pa ne smemo uporabe IKT s strani nedržavnih akterjev pove-
zovati zgolj z nelegalnimi vsebinami, kajti uporaba IKT je lahko pomem-
bno sredstvo v artikulaciji interesov in delovanja civilnodružbenih gibanj
v naslednjih točkah (Surman in Reilly, 2003: 2–3):
– Sodelovanje. Internet naj bi omogočal razvoj globalne civilne družbe.

Ne glede na to, ali se strinjamo s to trditvijo ali ne, internet omogoča
organizacijam in posameznikom sodelovanje na globalni ravni. 

– Objavljanje. Možnost objavljanja in deljenja informacij z drugimi upo-
rabniki, se je civilni družbi močno povečala, prav tako pa so se z uved-
bo omrežnih tehnologij znižali tudi stroški. 

– Mobilizacija. Omrežne tehnologije omogočajo, da posamezniki in
civilnodružbene organizacije širijo svoje ideje ter mobilizirajo svetov-
no javnost v podporo svojim stališčem.

– Opazovanje. Omrežne tehnologije prav tako omogočajo organizacijam
učinkovito analizo in opazovanje mnenj oz. stališč posameznikov in
organizacij na globalni ravni. 

Med nedržavnimi akterji, ki so zlasti z vidika nacionalne varnosti zahod-
nih držav vse pomembnejši, pa je potrebno omeniti tudi teroristične oz.
uporniške organizacije, za katere mnogi avtorji ugotavljajo, da IKT zelo
učinkovito uporabljajo tako za načrtovanje svojih aktivnosti, kakor tudi
za zagotavljanje materialnih in človeških virov, nujno potrebnih za njiho-
vo delovanje (Crilley, 2001). Njihovo konkretno uporabo IKT pa bomo
predstavili v okviru analize iraško-ameriškega konflikta. 

POSAMEZNIK KOT REFERENČNI OBJEKT VARNOSTNIH IMPLIKACIJ
UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Varnostne obravnave uporabe IKT so v svoji osnovi usmerjene na dve
področji: varnost države oz. njenega prebivalstva (nacionalna varnost)
ter varnost posameznika, ki se v prvi vrsti nanaša na njegovo zasebnost
ter zagotavljanje ekonomskega blagostanja. Obe sferi, moralno-politična
oz. vrednotna in ekonomska sta namreč ob širjenju uporabe IKT vse bolj
ogroženi, kajti osebne in zaupne podatke o posamezniku je vse težje
zavarovati pred zlorabami tako drugih posameznikov, podjetij kot tudi
državnih institucij (Rogerson, 2000: 428), po drugi strani pa je okolje IKT
ter še posebej interneta postalo vse pomembnejši vir pridobivanja podat-
kov tako za državne kot zasebne obveščevalne in analitične službe (Boni
in Kovacich, 2000).

Primer, ko uporaba IKT vpliva na varnost posameznika, so tudi različ-
ni pritajeni programi, ki vzpostavijo nadzor nad operacijskim sistemom
osebnih računalnikov, povezanih v internet, in posameznimi programi
(ang. malicious programs, hijackers). Taki programi namreč vzpostavlja-
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jo povezave teh računalnikov do privzetih spletnih strani. V kolikor so te
strani komercialne, je zadeva zgolj nadležna, varnosti problem za posa-
meznika pa nastane, ko se njegov računalnik brez njegove volje in vede-
nja povezuje s spletnimi mesti z vsebino, ki jo država kazensko preganja
in sankcionira (otroška pornografija etc.). Primer iz ZDA kaže, da so
uporabnika interneta oz. IKT, čigar osebni računalnik je vseboval datote-
ke z otroško pornografijo, obsodili na 180 dni družbeno koristnega dela,
prav tako pa je bil 20 dni priprt, nato pa pogojno izpuščen (država je na-
mreč nadzirala njegovo elektronske komunikacije – Electronic Home
Monitoring Scheme). Omenjeni uporabnik je trdil, da teh datotek ni nik-
dar zavestno in namenoma prenesel na svoj računalnik, ter odgovornost
pripisal računalniškem programu, ki je prevzel oblast nad spletnim
brskalnikom (Delio, 2004). 

Vse bolj pereč problem postajajo tudi poskusi odtujevanja zaupnih
osebnih podatkov, ki se nanašajo na različna gesla, PIN kode bančnih
kartic ipd. Primer, ki mu naseda veliko število ljudi, je t. i. phishing.128

»Phishing« je način zavajanja, namenjenega pridobivanju identitete
internetnih uporabnikov. Pri takšnem zavajanju poskuša oseba, ki to
izvaja, pridobiti podatke, npr. številke kreditnih kartic, gesla, podatke o
računih ali druge osebne podatke tako, da uporabnika pod pretvezo pre-
priča, da ji posreduje te podatke. Prevare »phishing«se običajno pošiljajo
z neželeno e-pošto ali kot pojavna okna spletnega brskalnika. Kljub temu
da avtorji tovrstnih internetnih prevar razvijajo vedno nove in nove obli-
ke prevar, da bi zavedli uporabnike pri delu v omrežju, je potrebno poz-
nati osnovne varnostne zahteve za nemoteno delo v omrežju. Tako se ne
sme nikoli odgovarjati na zahteve za osebne podatke po e-pošti, spletna
mesta (elektronske poslovalnice bank) pa je najvarneje obiskati tako, da
se ročno vnese URL v naslovno vrstico. Nadalje je potrebno preveriti, ali
spletno mesto uporablja šifriranje ter redno pregledovati bančna obvesti-
la in izpise za svojo kreditno kartico. Vsako sumljivo zlorabo svojih oseb-
nih podatkov je potrebno čim prej prijaviti ustreznim uradom (http://
www.microsoft.com/slovenija/doma/varnost/spam/phishing.mspx). 

Med pomembnejšimi oblikami ogrožanja varnosti posameznika, Cro-
nin (2001: 290–291) izpostavlja zlasti kibernetski kriminal (cyber-stal-
king)129, digitalno obrekovanje (digital defamation) ter krajo identitet

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX

128 Beseda se izgovori kot fishęing (ribarjenje) in poudarja zavajanje, kar se kaže že v
besedni igri. Podobno kot ribiči poskušajo preslepiti ribe, da ugriznejo v trnek,
poskušajo tudi malopridneži izrabiti neznanje in preveliko zaupanje povprečnih
uporabnikov interneta, da bi nasedli njihovim sporočilom in jim preko elektronske
pošte ali spletnega obrazca poslali pomembne podatke, ki se nanašajo predvsem na
njihovo finančno stanje. Ker pa je relativno enostavno ponarediti spletne strani, ki
nudijo finančne storitve kot so npr. spletne poslovalnice, morajo biti uporabniki
izredno pozorni, da so dejansko odprli pravo spletno stran (Spletna enciklopedija
Webopedia.com). 

129 Opredelitev Cyber-stalking oz. kibernetskega kriminala je sicer zelo velika, za naše
potrebe pa se bomo naslonili na tisto, ki jo predlagata D'Ovidio in Doyle (2003: 10).
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(identity theft). Pri tem pa je pomembna ugotovitev, da so lahko posa-
mezniki žrtve različnih vrst napadov tako s strani informacijskega tero-
rizma kot kibernetskega kriminala. Z vidika varnosti posameznika je
sicer manj pomembno, kdo ogroža njihovo varnost (ali so to novodobni
teroristi ali pa sodobni kriminalci oz. hekerji, ki na ta način opozarjajo
na varnostne pomanjkljivosti operacijskih sistemov in uporabniških pro-
gramov), je pa vir ogrožanja pomemben pri izvajanju varnostne politike.
Poleg dejanskega ogrožanja posameznika je izredno pomemben tudi psi-
hološki vidik, kajti posamezni uporabniki lahko izgubijo zaupanje v upo-
rabo IKT, kar lahko predstavlja resen gospodarski in celo politični prob-
lem. Kot ugotavlja Cronin (Ibid.), je bilo po nekaterih podatkih nekaj
deset oz. celo sto tisoč uporabnikov žrtev kibernetskega kriminala. To pa
je dovolj velika številka, da se je problema lotila tudi že država in celo
mednarodna skupnost, ki postopoma določa pravila obnašanja v kiber-
netskem prostoru ter tudi ustrezne sankcije. 

Digital defamation oz. digitalno obrekovanje bi lahko poimenovali kot
sodobno obliko psihološkega bojevanja tako na lokalni kot globalni
ravni, ki se lahko izvaja na različne načine (zloraba imen domen, ko se
zamenja le del, navadno končnica, t. i. sovražne strani – hate pages, obre-
kovanje oz. širjenje laži z uporabo elektronske pošte – e mail alerts).
Organizirane kampanje digitalnega obrekovanja imajo potencialno zelo
veliko ciljno publiko, ki jo dosežejo v zelo kratkem času, prav tako pa
lahko povzročijo velike frustracije uporabnikov zaradi sitnosti, ki jih pov-
zročijo. Ponovna vzpostavitev zaupanja in prvotnega ugleda podjetij ali
posameznika, pa predstavlja velik izziv za prizadete uporabnike IKT,
kajti premagati morajo še posttravmatski učinek, ki nastopi s časovno
zakasnitvijo. Posameznikove informacijske dobrine oz. omrežno identi-
teto pa lahko poleg vojaških in komercialnih virov ogrožajo tudi hekerji,
kljub temu pa lahko rečemo, da bo nekaj posameznikov vedno tarča
sistematičnih oblik delovanja informacijskih bojevnikov oz. omrežnih
teroristov. Tako je lahko univerzitetni raziskovalec, ki ima veliko spletno
stran s svojim življenjepisom, raziskovalnim delom, delovnimi in razi-
skovalnimi poročili ter drugimi podatki, tarča delovanja hekerja, ki mu
zaradi preteklih zamer želi škodovati na način, da uničuje oz. spreminja
njegove podatke, pošilja dezinformacije med akademsko skupnostjo ter
ga poskuša na kak drug način diskreditirati. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

Cyber-stalking je v tem primeru definiran kot uporaba interneta, elektronske pošte
oz. drugih primernih digitalnih elektronskih komunikacijskih naprav in sistemov z
namenom ovirati, škoditi oz. ogrožati posameznika ali skupino posameznikov. V ta
namen se lahko uporabljajo različne oblike groženj, kraje identitet in podatkov, poš-
kodovanje podatkov in opreme ter navajanje mladoletnikov na pornografijo. Eden
izmed najnovejših primerov kibernetskega kriminala je kodiranje datotek s trojan-
skimi konji. Na ta način je uporabnikom onemogočen dostop do vsebin trdih in
mrežnih diskov, v zameno za dekodiranje le-teh pa morajo avtorjem trojanskih ko-
njev plačati odkupnino (Nova vrsta Internet kriminala: Plati ili više nikad nećeš vidjeti
svoje podatke!, 2005).
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Takšne klevete pa ne izbirajo ciljev med posamezniki, kajti prizadene-
jo lahko celo ameriškega predsednika, kot enega najmočnejših posamez-
nikov na svetu – podobna internetna sporočila so namreč postala glavni
informacijski vir za ameriške novinarje, sprožili so afero Levinsky, kar bi
skorajda pripeljalo do odpoklica ameriškega predsednika Clintona. Pri
tem je zanimivo, da njegov predstavnik za stike z javnostmi Joe Lockhart
na novinarska vprašanja, temelječa na podobnih špekulacijah, ki so za
svojo osnovo imele internetne vire, sploh ni odgovarjal. 

Kraja identitete je naslednja zelo pogosta oblika ogrožanja varnosti
posameznika, pri čemer izvajalec črne PR kampanje doseže znatne asi-
metrične učinke v svojo korist. Cilj je tako prisiljen na defenzivno delo-
vanje, pri čemer ga napadalec lahko pusti v stanju negotovosti, kajti pri
kraji identitete je praktično nemogoče ugotoviti napadalčevo identiteto,
njegove motive, lokacijo, namene, prav tako pa ne moremo ugotoviti, ali
gre za skupino ali za delovanje posameznika. Nadalje pa lahko izvajalec
tovrstnega napada prevzame ciljno omrežno identiteto ter jo prilagodi
svojim potrebam in interesom, pri čemer pa se cilj takšnega delovanja
sploh ne zaveda, da njegovo identiteto v kibernetskem prostoru uporab-
lja nekdo drug (Cronin, 2001: 290–291). 

Digitalno obrekovanje in kraja identitet sta torej dva zelo pomembna
vidika ogrožanja varnosti posameznika, ki nastaneta pri uporabi IKT. Za
obe obliki je značilno, da si napadalec brez vedenja in soglasja napadene
osebe prisvoji njeno identiteto oz. jo z neresničnim prikazom v internet-
nem prostoru poskuša omadeževati. Glavni cilji tovrstnega delovanja pa
so gotovo povezani s finančnimi zlorabami, pridobivanjem osebnih
dokumentov ter drugimi premoženjsko – pravnimi koristmi. 

Glavni načini uporabe IKT, povezani z ogrožanjem posameznikove
varnosti, so torej tisti, ki kršijo njegove moralne norme in načela, mu
onemogočajo uravnotežen duhovni in duševni ter končno tudi materialni
razvoj. Po drugi strani pa se podatki o njem, pridobljeni s krajo identite-
te, zlorabljajo v konkurenčnem položaju na trgu delovne sile oz. se posa-
meznike navaja celo na uporabo zakonsko prepovedanih informacijskih
storitev. Z vzpostavitvijo nadzora nad njegovimi informacijsko-komuni-
kacijskimi sredstvi je možno takšnega uporabnika oz. njegovo informa-
cijsko opremo celo zlorabiti kot nekakšen proxy strežnik za dostop do
zakonsko prepovedanih storitev. Med človeškim dejavnikom, ki namer-
no ogroža omrežno varnost na nivoju posameznika, moramo še posebej
izpostaviti krajo identitete, izsiljevanje ter grožnje, oblikovanje in posre-
dovanje virusov ter drugih pritajenih programov. Prav tako pa ima
pomembne predvsem psihološke implikacije onemogočanje dostopa do
storitev, kraja zaupnih podatkov in uporaba nelegalne programske opre-
me (piratstvo), ki ga sodobne države vse pogosteje kazensko preganjajo
tudi na ravni posameznih uporabnikov (orig. Denial of Service) (Petro-
vić, 2004). 

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Slika 6: Naraščanje nekaterih oblik zlorab pri uporabi IKT v ZDA med
leti 2001–2003

Vir: National and State Trends in Fraud & Identity Theft (2004: 4).

Načini zagotavljanja varnosti posameznika pri njegovi uporabi IKT
Kakšne so varnostne implikacije uporabe IKT za posameznika, je razme-
roma lahko ugotoviti, večji problem nastane, ko se vprašamo po načinu
razreševanja tega problema: ali naj za varnost pri uporabi IKT skrbi drža-
va, razvijalci IKT tehnologije in druge nedržavne institucije ter organiza-
cije (npr. nevladni CERT), ali pa celo posamezniki sami. Tu namreč trči-
mo na osnovno vprašanje, ki ga izpostavlja že koncept človekove
varnosti: ali lahko država sploh zagotovi varnost posamezniku, ali pa
predstavlja enega izmed najpomembnejših virov ogrožanja njegove var-
nosti, kot trdijo radikalni predstavniki varnostnih teorij, v skladu s kate-
rimi varnost izhaja iz posameznika, ne pa iz države (oblasti) ali nacije. 

Odnos uporaba IKT- varnost (posameznika) je možno preučevati na
dveh principih. Prvi ima za izhodišče nacionalno varnost in v ospredje, v
skladu z realistično in delno tudi konstruktivistično teorijo, postavlja
državo. Država ima interes, da uporablja IKT v svojih institucionalnih
okvirjih in za potrebe državnih (nacionalnih) interesov. Ker morajo
sodobne države legitimizirati delovanje svojih institucij (še posebej
nacionalnovarnostnega sistema v obdobju, ko ni zaznati neposrednega
ogrožanja) v odnosu do posameznega državljana, uporaba IKT s strani
posameznikov vse bolj zadeva tudi državo (ki mora po eni strani skrbeti
za varnost posameznika, po drugi strani pa nekateri posamezniki s svojo
uporabo IKT neposredno ali posredno ogrožajo državo (ta koncept lahko
imenujemo tudi top-down). Na drugi strani imamo na osnovi koncepta
človekove oz. individualne varnosti ter liberalistične in konstruktivistič-
ne teoretične paradigme temelječ pristop, ki v ospredje postavlja posa-

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX



207

meznika oz. norme in vrednote, ki poudarjajo njegove interese. Ta pristop
se najbolje izraža v konceptu informacijskega bojevanja, ki izhaja iz po-
sameznika (orig. bottom up information warfare). Wray (1998) tako trdi,
da je potrebno spremeniti razmišljanje o informacijskem bojevanju ter
ogrožanju, kajti prevladujejo koncepti, katerih glavni namen je zaščititi
interese države in njene vojaško-obveščevalne skupnosti. Zato predlaga,
da se pri obravnavanju sodobnih in prihodnjih konfliktov, ki naj bi bili
popolnoma odvisni od uporabe IKT, v središče preučevanja postavi posa-
meznika. Posameznik je namreč vse bolj pomemben dejavnik, ki ni zgolj
žrtev informacijskega delovanja, temveč lahko s svojo uporabo IKT bis-
tveno vpliva na prihodnje konflikte. Wray zato ostro napade predvsem
ameriški koncept informacijskega bojevanja, ki ga obravnava kot mit,
nastal med akademiki, strokovnjaki ter analitiki RAND korporacije,
National Defense University ter posameznih zvrsti znotraj ameriških
oboroženih sil ter drugih javnih in zasebnih univerz oz. »neodvisnih«
mnenjskih voditeljev (think-tanks). Le-ti namreč trdijo, da so današnja
informacijska družba, kakor tudi države in korporacije vse bolj ranljive
in občutljive na (informacijske) napade, usmerjene proti njihovi informa-
cijski infrastrukturi. Wray v nasprotju meni, da ameriški pogled na infor-
macijsko bojevanje predstavlja le mit, ki zagotavlja državi in vojski novo
racionalno legitimno moč za svojo rast in širjenje ter dejanski obstoj po
hladni vojni. Zato je potrebno pri razpravi o informacijskem bojevanju
izhajati od posameznika in njegovih interesov navzgor. Tako informacij-
sko bojevanje pa se nanaša na skupek mednarodne mešanice informati-
ziranih aktivistov, hektivistov, teoretikov novih medijev, digitalnih umet-
nikov ter drugih, ki so na kakršenkoli način povezani z računalniki,
mediji, radikalno politiko ter umetnostjo. Teoretična osnova za tak pri-
stop izvira iz že omenjenega liberalizma in postmodernih predstav o
pomenu posameznika ter civilne družbe, predvsem kar zadeva držav-
ljansko nepokorščino in delovanje proti interesom države. Kot najpo-
membnejši primer takega izvajanja informacijskega bojevanja se omenja
zapatistično gibanje v Mehiki. 

Kot lahko ugotovimo na osnovi študij primerov držav, je odnos do
predstavljenih konceptov v posameznih državah sicer različen, ravno
tako kot je različen do obravnavanja varnosti posameznika nasploh.
Kitajska tako uporablja državocentrični koncept varnosti, kjer so posa-
mezniki prej vir ogrožanja nacionalne varnosti, kot pa da bi bili njen
referenčni objekt. Na drugi strani večina držav upošteva tudi varnostne
interese posameznih državljanov, vendar lahko rečemo, da so njihovi
koncepti varnosti v odnosu do uporabe IKT še vedno prej top down (z
vrha – od države do posameznega državljana) kot pa obratno. Zato drža-
ve, ki upoštevajo pomen človekovih pravic in individualnih svoboščin,
med svoje pomembne naloge uvrščajo tudi zaščito posameznika pri upo-
rabi IKT ter ustanavljajo v ta namen celo posebne institucije (nemški
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI), medtem ko
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druge posameznika kot varnostnega akterja sploh ne priznavajo (Kitaj-
ska). Večina t. i. informacijskih držav oz. družb pa deluje tudi v tem pri-
meru povsem pragmatično: uporaba IKT tehnologije je eden glavnih
motorjev gospodarskega in družbenega razvoja, zato je varnostno proble-
matiko potrebno reševati tudi na nivoju posameznikov. Destruktivne
varnostne implikacije uporabe IKT bi namreč pomenile izgubo zaupanja
(legitimnosti) v informacijski sektor, kot nosilca razvoja sodobnih družb,
kar seveda v končni fazi ogroža nacionalne interese teh držav. Delujoč
popolnoma pragmatično, so omenjene države zainteresirane za varno
uporabo IKT tudi na nivoju posameznikov.

Zaključimo lahko, da je koncept bottom to up, ki izhajajoč iz varnost-
nih potreb posameznika prenaša varnostne interese na politično oz.
družbeno skupnost, tipičen nedržavni in neinstitucionalni koncept kot
ga je uveljavila postmodernistična transnacionalna paradigma. Nedržav-
ne organizacije (NGO) ter posamezniki so namreč predvsem z IKT (in-
ternetom) dobili orodje, ki omogoča širjenje informacij in znanja mimo
formalnih, državnih institucij informiranja in izobraževanja. Tako so
mimo državnih institucij in njihovega vpliva oblikovali svoje normativno-
vrednostne in kulturne vzorce ter tudi svoje varnostne interese, ki so
pogosto v popolnem neskladju z državnimi (Pohl, 2002). Države zato
poskušajo internetno sfero, katere bistvo je decentraliziranost in popolna
liberalizacija, omejiti ter postopoma vse bolj nadzirati (tako neposredno
z nadzorom komuniciranja in prometa kot posredno z vplivom na razvi-
jalce programske in strojne opreme130, prav tako pa se med državami na
bi- in multilateralni ravni oblikujejo vse številnejši sporazumi in konven-
cije, ki določajo način uporabe IKT ter hkrati predvidevajo sankcionira-
nje njene zlorabe). Koncept, ki v središče postavlja posameznika in nje-
gove varnostne interese, je zlasti na področju uporabe IKT izrazito
nedržaven. Določajo ga nedržavne organizacije in vplivni posamezniki,
ki so dejanski nosilci razvoja tehnologije. Razvoj IKT je sicer pokazal, da
je država zlasti v prvi fazi razvoja imela res ključno vlogo in je tehnologi-
jo predvidela za potrebe svoje nacionalne varnosti, vendar pa se s komer-
cializacijo interneta oz. IKT njen vpliv vse bolj zmanjšuje. Zato je brez
sodelovanja v trikotniku država – nedržavne organizacije in vplivni posa-
mezniki (strokovnjaki) – laična javnost nemogoče zagotoviti celovit pri-
stop za zagotovitev varnosti posameznika pri njegovi uporabi IKT. Le na
ta način je namreč mogoče zagotoviti ravnotežje med razvojem tehnolo-
gije in njenih možnosti ter varnostnimi mehanizmi in varno uporabo na
drugi strani.

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

130 Kitajska obravnava podjetje Microsoft kot podaljšano roko za izvajanje ameriških
nacionalnih interesov, saj naj bi njegovi operacijski sistemi vsebovali varnostne luk-
nje, ki naj bi jih poznala le ameriška nacionalna varnostna agencija (NSA). Zato
kitajska vlada (pa tudi nemška) vse bolj pospešujeta uporabo programov z odprto
kodo (open source), med katerimi je najbolj znan Linux.
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Zaključek
Ukrepe za zavarovanje posameznika med njegovo uporabo IKT lahko
sicer razdelimo na samozaščitne, ukrepe nedržavnih akterjev (predvsem
komercialnih ponudnikov IKT), kajti posledica uporabe IKT, ki ogroža
posameznika, je tudi izguba njegovega zaupanja v IKT ter posledično
manjša in previdnejša uporaba, in nenazadnje na ukrepe države. Slednje
sprejema država za zavarovanje varnosti posameznika, razdelili pa bi jih
lahko na normativne, fizično – tehnične ter logične (Petrović, 2004: 21).
Od vsake države pa je odvisno, kakšne bodo konkretne rešitve na ome-
njenih področjih. Med normativne ukrepe sodijo netehnični ukrepi, med
katerimi so najpomembnejši pravni, organizacijski in kadrovski. Ti ukre-
pi se sicer neposredno ne nanašajo na sam sistem zaščite, pač pa bistve-
no izboljšajo učinkovitost njegovega delovanja. Na ta način namreč dolo-
čimo zaščitno politiko, ki odreja, kaj je dopustno, na drugi strani pa
določimo tudi sankcije za nedopustno delovanje. Normativni ukrepi so
temelj, ki se nato finalizira s fizično-tehničnimi in logičnimi ukrepi v
učinkovit zaščitni sistem. Prav tako pa normativni ukrepi kohezivno
vežejo vsa ostala sredstva v enoten zaščitni mehanizem. 

Druga vrsta ukrepov se nanaša na fizično-tehnični vidik, ki je lahko
zelo učinkovito sredstvo, po drugi strani pa lahko povzroči tudi velike
stroške. Njihova značilnost je, da zahtevajo finančne investicije vnaprej,
torej še preden se kažejo prvi učinki, vendar pa se lahko stroški natanč-
no ocenijo in jih je mogoče prilagoditi finančnim zmožnostim. Vsekakor
pa moramo upoštevati, da je učinkovitost teh ukrepov odvisna od okoliš-
čin, v katerih normativni ukrepi niso določeni na pravi način, saj ne
obstaja »Faradejeva kletka«, niti kriptografske naprave oz. dovolj močna
zaščita, ki bi lahko zaščitili informacijski sistem v okoliščinah, kjer se ne
ve, kako in na kakšen način je potrebno uporabljati IKT (Ibid.). 

Logični ukrepi predstavljajo za nemajhno število avtomatiziranih
informacijskih sistemov edino in obenem zelo učinkovito zaščitno sreds-
tvo. Visoko stopnjo učinkovitosti je mogoče doseči še posebej z uporabo
logičnih ukrepov v paketu (Ibid.).

XVARNOSTNE IMPLIKACIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJEX
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Tabela 14: Varnostne implikacije uporabe IKT- človeški faktor – 
viri ogrožanja, motivacija in način delovanja 

Človeška grožnja (vir) Namen (motivacija) Metode, način delovanja
Hekerji, krekerji Izziv, lastni ego, uporništvo Hacking, sistemski vdori, 

neavtorizirani vstopi v sistem
Računalniški kriminal Uničevanje informacij Računalniški kriminal

Pridobitništvo (finančno) Prevare
Neavtorizirano spreminjanje Informacijsko podkupovanje 
podatkov »Spoofing«
Nelegalno razkrivanje informacij sistemski vdor

Terorizem Izsiljevanje Informacijsko bojevanje
Uničevanje podatkov Sistemski napad (denial of service)
Izkoriščanje Vdori v sisteme
Maščevanje Nepooblaščeno spreminjanje 

sistemov
Industrijsko vohunjenje Konkurenčna prednost Ekonomsko vohunjenje
(družbe, tuje vlade, drugi Ekonomsko izkoriščanje Kraja podatkov, informacij
vladni interesi) Vdori oz. kršitve zasebnosti

Vdori v sistem
Nepooblaščeni dostopi v sistem 
(dostop do zaupnih, zakonsko 
zaščitenih in/ali tehnološko 
povezanih informacij)

Insiderji oz. zaposleni Radovednost Napad na zaposlene
(slabo izobraženi, Ego Izsiljevanje
nepazljivi, nepošteni, Obveščevalna dejavnost Brskanje po zasebnih informacijah
zahrbtni, odpuščeni)131 Finančne koristi Zlorabe računalnikov

Maščevanje Prevare in kraje
Nenamerne napake pri Informacijsko podkupovanje
vnosu podatkov, Vnos ponarejenih, uničenih 
programske napake podatkov

Prisluškovanje
Zahrbtna koda (virusi, logične 
bombe, trojanski konji)
Prodaja osebnih informacij
Sistemske napake oz. hrošči
Vdori v sisteme
Sistemske sabotaže
Nepooblaščeni vstopi v sistem

Vir: Wenger in Metzger (ed.) (2004: 275).
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131 Kot ugotavlja ameriška služba NSA, predstavljajo notranji uporabniki (orig. insider)
eno največjih groženj v delovanju informacijske infrastrukture (Messmer, 2003).
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SKLEP

Država in njene institucije so torej osrednji element nacionalnovarnost-
nega koncepta, temelječega predvsem na realistični teoretični paradigmi.
V tem kontekstu lahko obravnavamo tudi Deibertovo kolektivno var-
nostno predstavo, ki se nanaša na državo in institucije oblasti (Deibert, v
Rosenau in Singh, 2002: 122–126). Tradicionalno so namreč varnostni
problemi povezani z ogrožanjem moči in avtoritete države, ki v širšem
smislu obsega vlado in celoten ozemeljski prostor, infrastrukturo, vire
ter prebivalstvo. Tako so posebno v 90. letih prejšnjega stoletja v ZDA
postajali vse bolj zaskrbljeni zaradi potencialne uporabe interneta za
strateške vojaške namene. Ta debata se je odvijala na visoki ravni zlasti
znotraj vojaških obveščevalnih krogov, čeprav gre za bistveno širši kon-
cept. Druga velika skrb pa je povezana z izgubo moči državne oblasti
zaradi edinstvenih zmožnosti interneta, ki se nanašajo na uporabo šifrir-
nih tehnologij. 

Prva dimenzija te kolektivne podobe obravnava internet kot potencial-
ni novi medij vojskovanja, v katerem nameravajo države aktivno delova-
ti. Kar nekaj študij, zlasti v ZDA, je predvidelo priprave in delovanje
držav na vojskovanje v internetu. Tako naj bi posebej Rusija, Kitajska in
tudi druge države sprejele ukrepe za izboljšanje pripravljenosti v more-
bitnem nekonvencionalnem informacijskem spopadu, kar pa je sicer
zelo težko preverljivo. Mnogo bolj je zanesljivo, da so ZDA vpletene v
tovrstne priprave, pri čemer pa so se zelo potrudile za medijsko pozor-
nost, kar izpostavlja Der Derian (Deibert v Rosenau in Singh, 2002: 122).
Da bi prišlo do tovrstnih konfliktov med velikimi državami, je zaradi nji-
hove finančne, komercialne in druge povezanosti malo verjetno, bolj ver-
jetne pa so občasne manjše elektronske motnje, ki bi jih izvajale t. i.
odpadniške države132, teroristi in drugi nedržavni akterji, pri tem pa
lahko cilje predstavljajo tako državne kot zasebne institucije. 
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132 Predstave o odpadniških državah (ang. rogue states) v ameriški zunanji politiki, ki
jih je ameriški predsednik George W. Bush označil tudi kot države na osi zla (axes
of evil), je analiziral Hoyt (2000). Po njegovem mnenju se je ameriška zaznava gro-
ženj, ki je bila v času hladne vojne usmerjena predvsem v Sovjetsko zvezo, po tem
obdobju usmerila v odpadniške neposlušne države (gre za države, ki odkrito naspro-
tujejo ameriškim interesom in politiki) ter v njih projicirala možen izvor jedrskih,
bioloških oz. kemičnih ter terorističnih napadov. Ogromen ameriški nacionalnovar-
nostni sistem je moral poiskati nov vir ogrožanja, in tako so »komuniste« zamenjali
»odpadniki«. Za potrebe svoje analize je Hoyt oblikoval bazo vseh dokumentov Bele
hiše, obrambnega in zunanjega ministrstva ter CIE (od Clintonove administracije
dalje), kjer so bile omenjene »rogue states« ter omenjeno bazo analiziral kvantitativ-
no kakor tudi kvalitativno. Ugotovil je, da je odpadniške države nemogoče objektivi-
zirati, kajti njihova umestitev na seznam ameriške zunanje politike je odvisna od
ključnih odločevalcev. Zato lahko fenomen odpadniških držav najbolje pojasnimo s
teorijo podob (orig. image theory) in konstruktivistično teoretično paradigmo. Podo-
be, ki jo o teh državah in njihovih namerah ustvarijo ključni odločevalci, vplivajo
tudi na ameriško zunanjo in varnostno politiko.
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Medtem ko se prva dimenzija varnostnih predstav o vplivu IKT na na-
cionalno varnost nanaša na neposredne grožnje fizični infrastrukturi in
njeno zaščito (ang. CIIP – critical information infrastructure protection),
je druga nacionalnovarnostna razsežnost uporabe IKT posredna in se na-
naša na potencialno izgubo državne moči in oblasti tako v odnosu do last-
nih in tujih državljanov oz. posameznikov kot drugih držav in varnostnih
akterjev. Na to varnostno zaznavo vplivata predvsem širjenje različnih
tehnologij, ki povečujejo anonimnost uporabnikov ter javno širjenje pro-
gramske opreme za kodiranje sporočil oz. komuniciranja. Tovrstne tehno-
logije in programska oprema namreč spodkopavata uveljavljanje pravne-
ga sistema oz. državne jurisdikcije ter obveščevalne sposobnosti držav.
Tradicionalno so namreč države imele monopol in so tesno nadzirale sofi-
sticirane kodirne oz. šifrirne tehnologije, kar jim je omogočalo pridobiva-
nje obveščevalnih podatkov in uveljavljanje prava. Njihovi relativno večji
kapitalski skladi ter računalniška znanja so tako zagotavljala ohranitev
tehnološke superiornosti nad posamezniki in drugimi zasebnimi akterji.
Postopoma pa je razvoj računalniških tehnologij vodil k široki dostopno-
sti vse zmogljivejših kodirnih sistemov, med katerimi so številni prosto
dostopni na internetu. Tak razvoj so narekovali predvsem poslovni intere-
si podjetij, ki so poskušala zavarovati svoje komunikacije v odnosu do
konkurentov, prav tako pa je tudi vse bolj izrazita komercializacija inter-
neta zahtevala vzpostavitev varnih povezav do posameznega uporabnika,
nujno potrebnih za vzpostavitev njegovega zaupanja. Tako so danes na
razpolago komercialna kodirna orodja, ki jih tudi državne institucije z
najmočnejšimi superračunalniki težko prebijejo. Širitev kodirnih tehnolo-
gij pa je zgolj ena izmed oblik ogrožanja moči države. Tako postaja nadzi-
ranje informacijskega pretoka v in iz držav, kot ga za ideološke namene
izvajajo Kitajska, Singapur, Iran in drugi, vse težje. Ko je enkrat država
povezana v internet, je praktično nemogoče iz osrednjega mesta nadzirati
ves informacijski pretok133. Tako ni presenečenje, da so se disidentske
skupine znotraj in izven teh držav organizirale tako, da preko interneta
zagotavljajo dostop do z zakonom prepovedanega političnega materiala in
poročil o kršenju človekovih pravic. Podoben razvoj lahko opazimo celo
med liberalno-demokratskimi državami, kjer država zato vse bolj izgublja
nadzor nad politično agendo nedržavnih akterjev. 

Države oz. oblasti kot primarni objekti varnosti, na omenjeni dve
dimenziji odgovarjajo zelo različno.134 Glede informacijskega ogrožanja
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133 Tu moramo natančno ločiti med podatkovnim in informacijskim pretokom. Nekate-
re države in njihove obveščevalne službe (ameriška National Security Agency) uspe-
jo sicer prestreči večino izmenjanih elektronskih podatkov, vendar pa je njihova
pravočasna kontekstualizacija v informacije in znanje praktično nemogoča. To je
tudi eden izmed razlogov, da so številne države po neuspelih preprečitvah teroristič-
nih napadov vse večjo pozornost zopet začele posvečati človeškemu viru pridobiva-
nja obveščevalnih podatkov, kajti medtem ko elektronski način temelji na algorit-
mih, človeški izpostavlja empatijo (Steele, 2002). 

134 Tudi Ackerman (1998) ugotavlja, da nacionalne in kulturne razlike kakor tudi neena-
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fizični infrastrukturi je tako eden izmed najbolj vidnih ukrepov ustanovi-
tev Predsedniškega odbora za zaščito kritične infrastrukture v ZDA (orig.
President’s Commission on Critical Infrastructure Protection), čigar glav-
na naloga je ocena ranljivosti in ogrožanja kritične infrastrukture vseh
vladnih agencij. Prav tako tudi vse zvrsti oboroženih sil veliko pozornost
namenjajo študijam in v določenih primerih tudi operativnim spremem-
bam za soočanje z izzivi informacijskega in elektronskega bojevanja.
Kljub temu da se nobena od držav na tem področju še ni uspela približati
ZDA, pa so Kitajska, Švica, Švedska in Nemčija sprejele podobne ukrepe.

Medtem ko lahko pri zavarovanju fizične infrastrukture med različni-
mi državami ugotovimo kar nekaj podobnosti, pa je oblikovanje varnost-
nih politik do druge dimenzije bistveno bolj državno določeno. Tako libe-
ralno-demokratske države posvečajo pozornost predvsem nadzoru nad
neomejenim širjenjem kodirnih tehnologij, ki preprečujejo uveljavitev
zakonodaje. Pri tem se večinoma odločajo za »key-escrow« programsko
opremo135, ki dovoljuje državnim varnostnim službam dostop do kodira-
nih komunikacij preko stranskih vrat (orig. backdoor), po drugi strani pa
daje tako posameznim uporabnikom kot podjetjem občutek, da prenos
podatkov ni zlorabljen. Prav tako pa so te države glede kodirnih politik
začele tudi mednarodno sodelovati, zlasti v okviru Organizacije za eko-
nomsko sodelovanje in razvoj (orig. Organisation for Economic Coopera-
tion in Development – OECD) ter skupine gospodarsko najbolj razvitih
držav in Rusije G-8. Na drugi strani pa neliberalno-demokratske države
uporabljajo zelo različne načine ščitenja državnih interesov. Tako npr.
Singapur, ki se sicer rad pohvali kot ena informacijsko najrazvitejših
držav sveta, poskuša ohraniti močno kontrolo nad določenimi tipi infor-
macij, pri čemer taka kontrola prinaša velike omejitve ponudnikom
dostopa do interneta (ISP – Internet Service Provider), ravno tako pa so
kaznovani tudi posamezni uporabniki IKT, ki kršijo zakon. Kitajska tudi
izvaja zelo restriktivno informacijsko politiko, katere cilj je zmanjšanje
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komerna stopnja razvoja in uporabe IKT (posebej interneta) otežujejo enoten pogled
na informacijsko vojno oz. koncept informacijskega bojevanja v Evropi, ki bi zlasti v
defenzivnem smislu omogočila vzpostavitev skupnih varnostnih mehanizmov.

135 Postopek oz. kodirna programska oprema, ki omogoča kodiranje komunikacij, pri
čemer se kodirni ključi deponirajo (nem. Schlüsselhinterlegung) na točno določenih
mestih. Le-ta so lahko zasebna v okviru podjetij ali javna oz. državna (Einführung in
die Kryptographie, 1998). 

Države, ki izvajajo restriktivno politiko, tako dovoljujejo uporabo močnih kodir-
nih algoritmov samo v primeru, ko se kodirne ključe deponira v javnih bazah. Pri
tem Medosch (1998) ugotavlja, da je kodirna politika povezana z naravo političnega
sistema oz. stopnje njegove demokratičnosti. Čim bolj je le-ta nedemokratičen, bolj
drastične ukrepe sprejema za vzpostavitev nadzora nad kodiranjem (Kitajska,
Izrael, Kazahstan, Pakistan, Rusija, Singapur, Tunizija, Vietnam in Venezuela). Na
drugi strani pa lahko opazimo razlike med demokratičnimi državami. Medtem ko so
nekatere zagovornice večje liberalizacije kriptopolitike (Francija, ki je celo odpravila
sistem deponiranja kodirnih ključev, Nemčija ter Evropska unija nasploh), pa druge
(ZDA in Velika Britanija) uveljavljajo bolj restriktivne ukrepe, ki so usmerjeni v pre-
prečevanje izvoza najnaprednejših tehnologij oz. v zagotavljanje nadzora nad njimi.
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števila vstopnih točk do interneta (tako naj bi zagotovili večji nadzor),
prav tako pa naj bi vzpostavili nacionalni intranet za »velikim požarnim
zidom« (orig. Great Firewall).136 Kitajske oblasti so proti hekerstvu, raču-
nalniškim virusom ter vdiranju v državne skrivnosti ter širjenju družbeno
škodljivih informacij, sprejele podobno zakonodajo kot Singapur. Pomoč-
nik kitajskega ministra za javno varnost pa je za internet dejal, da »njego-
va uporaba povzroča določene varnostne probleme, vključujoč oblikova-
nje in publiciranje škodljivih informacij, kakor tudi vdiranje in širjenje
državnih skrivnosti. Zato je razumljivo, da mora država sprejeti potrebno
regulativo za zavarovanje državne varnosti in družbene stabilnosti« (Dei-
bert v Rosenau in Singh, 2002: 125). Ali bodo ti ukrepi oz. odgovori drža-
ve v tehnološkem smislu učinkoviti, pa je seveda drugo vprašanje. 

Tovrstna predstava o varnostnem pomenu IKT in še posebej interneta
se nanaša zlasti na nove oblike vojskovanja in nasilja, še posebej s strani
nedržavnih akterjev in teroristov. Prav tako pa je pomembna grožnja
izguba državnega nadzora nad informacijskim pretokom. Primarni
objekt varnosti je torej teritorialna država oz. vlada, njeni odgovori oz.
politike pa so zelo različni in lahko obsegajo oblikovanje teritorialnih
požarnih zidov (Kitajska), ki bi usmerili internetne komunikacije preko
uradnih vozlišč, pritiske na ponudnike dostopa do interneta in uporabni-
ke ter njihovo širjenje informacij (Nemčija), ali pa zagovarjanje »key es-
crow« kodirne programske opreme, kot to počno ZDA. Suverene države,
njihova tradicija, politična kultura ter trenutni geostrateški položaj so
torej glavne determinante tovrstne varnostne predstave.

V dosedanji razpravi smo v obravnavi družbenih implikacij uporabe
IKT opozorili na njen pomen v sodobnih informacijsko razvitih in razvi-
jajočih se družbah. Ker se torej IKT uporablja v vseh pomembnih delih
kritične infrastrukture, lahko zaključimo, da v sodobnih (informacijskih)
družbah IKT postaja nepogrešljivo sredstvo in prvina obstoja in delova-
nja posameznika, družbenih skupin, institucij in podsistemov na pod in
nad-državni ravni, s čimer o(ne)mogoča njihovo realno in zaznano stanje
uravnoteženega duhovnega in duševnega ter gmotnega razvoja in obsto-
ja. Seveda ob upoštevanju tistih teoretičnih izhodišč, ki nacionalno var-
nost opredeljujejo kot »zapleteno interakcijo političnih, ekonomskih,
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136 Kitajska je namreč moč internetnih komunikacij spoznala že leta 1989 ob študentskih
demonstracijah na Trgu nebeškega miru v Pekingu. Na začetku vojaškega posredova-
nja proti demonstrantom je namreč prekinila vse mednarodne telefonske in faks po-
vezave ter celo uradno povezavo v internet. Kljub temu pa so elektronska sporočila,
ki so jih pošiljali študenti, prejeli na MIT (Massachusetts Institute of Technology) in
drugih ameriških univerzah. Ta sporočila so se ob »zaznavi«, da je glavna internetna
povezava Kitajske s svetom prekinjena, avtomatsko preusmerila na pekinško podruž-
nico velike mednarodne korporacije, ki je bila s sedežem podjetja v Združenih drža-
vah Amerike povezana z interno omrežno povezavo, ki je seveda imela povezavo v In-
ternet. Tako so elektronska sporočila kitajskih študentov preko stranskih vrat prišla
do naslovnikov, kar je bilo seveda presenečenje tako za kitajsko vlado kot pošiljatelje
same (Schönberger in Brodnig, 2001: 22). Zato so na Kitajskem poskušali oblikovati
sistem, ki bi nadziral celotni promet kitajskih uporabnikov interneta. 
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vojaških, ideoloških, pravnih, socialnih in drugih notranjih in zunanjih
dejavnikov, prek katere si skušajo posamezne države z različnimi sreds-
tvi zagotoviti sprejemljive pogoje za ohranjanje suverenosti, ozemeljske
celovitosti, fizičnega obstanka prebivalstva, politične neodvisnosti ter
možnosti za enakopraven razvoj, uravnotežen in hiter družbeni razvoj«
(Nobilo, 1988: 73). Hkrati pa jo razumejo tudi kot varnost državnega na-
roda, ki zajema varnost državnega ozemlja, zaščito življenja ljudi in nji-
hove lastnine ter uresničevanje temeljnih funkcij družbe (Grizold, 1992:
65). Na ta način smo pojasnili, zakaj je IKT postala danes tako pomem-
ben element in dejavnik (nacionalno)varnostnih razprav. Zato napadi na
kritično informacijsko infrastrukturo (ang. Critical Information Infra-
structure – CII), katerih cilj je njena onesposobitev oziroma izraba za pri-
dobivanje pomembnih strateških podatkov in informacij, predstavljajo
resno grožnjo nacionalni varnosti. Pri tem se lahko ti napadi nanašajo
tako na vojaški in obrambni kakor tudi gospodarski del infrastrukture
ter javne servise in službe in nenazadnje celo posamezne uporabnike.

Po drugi strani pa IKT preko svojega komunikacijskega in vsebinskega
vidika pomembno vpliva na širjenje oz. oblikovanje družbenih vrednot
ter norm, kakor tudi politične kulture, ki so lahko v nasprotju s splošno
sprejetimi vedenjskimi vzorci (kot je npr. zavračanje pedofilije, pornogra-
fije, skrajnih nacionalističnih in rasističnih političnih stališč, zlasti v
zahodnih državah liberalne demokracije, protirežimska stališča v totalitar-
nih državah ipd.). Prav tako komunikacijske zmožnosti IKT omogočajo
učinkovitejše delovanje pod in naddržavnih akterjev, ki predstavljajo vir
ogrožanja nacionalni varnosti. IKT je v tem pogledu prvovrstno sredstvo
politične komunikacije (Kümmel, 2003: 8), kar seveda s pridom izkorišča-
jo tako nacionalnovarnostni sistemi sodobnih držav kakor tudi drugi že
omenjeni akterji. Da bi države preprečile uporabo IKT v tovrstne namene,
uporabljajo različne instrumente, med katerimi je eden najpomembnejših
pravna regulativa vsebine oz. kriminalizacija določenih vsebin ter pravna
odgovornost. Uporabo IKT, kljub univerzalnemu tehnološkemu razvoju
le-te, v varnostnem smislu in smislu varnostnih predstav, temelječih na
njeni uporabi, v prvi vrsti še vedno določajo specifičnosti posameznih su-
verenih držav, njihova tradicija, politična kultura ter trenutni geostrateški
položaj. Po drugi strani pa se lahko strinjamo tudi s tistimi, ki uporabo
IKT vidijo predvsem kot neko novo sredstvo za reformiranje in prilagaja-
nje nacionalnovarnostnih sistemov novim, spremenjenim razmeram v
varnostnem okolju, predvsem glede njihovega hitrejšega odzivanja. Tak
pogled potrjuje tudi Borchert (2004) s svojo idejo o omreženi varnostni po-
litiki, ki bi združevala vse elemente oz. instrumente varnostnega sistema.

Upoštevajoč teoretične osnove naše analize ter ugotovitve na osnovi
študije primera izbranih držav, lahko potrdimo zlasti tista izhodišča, ki
kot pomembno determinanto nacionalnovarnostne politike izpostavljajo
strateško kulturo (Lantis, 2002; Møller, 2002: 8), tako na državnem kot
globalnem nivoju. Paris (2003) namreč ugotavlja, da so posamezniki kot
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uporabniki IKT razpeti med globalno kulturo, ki jo je uveljavila prav IKT
ter množični mediji na eni ter pripadnostjo partikularnim kulturam na
drugi strani. Čeprav je IKT pri uporabnikih poenotila stališča do določe-
nih vprašanj, ki zadevajo njihovo individualno varnost (zasebnost upora-
be, dostopnost vsebin – boj proti državni cenzuri, širitev storitev itd.), pa
njihove omejenosti v partikularnih družbenih okoljih ni presegla. Tako
so številni hekerji, ki so sicer vedno poudarjali svojo neodvisnost od
države in so jo obravnavali celo kot svojega nasprotnika, v primerih, ko
je šlo za zadeve nacionalne varnosti, stopili na stran države in celo aktiv-
no delovali za doseganje njenih interesov (politično delovanje hekerjev
imenujemo hektivizem). Z vidika uporabe IKT lahko zato rečemo, da je
globalna kultura bolj neke vrste konstrukt oz. zgolj simbioza tistih inte-
resov, ki se nanašajo na vloge, ki jih posamezniki igrajo v virtualnem
okolju, kajti njihova osnovna determiniranost se kljub vsemu nanaša na
»strateško« kulturo svojega realnega okolja. 

Slika 7: IKT kot vir ogrožanja varnosti ter mehanizmi varnostnih akterjev

Vir: Prirejeno po Jones, Kovacich, Luzwick (2002: 11).
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PE T I D E L

VLOGA UPORABE 
INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE V 
SODOBNIH KONFLIKTIH 
(študija primera Iraka)

»Zahod je osvojil svet ne zaradi superiornosti svojih idej in
vrednot ali religije, temveč zaradi superiornosti v uporabi orga-
niziranega nasilja. To dejstvo zahodnjaki pogosto pozabljajo,
ne-zahodnjaki nikoli«. 

Samuel P. Huntington (http://dear_raed.blogspot.com/) 
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NEENAKOMEREN INFORMACIJSKI RAZVOJ – 
OSNOVA ZA SODOBNE ASIMETRIČNE KONFLIKTE 

Revolucija v vojaških zadevah

Ne glede na izredno hitro širjenje IKT tudi med tehnološko in gospodar-
sko manj razvitimi državami lahko zlasti pri njeni uporabi in družbenih
spremembah, ki jih je povzročila, ugotavljamo velike razlike med infor-
macijsko bolj in manj razvitimi družbami. Prve so namreč v svoji uporabi
IKT izkoristile v bistveno večjem obsegu in na drugačen kvalitativni
način, po drugi strani pa so hkrati uspešno prilagajale tudi družbeno
organiziranost ter način delovanja ostalih pomembnih podsistemov, med
katerimi velja izpostaviti vojaško organizacijo kot eno izmed glavnih
nosilcev razvoja IKT. Seveda se pri tem zastavlja vprašanje, ali revolucija
v vojaških zadevah, temelječa na uporabi IKT, prispeva k povečevanju
prednosti zahodnega sveta (predvsem ZDA). Ker bomo v nadaljevanju
predstavili konflikt med Irakom ter koalicijskimi silami pod vodstvom
ZDA v luči uporabe IKT, pri čemer smo ta konflikt izbrali glede uporab-
ljene tehnologije in informacijske ter tehnološke razvitosti vpletenih stra-
ni, je pomembno, da predstavimo dva temeljna pogleda na uporabo IKT
za povečevanje vpliva in moči (zahodnih) držav. Prvi se nanaša na vojaš-
ko dimenzijo, drugi pa na mehko moč oz. kulturno dimenzijo. 

Mnogi avtorji in vojaški strategi ugotavljajo, da se vojna v svojem bis-
tvu nikoli ne spreminja. Njen glavni namen je namreč podrediti oz. prisi-
liti nasprotnika na delovanje v skladu z našo voljo in interesi (Clausewitz
v Hasim, 1998). Toda način, kako se vojna vodi in izvaja, pa se spreminja,
tako kot se spreminjajo tudi njeni civilizacijski in družbeni okviri, pove-
zani s percepcijo njenih učinkov in posledic. Včasih so te spremembe
tako velike in dramatične, da vojna spremeni svojo obliko. Z drugimi be-
sedami, zgodovinska diskontinuiteta oz. revolucija zaznamuje način izva-
janja vojne. Zato se tudi revolucija v vojaških zadevah pojavi kot odraz
kombinacije tehnoloških, organizacijskih, družbenih, doktrinarnih ter po-
litično – ekonomskih sprememb v povezavi z vojaškim načrtovanjem,
opremljanjem in urjenjem. Veliko analitikov ter strateških načrtovalcev
meni, da se je revolucija v vojaških zadevah pojavila tudi v zadnjih dveh
desetletjih 20. stoletja, pri čemer je eden izmed njenih najpomembnejših
rezultatov ponovno pridobivanje pomena konvencionalnega orožja, ki je
bilo v času hladne vojne v senci jedrskega in drugih orožij za množično
uničenje. Sedanja revolucija v vojaških zadevah pa sloni na novih tehno-
logijah, med katerimi je potrebno posebej izpostaviti informacijske in
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komunikacijske. Tehnologije na področju mikroelektronike, senzorjev,
računalnikov, telekomunikacij ter obdelave podatkov so tisti ključni
dejavniki, ki so pripomogli k dramatičnim spremembam na področju
konvencionalnega vojskovanja. Te spremembe pa se nanašajo na hiter
prenos obveščevalnih in drugih podatkov ter določanje tarč v realnem
času, uporabo nove generacije ubojnih orožij ter natančno vodenega stre-
liva, 24-urno izvajanje operativnih nalog, ne glede na vremenske in druge
okoliščine, izboljšane sposobnosti izvajanja globokih udarov, boljši nad-
zor nad informacijskim pretokom kakor tudi razvoj zmogljivosti za
preprečevanje in motenje nasprotnikovih informacijskih dejavnosti. Za
kratko opredelitev revolucije v vojaških zadevah lahko uporabimo tudi
pogosto citirano opredelitev Andrewa Krepinevicha (v Hasim, 1998), ki jo
je opredelil »kot uporabo novih tehnologij v pomembnem številu vojaških
sistemov, kombinirano z razvojem inovativnih operativnih konceptov ter
organizacijsko prilagoditvijo, na način, ki spreminja značaj upravljanja
konfliktov. Rezultati teh sprememb pa se kažejo v dramatičnem poveča-
nju bojnih zmogljivosti in vojaške učinkovitosti oboroženih sil.« 

Čeprav izvira revolucija v vojaških zadevah terminološko iz prostora
nekdanje Sovjetske zveze (Møller, 2002), pa so bile gonilna sila njenega
razvoja gotovo Združene države Amerike, ki so poleg drugih tehnologij, v
največji meri določale tudi razvoj IKT tako v vojaški kot civilni sferi in
uporabi. Seveda pa so ZDA zlasti po koncu hladne vojne in razpadu bipo-
larne svetovne ureditve edina preostala svetovna sila, ki so moč, temelje-
čo na uporabi IKT, sposobne kombinirati tudi z vojaškimi, ekonomskimi,
notranjepolitičnimi (Hasim, 1998) ter medijskimi in diplomatskimi ele-
menti. Vendar pa je vse bolj očitno, da bo večina držav informacijsko in
gospodarsko nerazvitega sveta ostala izven zadnje revolucije v vojaških
zadevah, zlasti kar zadeva bojne izkušnje in neposredne vplive na njihovo
varnost, kajti poleg težavne implementacije omenjene revolucije se zave-
dajo, da imajo podobne probleme tudi njihove sosede kot možni viri
ogrožanja. Po drugi strani pa obstajajo tudi države, ki jih revolucija v vo-
jaških zadevah zelo vznemirja, saj se vidijo kot potencialni cilji ameriških
preventivnih napadov. Na nesrečo se za te države zdi, da postaja vojaško
– tehnološki prepad med zahodom in preostankom sveta vse večji. Zato
so se nekatere med njimi odločile, da razvijejo asimetrični odgovor, ki bi
premostil prepad med njihovimi in ameriškimi (zahodnimi) konvencio-
nalnimi, visoko tehnološkimi zmogljivostmi. Ta asimetrični odgovor pa se
nanaša tako na pridobivanje orožij za množično uničenje (kemično, bio-
loško in jedrsko – primer Severne Koreje, Irana, v določenem obdobju
tudi Iraka in Libije), ki bi ZDA prepričal, da bo njihovo posredovanje
imelo previsoko ceno (Ibid.), poleg omenjenih orožij, ki zaenkrat še niso
bila uporabljena, pa je v okviru asimetričnega odgovora vse pomembnej-
ša tudi uporaba sile, ki se nanaša na terorizem, gverilsko bojevanje ter in-
formacijske dejavnosti in druge oblike, ki uspešno izkoriščajo šibke točke
nasprotnika, povezane tudi s preveliko tehnološko odvisnostjo. 
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220

Uporaba IKT in njen vpliv na kulturo
Uporaba IKT pa ne povzroča asimetričnih odgovorov informacijsko manj
razvitih držav zgolj zaradi njene uporabe v vojaški sferi, temveč je enako
pomemben tudi vpliv na kulturno raven. Ne glede na to, da se nekateri
avtorji resno sprašujejo, ali sploh obstaja vpliv uporabe IKT (predvsem
interneta) na tuje kulture (Wilson, 1998; Huntington, 1996)137, pa drugi
kot ključno dejstvo izpostavljajo prevlado prozahodnih vsebin na svetov-
nem spletu in njegovo usmerjenost predvsem v zahodne države, kajti kar
70 % vsebin je v angleškem jeziku (Flach, 2002: 5–6). Na ta način naj bi
namerno ali nenamerno širil zahodne vrednote in norme, ki so v drugih
civilizacijah zaznane kot virtualni kulturni imperializem. Tako obravna-
vanje IKT pa je poleg zaostajanja v vojaški uporabi IKT še eden izmed
dejavnikov, ki krepijo pomen asimetričnih pristopov kot odgovor na
zahodno informacijsko prevlado. V kolikor bi želeli narediti internet in
seveda tudi svetovni splet resnično uspešen tudi v drugih kulturah, bi
bilo nujno potrebno upoštevati potrebe, kulturno dediščino ter interese
občinstva oz. uporabnikov. Kajti očitno je, da so potrebe in zahteve od
družbe do družbe zelo različne. Jezik in moralne norme so najočitnejši
dokaz za to ugotovitev, saj imajo zelo veliko vlogo pri oblikovanju zaznav
posameznega uporabnika IKT. Jezik nam omogoča prejemanje in razu-
mevanje sporočila, norme pa določajo naše vedenje v primerih prejema-
nja posameznih sporočil (Ibid.).

Neenakomernost v informacijskem razvoju in uporabi IKT s strani
sodobnih družb in držav je očitno eden od pomembnejših tehnoloških
dejavnikov, ki sili tehnološko šibkejše strani k izrabi nasprotnikovih šib-
kih točk oz. izvajanju vojskovanja, temelječega na asimetričnem pristo-
pu. Pri tem pa moramo upoštevati, da se neenakomernost v informacij-
skem razvoju ne nanaša zgolj na tiste vidike uporabe IKT, ki so pripeljali
do zadnje revolucije v vojaških zadevah in tako še okrepili konvencional-
no moč teh držav, ampak je potrebno obravnavati tudi informacijsko-ko-
munikacijsko (internet) oz. medijsko področje, pri čemer manj razvite
države in družbe tovrstno uporabo IKT razumejo le kot nov instrument
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137 Ameriški avtor Huntington je tudi izredno skeptičen o zmogljivosti vplivanja IKT, ki
je v osnovi zahodna iznajdba, na vedenje posameznikov v drugih civilizacijah. Hun-
tington pravi, da je malo oz. skoraj nič dokazov, ki bi potrjevali domnevo o prodor-
nih globalnih komunikacijah kot pomembnem dejavniku vedenjske in miselne kon-
vergence. Zabave namreč ne smemo enačiti s kulturno konverzijo (Huntington
1996: 59). Huntington je tudi izpostavil, da so interpretacije videnega na majhnih ali
velikih zaslonih odvisne od vrednot ljudi ter njihovega prepričanja. Tako npr. bom-
bardiranje Bagdada v zahodni civilizaciji interpretirajo bistveno drugače kot v islam-
ski civilizaciji. Če lahko do neke mere soglašamo s tem mnenjem, pa moramo kot
nesprejemljivo izpostaviti njegovo posploševanje. Ravno primer bombardiranja Bag-
dada v operaciji Iraška svoboda, 7 let po izidu Huntingtonovega dela je pokazal, da
je njegovo teorijo potrebno relativizirati, saj je bil odnos do zadnje iraške vojne med
zahodno civilizacijo zelo različen. Celo za zvezo Nato smo ugotovili, da »razpada« na
več varnostnih skupnosti, posebej v odnosu do novih virov ogrožanja in odzivov
(varnostnih mehanizmov) nanje. 
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za izvajanje (virtualnega) kulturnega imperializma. Pravilnost te teze pa
potrjuje tudi študija primera iraško-ameriškega konflikta, ki jo predstav-
ljamo v nadaljevanju.

UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
V AMERIŠKO-IRAŠKEM KONFLIKTU 2003–2004

Ameriško-iraški konflikt lahko glede na časovni potek razdelimo v 3 faze
oz. obdobja: pripravljalno (predkonfliktno), vojaško operacijo Iraška
svoboda ter »postkonfliktno«138 obdobje zasedbe Iraka. Na ta način pa
lahko obravnavamo tudi delovanje na področju informacijskega oz. psi-
hološkega bojevanja, posebej ZDA in njenih zaveznic. Če je bilo delova-
nje akterjev v prvi in deloma tudi zadnji fazi usmerjeno na strateško
raven, so bili v drugi fazi glavni cilji usmerjeni na operativno in taktično
raven. Ključni dogodki, ki so pomenili prehod med posameznimi fazami,
pa so začetek ameriške strateške kampanje »vojne proti terorizmu«, ki 
so jo ZDA začele neposredno po terorističnih napadih na New York in
Washington septembra 2001 oz. radikalizacija koncepta »odpadniških
držav«, ko ameriški predsednik Bush 29. januarja 2002 v govoru o stanju
nacije (orig. State of the Union) omenjene države (med njimi tudi Irak)
postavi na t. i. os zla (Record, 2003; Moseley, 2003: 15).139 Prehod v
drugo fazo se dejansko začne že 19. marca 2003, z vstopom specialnih sil
ameriških oboroženih sil v Irak (Moseley, 2003: 15), formalno pa se
druga faza začne z napadom kopenske vojske na Irak, 20. marca 2003 in
traja do padca Huseinovega rojstnega mesta Tikrit, 15. aprila 2003 (Col-
lins, 2003: 13) oz. do meseca maja 2003, ko je ameriški predsednik Bush
zmagoslavno razglasil konec spopadov. Druga faza se nato nadaljuje v
tretjo, ki še do danes ni končana, kar dokazuje uporaba strategije asime-
tričnega vojskovanja na strani iraških upornikov, številne žrtve med koa-
licijskimi vojaki ter iraškim civilnim prebivalstvom, oboroženimi milica-
mi in tujimi državljani.

Tako Natove balkanske izkušnje kot zadnji primer Iraka sta pokazala
izjemno pomembnost »upravljanja zaznav« (orig. Perception Manage-
ment)140 kot enega glavnih ciljev v sodobnih oblikah bojevanja. Uprav-
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138 Pri postkonfliktnem obdobju mislimo na obdobje po tem, ko je ameriški predsednik
razglasil uradni konec spopadov oz. na obdobje okupacije ozemlja Iraka in asime-
tričnega odgovora nanjo s strani iraških upornikov.

139 Hoyt (2000: 302) v svoji analizi nastanka koncepta odpadniških držav ugotovi, da se
med leti 1993 in 1998, v času mandata predsednika Clintona, Irak nahaja na drugem
mestu, kajti kar 28 % vseh omenjanj termina odpadniške države, ki so jih izrekli
ključni odločevalci v ameriški politiki, se nanaša na Irak.

140 Realnost določajo naše zaznave (kar vidimo, slišimo, preberemo oz. izkusimo). Naša
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ljanje zaznav vključuje vse aktivnosti, katerih namen je vplivanje na
vedenje in objektivno mišljenje tako tujih kot domačih javnosti, pri če-
mer gre za praktično operacionalizacijo že predstavljenih konceptov, kot
so javna diplomacija, psihološke in informacijske operacije (PSYOPS in
INFOOPS) ter omrežno bojevanje. V primeru Iraka je potrebno zlasti v
prvi fazi izpostaviti pomen javne diplomacije oz. načrtovanih poskusov
vplivanja na zaznave tujih javnosti o konfliktu, strateški politiki ter nje-
nih ciljih in načinu delovanja. V drugi fazi pa so bile zelo pomembne psi-
hološke operacije, ki so se nanašale zlasti na uporabo medijev in nekate-
rih drugih tradicionalnih propagandnih sredstev za vplivanje na zaznave
tujih javnosti (Collins, 2003: 13). V tretji fazi pa izpostavljamo predvsem
informacijsko delovanje iraških upornikov kot nedržavnega akterja v
spopadu. Preverili bomo namreč zlasti tista teoretična izhodišča, ki izpo-
stavljajo proliferacijo varnostnih akterjev v sodobnem svetu, pri tem pa
je uporaba IKT med najpomembnejšimi sredstvi, ki tako delovanje omo-
goča. Očitno je konflikt v Iraku ponovno potrdil pomen semantičnega
oz. komunikacijskega in zaznavnega učinka uporabe IKT (v konceptual-
nem smislu ga najbolje pojasnjuje omrežno bojevanje) kot vse pomem-
bnejšega elementa sodobnih konfliktov, po drugi strani pa se lahko vpra-
šamo o relevantnosti tistih konceptov, ki uporabo IKT obravnavajo kot
odločilen dejavnik, pa naj gre za vzpostavljanje mednarodnega miru in
varnosti ali pa za zagotavljanje varnostnih interesov posameznih, v konf-
likte vpletenih akterjev. V študiji primera iraško-ameriškega konflikta
smo sicer ugotovili nekatere nove razsežnosti, ki jih je prinesla uporaba
IKT in se nanašajo na njeno uporabo v oboroženih silah, predvsem pa na
prikazovanje oz. zaznavo konflikta vseh vpletenih javnostih, vendar pa
nikakor ne moremo potrditi njenega odločilnega pomena na izhod konf-
likta. 

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

interpretacija teh zaznav pa nato vpliva na naše ravnanje in delovanje. V celotni člo-
vekovi zgodovini je bilo zelo pomembno vplivanje na tovrstne zaznave, še posebej
pa se je njegov pomen povečal v informacijski dobi. Zato se danes upravljanje zaz-
nav nanaša predvsem na informacijske operacije, katerih glavni namen je vplivati
na čustva, razumevanje, odločitve ter v končni fazi tudi delovanje. V tem smislu so
informacijske operacije tesno povezane s psihološkimi. Izvajalci teh operacij so
lahko tako posamezniki, skupine, podjetja kot tudi države, na drugi strani pa se cilji
nanašajo na celoten narod ali celo mednarodno skupnost oz. svetovno populacijo
(Denning, 1999: 101).
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Uporaba IKT v pripravljalni fazi konflikta

Vse od terorističnih napadov 2001 so ZDA poskušale izboljšati svoje
zmogljivosti za izvajanje javne diplomacije, ki so oslabele zlasti v 90.
letih prejšnjega stoletja, ko uradni Washington ni več čutil take potrebe
po razlaganju svoje politike in stališč mednarodnemu globalnemu oko-
lju, kot je bil to primer hladne vojne. Položaj pa se je popolnoma spreme-
nil z že omenjenimi terorističnimi napadi na kontinentalne ZDA, kajti
odločitev za oblikovanje protiteroristične svetovne koalicije je slonela
predvsem na sredstvih javne diplomacije in psihološko-informacijskem
delovanju. V ta namen so v ZDA leta 2002 v okviru izvršilne (predsedni-
kove) oblasti ustanovili tudi Urad za globalne komunikacije (orig. Office
of Global Communications – http://www.whitehouse.gov/ogc/), ki je pri-
stojen za zagotavljanje usmeritev na najvišjem nivoju, katerih glavni
namen je pozitivno obravnavanje ameriške politike ter obrambnih aktiv-
nosti v svetu. Prav tako pa ima glavne koordinativne naloge na področju
javne diplomacije tudi politični odbor v okviru Sveta za nacionalno var-
nost, ki koordinira politike in sporočila v trikotniku Bela hiša, Urad zu-
nanjega ministrstva za javno diplomacijo (orig. State Department’s Offi-
ce of Public Diplomacy) ter Pentagon. Omenjena telesa skupaj tvorijo
najbolj koordinirano in konsolidirano strukturo za upravljanje zaznav
vse od 80. let prejšnjega stoletja, ki je primarno usmerjena v islamski
svet141. Dejavnost so posebej intenzivirali poleti 2002, torej tri četrt leta
pred oboroženo akcijo, ko so na ameriških satelitskih televizijskih posta-
jah pogosto nastopali v ZDA živeči muslimani in hvalili ameriški način
življenja. Prav tako so se v islamskih metropolah pojavile brošure s hva-
lospevi modri politiki ameriškega predsednika Busha, istočasno pa so v
zahodnih medijih objavljali poročila in reportaže o brutalnem režimu
Sadama Huseina in njegovih povezavah z mednarodnim terorizmom
(Bussemer, 2003: 20).

Kljub velikim naporom pa ameriška javna diplomacija pred operacijo
Iraška svoboda ni dosegla pričakovanih rezultatov. Tako je ameriški
državni sekretar Colin Powell v govoru, ki so ga prenašali vsi pomembni
svetovni mediji, zaman prepričeval članice varnostnega sveta OZN (Fran-
cijo, Rusijo in Nemčijo) o nujnosti vojaškega posredovanja v Iraku. Na
drugi strani je francoski zunanji minister Dominique de Villepin požel
veliko odobravanje v svojih dvomih glede ameriških argumentov. ZDA in
Velika Britanija sta torej dosegli kaj malo uspeha v pridobivanju podpore
med svojimi tradicionalnimi zaveznicami, zato o drugi resoluciji za avto-
rizacijo in legitimiziranje vojaškega posredovanja v Iraku v Varnostnem
svetu OZN sploh niso glasovali, kajti očitno je bilo, da ne bi dobila
zadostne podpore. Še večji neuspeh pa je ameriška javna diplomacija

XVLOGA UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE …X

141 Pri tem je samo za področje Srednjega in Bližnjega vzhoda porabila 750 milijonov $
(Ibid.)
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doživela v islamskem oz. arabskem svetu, kjer odklonilnega stališča do
ameriške politike in interesov niso uspeli pomembneje spremeniti. Kajti
v tako kratkem času je bilo nemogoče doseči pozitivne rezultate. Učinko-
vita javna diplomacija namreč deluje na dolgi rok. Eden od uspešnih
instrumentov na dolgi rok bi lahko postal Radio Sawa (Radio Skupaj), ki
ga je v sodelovanju z Iračani ustanovil ter financiral Ameriški kongres
(http://www.radiosawa.com/english.aspx). Ta radijska mreža v arabščini
predvaja tako arabsko kot zahodno popularno glasbo, pri čemer naj bi
upoštevala civilizacijske in kulturne vzorce prebivalstva, ki mu je name-
njena, obenem pa bi predstavljala pomemben informacijski servis, ki bi
predvsem mlajši arabski populaciji posredoval novice o dogajanju doma,
po svetu in v ZDA, seveda iz ameriškega zornega kota. Po trditvah usta-
noviteljev je postaja le nekaj mesecev po ustanovitvi postala ena izmed
najbolj priljubljenih radijskih postaj med mladimi Arabci. Seveda pa to
ni osamljen poskus vplivanja na javno mnenje arabskega sveta preko
elektronskih medijev. Podoben projekt je tudi komercialna televizijska
postaja v arabščini al Hura (http://www.alhurra.com/), ki jo tudi financira
ameriški kongres, ter izdaja CNN-a v arabščini (http://arabic.cnn.com/).
Da izgubljajo vpliv nad arabskim javnim mnenjem, pa se zavedajo tudi v
Veliki Britaniji, kjer zunanje ministrstvo skupaj z javno televizijsko hišo
BBC načrtuje oblikovanje televizijskega programa v arabščini.142

Na neučinkovitost javno-diplomatskih prizadevanj ZDA kažejo tudi
analize poročanja arabskih medijev o dogajanju v Iraku, zlasti po začetku
vojaških operacij. V analizi Arabische Reaktionen auf die Entwicklungen im
Irak (2003) avtorji ugotavljajo, da v pripravljalni fazi napada na Irak ZDA
in njenim zaveznicam ni uspelo bistveno spremeniti arabskega javnega
mnenja, kar potrjujeta tako poročanje arabskih časopisov kot dogajanje
na bojišču. Pri tem opazimo zelo podobno poročanje arabskih časopisov,
ki izhajajo v arabskem svetu, v primerjavi s tistimi, ki jih izdaja arabska
ekonomska in politična emigracija v zahodnih državah.143 Dnevni časo-
pis al-Sharq al-Awsat, izhajajoč v Londonu, je podrobneje opisal puščav-
ski vihar, ki je upočasnil ameriško napredovanje proti Bagdadu ter inter-
pretacije domačinov Iračanov, da je omenjeni vihar božje sporočilo
ameriškim in britanskim agresorjem. Egiptovski poluradni dnevni časo-
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142 Pomen oblikovanja medcivilizacijskih in medkulturnih mrež kot načinov za prema-
govanje različnih oblik ekstremizmov, je po terorističnih napadih na London 21. 7.
2005 omenjal tudi britanski premier Tony Blair. Seveda pa takih mrež nobena izmed
sodelujočih strani ne sme percipirati kot oblike izvajanja propagande. 

142 Islamistični spletni portali v Nemčiji in drugod po zahodu kot sta npr. http://www.
muslim-markt.de ter http://www.islamonline.com zelo pomembno vplivajo na musli-
mansko emigracijo, predvsem pri njeni politični in kulturni homogenizaciji, hkrati
pa ji posredujejo tudi natančna »navodila«, ki se nanašajo na vsakodnevna opravila.
Tako so na strani www.muslim-markt.de pozvali muslimane k bojkotu proizvodov, ki
po njihovem mnenju implicitno predstavljajo protiislamske simbole (McDonald’s)
oz. so eksplicitno nastrojeni proti islamu (primer časopisa Die Tageszeitung) (Rich-
ter, 2005).
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pis Al-Akhbar pa je objavil več člankov o posledicah vojne za iraško civil-
no prebivalstvo, pri čemer je izpostavljal predvsem civilne žrtve vojne.
Pod naslovoma, kot sta Totalna uničujoča vojna proti Iračanom ter Uniče-
nje, ne osvoboditev, je omenjeni dnevnik neposredno kritiziral ameriško
vojaško posredovanje v Iraku. Podobno je žrtve civilnega prebivalstva
izpostavljal tudi egiptovski opozicijski dnevnik al-Wafd, ki sicer zastopa
stališča liberalne stranke Wafd. Nasprotovanje vojni v Iraku so izrazili
tudi tisti mediji v Siriji in Libanonu, ki zastopajo predvsem prosirska ter
proiranska vladna stališča. Kot zanimivost lahko omenimo, da so izrazito
podporo iraškemu prebivalstvu (ne režimu) namenili tako provladni
(dnevnik Kayhan) kot skrajno konzervativni (dnevnik Jomhuriye Eslami)
mediji v Iranu ter pozivali muslimane sveta, da pomagajo iraškemu pre-
bivalstvu (Reaktionen aus dem Iran auf den Krieg im Irak, 2003). Najmanj
ostro so vojno v Iraku v arabskem svetu obravnavali v Savdski Arabiji,
kot najtrdnejši ameriški zaveznici na Bližnjem vzhodu, pri čemer pa je
dnevno časopisje (dnevnik Okaz) izpostavljalo predvsem prizadevanja
savdske monarhije za mirno in čim prejšnje končanje vojne v Iraku.

Iz omenjenih analiz poročanja arabskih medijev lahko potrdimo pred-
postavko o pretežno neuspešni ameriški javno-diplomatski kampanji
(Hauser, 2003). Z izjemo ameriških tradicionalnih zaveznic, se je arabski
svet kljub nepriljubljenosti režima Sadama Huseina na vojno odzval izra-
zito negativno in podprl iraško ljudstvo v boju proti koalicijskim silam.
Podpora pa se ni nanašala zgolj na medijski vidik, pač pa so takoj po
zlomu iraških oblasti oz. Huseinovega režima v Irak začeli prihajati šte-
vilni prostovoljci s celotnega islamskega sveta, ki so ob pomoči visokih
predstavnikov strmoglavljenega režima začeli izvajati asimetrično voj-
skovanje proti zasedbenim silam, kar traja še danes. Seveda se moramo
pri tem vprašati, zakaj so bila ameriška javno-diplomatska prizadevanja,
usmerjena v islamski in posebej arabski svet, tako neuspešna. Van Ham
(2003: 431) izpostavlja dve skupini ključnih razlogov: prva se nanaša na
samo arabsko skupnost in njene pripadnike, ki bolj kot javnim medijem
pri pridobivanju informacij zaupajo znancem ter verskim avtoritetam,144

druga pa je povezana z ameriškim dojemanjem javne diplomacije, pred-
vsem kot sredstva mehke moči oz. njene uporabe v kontekstu informa-
cijskega bojevanja. Namesto da bi ZDA v odnosu do islamskega sveta
iskale demokratično, nenasilno komunikacijo, so javno diplomacijo upo-
rabile predvsem v kontekstu družbene moči, kot dopolnilo vojaškim pri-
tiskom ter prisotnosti na Bližnjem vzhodu. Javno diplomacijo je, namreč
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144 Pronicljivo analizo komunikacijske strategije islamistov je v nemškem dnevniku
Frankfurter Rundschau opravila Claudia Richter (2005), ki ugotavlja vse večji
pomen in vpliv interneta tudi v islamskem svetu, zlasti kar zadeva vsakdanje življe-
nje. Tako številne islamistične spletne strani posredujejo namige in priporočila mu-
slimanom, po drugi strani pa se lahko let-ti s svojimi problemi neposredno obrnejo
na verske dostojanstvenike, ki na ta način povečujejo svoj vpliv tudi med verniki, ki
sicer ne živijo nujno v islamskem svetu. 
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podobno kot druge varnostne instrumente v skladu s teoretičnimi pred-
postavkami, mogoče uporabiti v vsaj dveh konceptih: kompetitivnem, na
moči in realizmu temelječem modelu zagotavljanja varnosti ter koopera-
tivnem modelu, ki ga najbolje odraža liberalistična paradigma demokra-
tičnega miru. V primeru ZDA in njihovega odnosa do Bližnjega vzhoda je
zlasti za obdobje Busheve administracije očitno, da so se odločili za upo-
rabo varnostnih instrumentov v skladu s prvim modelom.

Poleg že omenjene javne diplomacije moramo v okviru pripravljalne
faze izpostaviti tudi pomen psiholoških in informacijskih operacij oz.
delovanja. Izvedbena raven delovanja v tej fazi je bila tako kot v primeru
javne diplomacije, strateška, cilji pa so bili usmerjeni v ustvarjanje last-
nih podob ter podob nasprotnika, pri čemer so za opravičevanje oz. legi-
timiziranje uporabe sile uporabljali predvsem ideološke simbole. Na tej
stopnji razvoja konflikta so miroljubno rešitev, dejansko nesprejemljivo
za obe strani, uporabljali zgolj kot sredstvo za pridobivanje javnega mne-
nja, tako domačega, še posebej pa mednarodnega. Manipulacije preko
množičnih medijev so bile namenjene izvajanju aktivnih psiholoških pri-
tiskov na nasprotnikovo državno vodstvo, prekinitvi delovanja državne
administracije, demoralizaciji prebivalstva in oboroženih sil ter podpira-
nju notranje in zunanje opozicije kakor tudi separatističnim silam v Kur-
distanu (Moseley, 2003: 15). V podkrepitev omenjene delitve navajamo
tudi analizo primerov informacijskega bojevanja in operacij ter psihološ-
kega bojevanja Information Warfare Timeline, ki so jo opravili v okviru
projekta Information Warfare Monitor (2004)145. Le-ta namreč kaže, da
je bila uporaba IKT zelo pomembna v pripravljalni fazi vojne v Iraku za
obe strani, tako ameriško-britansko kot iraško. V letu 2003 so tako zaz-
nali številne aktivnosti na področju psiholoških in informacijskih opera-
cij, ki se posredno ali neposredno nanašajo na uporabo IKT. Ameriška
stran je v prvi fazi izvajanja psiholoških operacij uporabljala predvsem
konvencionalna sredstva črne in bele propagande (operacija metanja več
milijonov letakov, ki jo je vodilo osrednje poveljstvo v Tampi, oddajanje
radijskega in televizijskega programa preko letal EC-130, ki so pripadala
130 eskadrilji specialnih operacij)146, katere glavni namen je bil zmanjša-
nje podpore civilnega prebivalstva režimu Sadama Huseina in stranke
Baas, v nadaljevanju pa so v okviru psiholoških operacij uporabljali tudi
IKT (pošiljali so številna elektronska in SMS sporočila, naslovljena na
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145 The Information Warfare Monitor je skupen projekt raziskovalne skupine Advan-
ced Network Research Group kot dela univerze v Cambridgu in njihovega programa
varnosti v mednarodnih odnosih (Programme for Security in International Society,
University of Cambridge) ter Citizen Lab, interdisciplinarnega laboratorija, ki ima
sedež na Munk Centre for International Studies, University of Toronto (http://www.
infowar-monitor.net/index.php).

146 Operacijo metanja letakov so začeli 9. marca 2002, pri čemer so same letalske sile v
158. misijah letal A-10, B-52, F-18C ter F-16CJ odvrgle 31.800.000 letakov (Moseley,
2003). V času operacije Iraška svoboda so posredovali tudi 306 ur radijskih ter 304
ure televizijskih oddaj (Ibid.).
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iraške poveljnike in pomembne predstavnike režima, tako da so glavni
iraški ponudniki internetnih storitev po vsakem takem »napadu« preki-
nili svoje povezave v internet) (Collins, 2003). V iraški javnosti so ZDA
hotele popolnoma delegitimizirati Huseina in njegov režim, ki naj bi bila
resnična sovražnika iraškega ljudstva. Kako pomembna je bila v ameriš-
ki zaznavi informacijska zagotovitev in predpriprava, pa priča tudi usta-
novitev urada za informacijske dejavnosti (orig. Office of Information
Activities), ki je nadomestil pobudo obrambnega sekretarja Donalda
Rumsfelda o ustanovitvi urada za strateški vpliv (orig. Office for Strate-
gic Influence).147 Prav tako pa so na ravni državnih sekretarjev ustanovili
dva odbora za oblikovanje informacijske strategije. 

V mesecu januarju 2003 pa so ameriške oblasti oz. nacionalni center
za zaščito infrastrukture (orig. National Infrastructure Protection Center
(NIPC)) zaznale močno povečanje števila spletnih napadov na ameriške
strežnike, katerih število naj bi v luči prihajajočega konflikta z Irakom še
naraščalo. Vendar pa so ob tem številni strokovnjaki izražali dvom, da
ima Irak na voljo dovolj primernih človeških virov za koordinacijo take
aktivnosti, zato so za napade osumili mednarodno koalicijo hekerjev, ki
je nasprotovala ameriškemu vojaškemu posredovanju v Iraku. Ameriške
oblasti in mediji (Washington Post) pa so kot posredno (zlo)rabo IKT v
luči prihajajoče vojne v Iraku izpostavile tudi računalniška črva Lisa in
Wanor, ki sta se širila z elektronsko pošto pod naslovom Click ‘Yes’ and
‘vote against the war!'. Če so prejemniki sledili »navodilom«, se je virus
razposlal na naslove v adresarju programa MS Outlook ter zbrisal ključ-
ne datoteke operacijskega sistema. Marca istega leta se je kot poskus
opozarjanja na vojno pojavil tudi črv Ganda, ki ga je programirala heker-
ska skupina VX Heaven, ki naj bi onemogočal delovanje protivirusnih
programov ter brisal nekatere ključne sistemske datoteke. Tovrstni hekti-
vizem se je nadaljeval tudi v naslednjih fazah ameriško-iraškega konflik-
ta, pri čemer lahko zaznamo dve skupini hekerjev. Prva je ostro naspro-
tovala vojni v Iraku in napadala predvsem ameriške spletne strežnike,
med tarčami pa moramo omeniti še londonsko gasilsko brigado ter škot-
sko policijo in stran Coca Cole v Singapurju, kljub temu da je bilo v Veli-
ki Britaniji kot ameriški zaveznici napadenih bistveno manj spletnih
strežnikov. Po drugi strani pa so ameriški versko in nacionalno skrajno
usmerjeni hekerji napadali iraške spletne strežnike, po koncu njihovega
delovanja pa je bila glavna tarča angleška spletna stran arabske televizij-
ske postaje Al Jazeera, ki je s svojimi novinarji na terenu zelo učinkovito

XVLOGA UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE …X

147 Ameriški obrambni minister Donald Rumsfeld je leta 2002 sicer ustanovil Urad za
strateški vpliv, ki naj bi postal urad za spodkopavanje mednarodne propagande in
politike dezinformiranja. Vendar pa je moral Pentagon omenjeni urad, predvsem za-
radi protestov predstavnikov medijev, kmalu zapreti. Izpraznjeno mesto sta nado-
mestila Urad za informacijske dejavnosti ter Urad za globalne komunikacije v okvi-
ru Bele hiše, s čimer je Bela hiša de facto prevzela nadzor nad izvajanjem javne
diplomacije, kar je bila poprej domena ameriškega državnega sekretarja oz. zuna-
njega ministrstva (Bussemer, 2003: 22).



228

prebijala ameriško informacijsko in medijsko prevlado v mednarodnem
prostoru. Hekerska skupina Hackweiser pa je napadla tudi strani Fuji
Filma v ZDA ter Švici. 

Podobno kot v primeru Natove operacije Allied Force proti ZRJ leta
1999 so se tudi pred vojno v Iraku uporabljale metode, kot sta spreminja-
nje vsebine spletnih strani ter poskusi pretiranega obremenjevanja nas-
protnih strežnikov (orig. denial of service – DoS metoda). Tako so v
februarju 2003 ameriški hekerji spremenili povezave na spletni strani
iraškega časopisa Iraq Daily, ki je vodila do iraškega televizijskega pro-
grama, na svojo stran, kjer so iraškemu ljudstvu sporočali svojo resnico o
dogajanju v Iraku. 

Poleg omenjenih oblik omrežnega bojevanja pa lahko kot izvajanje
informacijskih pritiskov na Irak razumemo tudi poročila o testiranju in
posedovanju orožij in sredstev, s katerimi bi lahko ameriška stran izvaja-
la oblike kibernetskega bojevanja, ki se nanašajo na vojaška sredstva in
uporabo IKT. Tako je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Pen-
tagon razvil »mikrovalovno« bombo za onesposabljanje nasprotnikovih
elektronskih sredstev. Isti vir je kot možno orožje v bližajočem se
konfliktu omenjal tudi »elektromagnetno« oz. elektronsko bombo (E-
bomba148 povzroči elektromagnetna polja, ki onesposobijo elektronske
naprave in je zgolj eno od elektromagnetnih pulznih (EMP) ter visoko
energijskih mikrovalovnih (HMP) orožij) ter »blackout« bombo (BLU-
114B), ki naj bi prekinila električno omrežje. Slednja vsebuje ogljikova
vlakna, ki povzročijo kratke stike v električnem omrežju in je že bila
uporabljena v prvi zalivski vojni leta 1991 ter v ZRJ leta 1999. Koalicijske
(zlasti ameriške) sile pa so poleg uporabe »trdih« sredstev kibernetskega
bojevanja poskušale tudi z »mehkimi« napadi na integriran iraški sistem
zračne obrambe, ki sta ga sestavljala francoski Kari (dobavljen v osemde-
setih letih ob začetku vojne z Iranom) ter kitajski Tiger Song sistem, ki so
ga začeli uporabljati sredi 90. let. Oba sistema sta namreč zagotavljala
integriran sistem zračne obrambe, ki je povezoval radarje, artilerijsko-
raketna orožja zračne obrambe ter poveljniško-štabna mesta. Še posebej
Tiger Song sistem, ki je temeljil na optičnih povezavah, je v prvi fazi
vojne predstavljal veliko tveganje in izziv ameriškemu letalstvu. 

Čeprav je imel Irak omejene strokovne in infrastrukturne vire ter izra-
zito restriktivno internetno in informacijsko politiko in je bilo notranjo
propagando preko uporabe IKT nemogoče izvajati, se je iraška vlada
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148 Glavni namen in hkrati problem elektronske bombe je pridobiti dovolj veliko viso-
konapetostno in visokofrekvenčno elektromagnetno energijo, ki ni jedrskega izvora,
da bi v kratkem času onesposobili telekomunikacijske in druge elektronske napra-
ve. Veliko telekomunikacijskih naprav ima zunanjo anteno in tu se najlažje inducira
največ napetosti elektromagnetnega polja elektronske bombe. Del naprav, kot so
npr. računalniki, pa takih sprejemnih anten nima. Zato je v tem primeru pomem-
bno, kakšen del električnega sunka impulzov elektronske bombe pride direktno v
računalnik, da se v njem na linijah tiskanih vezij inducira napetost, ki prebije naj-
šibkejši člen v verigi elementov (Gregorač, 2004: 50-51). 
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zavedala pomena interneta in uporabe IKT predvsem za vplivanje na
mednarodno javnost. Na uradni spletni strani iraškega predsednika so
bile predstavljene njegove izjave in stališča o aktualnem dogajanju, nev-
tralnih informacij skorajda ni bilo. Tako kot na spletni stani Bele hiše
tudi na uradni iraški strani pa ni bilo nobenih informacij o Blixovem
poročilu. Da je bila iraška predsedniška stran namenjena izključno
posredovanju Huseinovih stališč ne-arabskemu svetu oz. nevtralni sve-
tovni javnosti, potrjuje tudi ugotovitev, da je bila večina spletnih strani v
angleščini, hkrati pa so se vse informacije o iraški vladi v arabskem jezi-
ku nahajale na spletnih straneh iraškega ministrstva za informiranje, ki
je bilo usmerjeno tudi v iraško javnost (Auf der Suche nach dem Blix-
Report: Internetrecherche über Informationen zum Irak-Konflikt, 2003). 

Poleg uporabe IKT za vplivanje na tuje javnosti, pa naj bi Irak v prvi
fazi konflikta uporabljal internet tudi za pridobivanje strateških informa-
cij. Tako so po trditvah ameriške spletne strani http://c4i.org/, ki vzpo-
stavlja povezave do virov (dokumentov, analiz, primerov) na temo infor-
macijskega bojevanja in strateške uporabe IKT, med novembrom 2002 in
marcem 2003 njihovo spletno stran obiskovali uporabniki, katerih inter-
netne sledi (orig. tracing) so vodile do dveh internetnih ponudnikov
(Warkaa and Uruklink) pod nadzorom iraške vlade. Uporabljali naj bi
predvsem povezave do strani z analizami, navodili in primeri psihološke-
ga bojevanja oz. operacij, kar naj bi bil dokaz, da je internet predstavljal
pomemben vir pridobivanja obveščevalnih podatkov tudi za iraške
obveščevalne službe. Seveda pa moramo vsa tovrstna poročila obravna-
vati zelo kritično, kajti identiteto uporabnikov interneta je mogoče tako
zabrisati kot simulirati. 

Uporaba IKT se je v pripravljalni fazi ameriško-iraškega konflikta
nanašala predvsem na psihološko bojevanje oz. operacije ter na »mehke«
oblike informacijskega bojevanja.149 Lahko rečemo, da sta obe strani v
konfliktu poskušali uresničiti najpomembnejše cilje psihološkega delo-
vanja, ki se nanašajo tako na lastne, mednarodne (nevtralne) ter nasprot-
nikove cilje oz. javnosti. Prav tako pa je pomembna tudi ugotovitev, da je
bilo prizadevanje za mirno rešitev spora zlasti na strani ZDA in njenih
zaveznic zgolj navidezno. Vloge preventivnega dejavnika sodobnih konf-
liktov, kot predpostavlja Thomas (1999a), zato uporaba IKT v tem pri-
meru ni odigrala. Bila je namreč uporabljena izključno za doseganje
prednosti pred nasprotnikom oz. njegovo oslabitev v domačem in med-
narodnem okolju v skladu s kompetitivnim modelom varnosti. 
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149 Denning (1999) je v svojem delu Information warfare and Security zelo natančno
razdelila tako ofenzivne kot defenzivne oblike informacijskega bojevanja, ki jih
lahko glede na uporabljena sredstva ločimo tudi na trde in mehke. Trde se nanašajo
predvsem na fizično uničenje informacijskih sistemov, medtem ko so mehke pove-
zane z (zlo)rabo vsebine, ki jo posredujemo preko IKT ter tako vplivamo na lastne
kot nasprotnikove zaznave. 
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Druga faza: operacija Iraška svoboda

Implementacija koncepta omreženih oboroženih sil

Drugo fazo konflikta, ko le-ta preide v oboroženo obliko, so koalicijske
sile poimenovale operacija Iraška svoboda, začela pa se je po preteku 48-
urnega ultimata, ki so ga za zapustitev države 17. marca 2003 iraškemu
vodstvu postavile ameriške oblasti. Za razliko od zalivske vojne iz leta
1991, so tokrat poleg oboroženih sil ZDA v okviru koalicijskih sil sodelo-
vale le še oborožene sile Velike Britanije (40.906 pripadnikov), Avstralije
(2.050 pripadnikov) ter Kanade (31 pripadnikov) (Moseley, 2003), med-
tem ko so tako ameriške tradicionalne evropske (z izjemo nekaterih
držav t. i. »nove« Evrope, kot jih je poimenoval ameriški obrambni sekre-
tar Rumsfeld) in arabske oz. muslimanske zaveznice oboroženemu konf-
liktu bolj ali manj odkrito nasprotovale.150 Druga velika razlika in novost
izvajanja sodobnih konfliktov pa se nanaša na organiziranost oborože-
nih sil ter vpliv sodobnih tehnologij na njihovo učinkovitost. Čeprav je
Irak 25-krat večji od Kuvajta, je ameriški obrambni sekretar v Irak napo-
til kar polovico manj sil kot njegov predhodnik leta 1991, ne glede na to,
da je bil eden izmed glavnih ciljev tudi zasedba Iraka.151 Rumsfeld tudi
ni poslušal tistih mnenj, ki so svarila pred preobremenitvijo enot. Držal
se je namreč načela, da je hitrost pomembnejša od velikosti. Namesto na
doktrino kvantitativne premoči, znano tudi kot Powellova doktrina, ki jo
je nekdanji načelnik združenega štaba ameriške vojske uveljavil v zaliv-
ski vojni leta 1991, se je Rumsfeld zanašal na natančno oz. vodeno streli-
vo152, računalniško podporo in udare »obglavljanja« najvišjih funkcio-
narjev stranke Baas in iraškega režima sploh, s čimer je želel doseči
informacijsko premoč. Rumsfeldovo prepričanje je namreč bilo, da po
koncu hladne vojne in sovjetskih groženj, ZDA ne potrebujejo več veli-
kih oboroženih sil, temveč morajo tehnološko prednost spremeniti v
vojaško moč. Kljub temu da je bila tako strokovna kot laična javnost do
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150 1. marca 2003 je turški parlament zavrnil namestitev ameriških enot za napad na
Irak ter tako Američanom pripravil negativno strateško presenečenje. Američani so
zaman upali, da bo 30 milijard $ pomoči dovolj, da Turčija dovoli napad na Irak tudi
z njenega ozemlja. V Turčiji je bila namreč nameščena 4. pehotna divizija, ki je med
vsemi ameriškimi združenimi taktičnimi enotami najbolj informatizirana ter prak-
tično edina sposobna bojno izvajati koncept informacijskega bojevanja. Tako je bil
onemogočen tudi ameriški načrt za severni prodor proti Bagdadu, kar je kasneje
iraškim upornikom omogočilo oblikovanje t. i. sunitskega trikotnika kot jedra njiho-
vih dejavnosti. Istega dne pa so Američani doživeli še eno neprijetno presenečenje,
saj je tudi Arabska liga glasovala proti napadu na Irak (Operation Iraqi Freedom – A
Timeline of Events, 2003). 

151 Ameriški del koalicijskih sil je sicer sestavljalo 466.985 pripadnikov, med njimi pa
je bilo le 233.000 pripadnikov kopenske vojske (Moseley, 2003: 3). Ta številka se
približno ujema tudi s tisto, ki jo navaja Musharbash (250.000).

152 Po nekaterih podatkih so ameriške sile med operacijo Iraška svoboda uporabile 68 %
vodenega in 32 % klasičnega streliva (Moseley, 2003: 11).
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teh načrtov precej skeptična, pa je Rumsfeld vztrajal pri svojem koncep-
tu in šele tik pred začetkom same operacije napotil dodatne enote (v
prvem obdobju je bilo za izvedbo operacije načrtovanih zgolj 30.000 voja-
kov kopenske vojske, v končni fazi pa jih je dejansko sodelovalo več kot
150.000) (Musharbash, 2004; Minkwitz, 2003).

Pri analizi uporabe IKT na strani koalicijskih sil pa je potrebno izpo-
staviti tudi kritične ocene o učinkovitosti oz. uspešnosti te uporabe, še
posebej kar zadeva koalicijske oborožene sile in neposredno izvajanje
vojaških operacij. V tem okviru se bomo naslonili na oceno, predstavlje-
no v dokumentu On Point: The United States Army in Operation Iraqi
Freedom (2004), ki jo je izdelal Center for Army Lessons Learned, do
podobnih zaključkov o neuspešnosti uporabe zlasti IKT v neposrednih
bojnih akcijah pa prihaja tudi Talbot (2004) v reviji Technology Review,
ki jo izdaja zelo priznani Massachusetts Institute of Technology (MIT).

V dokumentu On Point: The United States Army in Operation Iraqi Free-
dom (2004) je bilo zelo kritično ocenjeno ravno področje informacijskega
in psihološkega delovanja oz. uvajanja koncepta na omrežju temelječih
oboroženih sil in informacijskih operacij v pripravljalni fazi operacije ter
v drugi fazi, ko so se sovražnosti že začele. Prva kritika se nanaša na
koncept omreženih oboroženih sil oz. vojskovanja. Glede na ključen
pomen informacij za uspešno in učinkovito delovanje oboroženih sil, ki
so poleg človeškega in tehnološkega faktorja odločilno vplivale na izid
konfliktov, so zlasti po uspešni uporabi nekaterih informacijsko-komuni-
kacijskih sistemov (npr. GPS, video konferenčne povezave, zmogljivosti
obdelave podatkov) v prvi zalivski vojni 1991 med ameriškimi teoretiki
in ključnimi odločevalci prevladala stališča, da je ravno uporaba IKT
odločilen dejavnik ameriške vojaške premoči. V ta namen so razvili že
predstavljeni koncept na omrežju temelječega vojskovanja, ki namesto
tradicionalnih teorij vojskovanja (Clausewitz) uporablja sistemsko teori-
jo, teorijo kaosa in kompleksnosti ter vojskovanje, ki ima za cilj napade
na vozlišča kritične (informacijske) infrastrukture (orig. nodal warfare).
Vse zvrsti ameriških oboroženih sil so mrežo obravnavale kot ključno
sredstvo, ki preskrbuje poveljnike in enote z informacijami. Tako so
nastale pobude kot Army digitalisation and Force XXI (kopenska voj-
ska), Effects-Based Operations (letalske sile), Cooperative Engagement
(mornarica) ter Sea Dragon (korpus mornariške pehote). Kljub temu da
je definicij koncepta omrežnega bojevanja veliko, pa ga nikakor ne
smemo zamenjevati z vojskovanjem v informacijskih sistemih, kot so
bile najbolj radikalne pobude in načrti informacijskega bojevanja (v tem
okviru še posebej njegove kibernetske in hekerske podmene), prav tako
tudi ne gre za vojskovanje med omrežji posameznih akterjev. Mreža v
tem okviru predstavlja izključno način in sredstvo, kako vzpostaviti sa-
moprilagodljive oborožene sile, v katerih bo zagotovljena delitev infor-
macij in podatkov (orig. Information Sharing) od najvišje ravni povelje-
vanja do posameznega vojaka na bojišču. Vsaka raven oboroženih sil in
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posameznik znotraj njih bi lahko na temelju tovrstne informacijske zago-
tovitve razumel tako poveljnikove namere kot taktični položaj, v katerem
se sam nahaja. Da bi dosegli zastavljene cilje, so tako znotraj ameriške
(kopenske) vojske že v 80. letih prejšnjega stoletja začeli digitalizirati
svoje sile, dodaten zagon pa je digitalizacija dobila zlasti po letu 1991.153

Tako so se v operaciji Iraška svoboda že pokazali pozitivni vplivi digitali-
zacije na učinkovitost delovanja sil, posebej kar zadeva razumevanje po-
ložaja v razmerju do drugih lastnih kakor tudi nasprotnikovih sil (orig.
Situational Awareness)154, prav tako pa je digitalizacija povečala učinko-
vitost sil155. Vendar pa so se pokazale tudi številne pomanjkljivosti, kar
onemogoča popolno implementacijo koncepta NCTW. Ena takih po-
manjkljivosti je gotovo interoperabilnost tako znotraj ameriških sil kot z
njihovimi zavezniki. Če je bila prva posledica določenih razlik pri upora-
bi platform156, pa so na drugo vplivali tako tehnične razlike kot varnost-
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153 Za primerjavo lahko navedemo tankovski bataljon, ki je v operaciji Puščavski vihar
uporabljal 4 time za ognjeno podporo artilerijskih baterij, ki so bili medsebojno digi-
talno povezani s TACFIRE (Tactical Fire Control System – taktični sistem nadzora
ognja). V okviru digitaliziranih sil načrta Force XXI pa 74 digitalno povezanih entitet
podpira artilerijske baterije, pri čemer vključujejo time za ognjeno podporo, izvidni-
ke, tanke Abrams, bojna vozila pehote Bradley ter disperzirane pehotne in inženir-
ske enote (Ibid.).

154 Ameriška vojska za preprečevanje prijateljskega ognja tudi na osnovi iraških izku-
šenj razvija sistem Blue Force Tracking (BFT), ki je v Iraku deloval na osnovi global-
nega poveljniško-nadzornega sistema (orig. GCCS – Global Command and Control
System). Enote kopenske vojske, ki so v Iraku uporabljale taktični komunikacijski
sistem Force XXI na brigadni in nižjih ravneh, tako niso imele smrtnih žrtev zaradi
prijateljskega ognja. Več glej http://www.idga.org/.

155 Kot primer moči uporabe mreže v oboroženih silah lahko navedemo delovanje arti-
lerije v operaciji Iraška svoboda. Ko se je pojavila iraška tarča, so taktične enote ko-
penske vojske, ki so bile z njo v stiku, poslale digitalni »klic« oz. zahtevo za ogenj
preko sistema AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System). Zahteva za
ogenj, ki je vključevala opis tarče in želene učinke, je sprožila dva hkratna digitalna
procesa na pristojnih poveljstvih. Prvi se je nanašal na preverjanje bližine lastnih sil
preko sistema BFT, ki so ga imele posamezne enote vpeljanega do različnih ravni.
Prav tako pa so v štabu na podlagi geografskih informacijskih sistemov preverili
vpliv posrednega ognja na lastne sile, nasprotnikove civilne cilje ter končno preko
sistema AMDWS (Air and Missile Defense Warning System) preverili možno delo-
vanje artilerijskega ognja na zračne sile ter sisteme zračne obrambe. Ko je bil ogenj
odobren, je artilerija uporabila sistem AFATDS za izvršitev naloge. Ta sistem je do-
ločil optimalno enoto za izvršitev naloge ter za vsako artilerijsko orožje posebej izra-
čunal oz. določil tip streliva, domet, smer ter število salv, potrebnih za doseganje že-
lenih rezultatov. Z uporabo teh digitalnih sredstev so bile enote pripravljene na
streljanje v manj kot eni minuti, dve minuti pa so potrebovali za preverjanje in dolo-
čitev vseh omenjenih parametrov (Ibid.). 

156 Glavni ameriški sistem poveljevanja je bil MCS (orig. The Maneuver Control Sys-
tem), medtem ko so enote mornariške pehote zelo uspešno uporabljale C2PC (orig.
Command and Control Personal Computer) sistem. Slednji je odjemalniški program
na Windows platformi, katerega glavne naloge so izboljšanje zaznavanja položaja
(Situational Awareness) ter kvalitete taktičnih in operativnih odločitev. Ko je pove-
zan v mrežo, sistem izmenjuje taktične podatke s sistemi, kot so Tactical Data Base
Management (TDBM), Tactical Combat Operations (TCO), Intelligence Analysis Sys-
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ni razlogi. Prav tako pa so težave povzročali tudi kopenski komunika-
cijski sistemi, saj so močno zmanjševali manevrske zmogljivosti (več v
nadaljevanju). Ne glede na to, da je popolna povezljivost komunikacij,
senzorjev ter sistemov v funkcionalno mrežo kjerkoli po svetu, težko
uresničljiva, se bo ameriška težnja po vzpostavitvi omreženih oboroženih
sil nadaljevala tako na področju izobraževanja in usposabljanja, doktrin,
organiziranosti ter vodstvenih sposobnosti poveljniškega kadra, kakor
tudi razvoja (informacijsko-komunikacijske) tehnologije. Poleg doktrinar-
nih, izobraževalnih in organizacijskih problemov, je eden izmed najpo-
membnejših tudi tehnološko-tehnični vidik prenosa podatkov. Problem
pri implementaciji taktičnega interneta kot informacijsko-komunikacij-
ske osnove uvajanja na omrežju temelječih oboroženih sil, je namreč
pasovna širina prenosa podatkov, kar izpostavlja več avtorjev in študij
(Lettice, 2003; Moseley, 2003; Information Warfare Monitor, 2004). Tako
naj bi celo odlašali z uporabo določenih ključnih taktičnih enot, npr. 4.
pehotno divizijo, ki je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo za izvaja-
nje informacijskih operacij, hkrati pa že desetletje preizkuša in uvaja
koncept digitalizacije bojišča, kot enega glavnih elementov na omrežju
temelječih oboroženih sil. 

Slika 8: Naraščanje potrebe po pasovni širini v oboroženih silah ZDA

Vir: http://www.defenselink.mil/news/Mar2003/030312-D-9085M-011.jpg, 7. 9. 2004.

Kljub mnogim tehnološkim novostim, vključujoč tanke Abrams M1A2
SEP (System Enhancement Package) s prijaznejšim uporabniškim vme-
snikom SMI (Soldier – to – Machine Interface), ter zmogljivejše procesor-
je, pomnilniške medije in zaslone z visoko ločljivostjo, ki jih je ameriška
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tem (IAS) ter Global Command and Control System (GCCS). Tako zagotavlja popol-
no zaznavo dogajanja na bojišču na geografski osnovi, hkrati pa omogoča tudi načr-
tovanje poti (Routes planning) ter vstavljanje Active X predmetov ter različnih mul-
timedijskih datotek na taktične karte. Več glej http://www.globalsecurity.org/
intell/library/reports/2001/compendium/c2pc.htm. 
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vojska preizkusila med operacijo Iraška svoboda, naj bi bila popolna
implementacija koncepta omrežnega vojskovanja še zelo daleč. Problem
se namreč ne nahaja na posameznih oborožitvenih sistemih in njihovih
zmogljivostih, temveč nastane, ko je potrebno vse te sisteme, vključno s
človeškim dejavnikom, povezati v učinkovito celoto. Slika 8 nazorno
kaže vse večje potrebe po pasovni širini prenosa podatkov, ki so danes
že bistveno višje od 1.5 MBPS (640 Kb/s), kot je bilo to v primeru opera-
cije v Afganistanu, vendar pa bi po istih ocenah za popolno uveljavitev
koncepta omreženih oboroženih sil potrebovali celo 25 GBPS (cca. 3200
Mb/s oz. 3,125 Gb/s). V tem primeru popolne digitalizacije bojišča bi
zagotovili dostop do podatkov posameznim enotam na taktični ravni, v
povratni smeri pa bi v center prihajali podatki s terena, ki bi zagotavljali
popolno sliko bojišča. Le-ta bi se zopet poslala nazaj do posameznih
enot in oborožitvenih sistemov. Poveljniki bi tako imeli jasno sliko o
dogajanju na bojišču kjerkoli po svetu, prav tako bi posamezne enote
popolnoma nadzorovale dogajanje tako v odnosu do drugih prijateljskih
kot sovražnih sil. 

Tabela 15: Komunikacijske zmogljivosti koalicijskih sil v operaciji 
Iraška svoboda

Vrsta komunikacij Pred operacijo Operacija Sprememba
Iraška svoboda Iraška svoboda

Komercialni SATCOM terminali 5 34 +560
Povprečna komercialna pasovna širina (Mb) 7 10 +47
Vojaški SATCOM terminali 20 44 +120
Povprečna vojaška pasovna širina (Mb) 2 3 +68
Zemeljske povezave 11 30 +173
Povprečna zemeljska pasovna širina (Mb) 2 10 +444
Globalni oddajni sistem (Mb) 24 24 0
Vsi terminali (Mb) 36 107 +167
Celotna pasovna širina (Mb) 113 783 (6,11 GBPS) +596
Vir: Moseley (2003: 12).

Vendar pa analize operacije Iraška svoboda kažejo, da so ameriške
oborožene sile kljub svoji tehnološki premoči in izjemnem povečanju
uporabljene pasovne širine v primerjavi s preteklim obdobjem (cca. 
+ 600 %) še vedno zelo oddaljene od cilja, to je popolne implementacije
koncepta omreženih oboroženih sil. V Iraku so namreč dosegli zgolj sla-
bih 25 % potrebne pasovne širine, ki bi omogočila omreženost vseh obo-
rožitvenih sistemov in osebja od najvišjih poveljniških mest do ravni
posameznega vojaka na bojišču. Najšibkejši člen in glavna ovira tovrst-
nim načrtom je SINCGARS (Single Channel Ground Airborne Radio
System), ki je standardni radijski sistem ameriške vojske, medtem ko naj
bi digitalizacijo bojišča zagotovili preko taktičnega interneta, delujočega
na osnovi več SINCGARS radijskih omrežij. Ker je SINCGARS v bistvu
stara tehnologija, katere glavni namen je prenos govora, taktičnega inter-
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neta ter video in avdio digitalizacije v takem obsegu ne more zagotoviti.
Zato Američani pospešeno raziskujejo druge tehnologije, kot so WIN-T
(orig. Warfighter Information Network-Tactical)157 ter JTRS (orig. Joint
Tactical Radio System)158, ki naj bi ga začeli uvajati v letu 2005–06. Ugo-
tovimo lahko, da je torej vojna v Iraku prehitela snovalce novodobnih
oboroženih sil in da je v tem primeru obstoječa IKT predstavljala prej
ozko grlo kot eno najpomembnejših prednosti. Ne glede na to, da je
informacijska prevlada ameriških oboroženih sil v tehnološkem smislu
neizpodbitna, pa obstoječa informacijsko-komunikacijska infrastruktura
v njihovih oboroženih silah še ne zagotavlja popolne implementacije
digitalizacije bojišča in koncepta omreženih oboroženih sil. Da je temu
res tako, kaže tudi članek, ki namiguje na poskuse ameriškega obram-
bnega ministrstva, da bi komunikacijsko ozko grlo kratkoročno rešili
tudi z zakupom komercialnih satelitskih zvez, dokler projekti, kot sta
WIN-T ter JTRS ne bodo operativni (Lettice, 2003).159 

Operativna in taktična raven izvajanja informacijskega bojevanja

Poleg uporabe IKT za neposredno povečanje učinkovitosti oboroženih sil
na področjih manevra, ognjene moči in preciznosti delovanja, je bila
uporaba IKT pomembna za izvajanje informacijskih in psiholoških ope-
racij tudi v drugi fazi. Njihov glavni cilj je bil tokrat usmerjen v prika-
zovanje domnevno moralno spornih akcij in delovanj nasprotnika ter
pridobivanje novih zaveznikov na svojo stran. Glavni poudarek informa-
cijskega delovanja (bojevanja) se je premaknil s strateške na operativ-
no/taktično raven. Informacijsko delovanje (bojevanje) je postalo del vo-
jaške kampanje, z jasnim ciljem prispevati k brezpogojni iraški predaji
pod pogoji, kot so jih določile zavezniške koalicijske sile. Ker pa je iraš-
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157 Več glej http://globalsecurity.org/military/systems/ground/win-t.htm. WINT-T je taktič-
ni telekomunikacijski sistem ameriške vojske, ki ga sestavljata komunikacijska in-
frastruktura ter mrežne komponente od ravni bataljona do ravni bojevališča. WIN-T
sistem zagotavlja polno podporo zmogljivostim C4ISR, ki so mobilne, varne, zmog-
ljive v boju ter podpirajo multimedijske taktične informacijske sisteme pri zagotav-
ljanju digitalizacije bojišča.

158 Več glej http://jtrs.army.mil/. JTRS je nastal na pobudo ameriškega obrambnega mi-
nistrstva in naj bi zagotavljal zanesljive večkanalne glasovne, podatkovne, slikovne
ter video komunikacije. 

159 Premajhna pasovna širina prenosa podatkov naj bi celo ogrožala nekatere ameriške
enote na prvi bojni črti, ki so podatke o nasprotniku, nujno potrebne za uspešno
taktično delovanje, dobivale prepozno, tako da so bile enote prisiljene uporabiti tra-
dicionalne (izvidniške) vire pridobivanja podatkov. Sreča za ameriške enote v Iraku
pa je bila, da so naleteli na tehnološko in motivacijsko slabo pripravljenega nasprot-
nika, ki si ni želel odprtega neposrednega spopada. V nasprotnem primeru bi bile
najbrž že v prvi fazi oboroženega spopada izgube med ameriškimi silami veliko več-
je (Talbot, 2004). 



236

kemu državnemu in vojaškemu sistemu vodenja in poveljevanja primanj-
kovalo sodobnih avtomatiziranih sistemov, prav tako pa je Irak imel
slabo razvito informacijsko infrastrukturo, so koalicijske sile uporabile le
omejena sredstva za izvajanje informacijskega bojevanja. Ta so vsebovala
informacijske in propagandne aktivnosti, elektronsko bojevanje ter
sredstva za onemogočanje civilne in vojaške infrastrukture, v manjšem
obsegu pa so napadali tudi sovražnikove računalniške sisteme.160 Pri tem
so informacijske in propagandne aktivnosti vključevale radijsko in televi-
zijsko oddajanje tako iz sosednjih držav kot zračno-premičnih oddajnih
sistemov. Prav tako so med iraško prebivalstvo iz transportnih letal od-
metavali radijske sprejemnike ter 70 milijonov letakov tedensko. Ker so
številni Iračani nepismeni, so letaki imeli predvsem slikovno sporočilo,
tekstovno (v arabščini in angleščini) pa je bilo le glavno geslo. 

Kot eno izmed pomembnih novosti pri uporabi IKT in njenem vplivu
na sodobne konflikte, moramo izpostaviti tudi spletne dnevnike oz.
bloge, ki so z iraško vojno postali pomemben vir za obveščevalne službe
in medijske hiše, zato so pomembno vplivali tudi na svetovno javno
mnenje.161 O vojni so namreč poročali neposredno s kraja dogodkov,
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160 Po podatkih iz analize Operation Iraqi Freedom – By The Numbers (Moseley, 2003:
9) so ameriške oborožene sile med drugo fazo napadle 116 C4I (orig. command con-
trol communication intelligence) ciljev, ki so vključevale tudi 10 medijskih oz. infor-
macijskih virov.

161 Čeprav je pomembnost številnih spletnih dnevnikov sporna, pa so nekateri med
njimi za obveščevalne službe in oborožene sile posebej informativni. Spletni dnevni-
ki niso več samo osebna sporočila in komentarji zasebnih uporabnikov interneta,
zato se zanje zanimajo obveščevalne službe, kajti nekatera sporočila vsebujejo podat-
ke in informacije, ki jih drugje ni moč dobiti. Tako so na konferenci aprila 2004 v
Washingtonu razpravljali o načinu in metodah za ovrednotenje spletnih dnevnikov
in informacij. Srečanje je organiziral nekdanji sodelavec ameriških tajnih služb
Robert Steele, ki trdi, da so spletni dnevniki oz. blogi že danes pomemben vir prido-
bivanja informacij za oborožene sile in tajne službe. Podobnega mnenja je tudi Jock
Gill, svetovalec za internet nekdanjega predsednika Clintona. Delo obveščevalnih
služb se po njegovem mnenju sestoji iz kritičnega prisluha in blogi so v tem primeru
zgolj nova oblika konverzacije, ki jo je potrebno analizirati in ovrednotiti. Ker spletne
dnevnike lahko pišejo posamezniki, ki so neposredno priča dogajanju, zanimivemu
za obveščevalne službe, je njihova vrednost še toliko večja. Poleg informacij pa splet-
ni dnevniki vsebujejo tudi ocene njihovih avtorjev, ki pa so subjektivne. Tako lahko
tudi komentar postane pomemben vir za obveščevalne službe. Tak primer je že ome-
njeni avtor spletnega dnevnika (orig. blogger) iz Bagdada (Baghdad Blogger Salam
Pax), ki je med iraško vojno oz. operacijo Iraška svoboda poročal iz prestolnice Iraka,
kako vojno občutijo in vidijo prebivalci Iraka. Informacije tega spletnega dnevnika je
uporabila tudi ameriška vojska za preučevanje dogajanja na drugi strani fronte.
Kljub pomenu spletnih dnevnikov kot virov podatkov in informacij, pa so na konfe-
renci opozorili na problematičnost tovrstnega informacijskega vira. Vedno znova je
potrebno tovrstne informacije preverjati še iz drugih virov, preden jih dokončno po-
trdijo. Kajti od pomembne do napačne informacije (dezinformacije) je v tem primeru
zelo majhen korak. Tako so septembra 2003 iraški uporniki izstrelili dve raketi na
ameriški transportni helikopter, bloger pod vzdevkom Riverband pa je takoj potem
pisal, da se je v helikopterju nahajal ameriški obrambni minister Rumsfeld, ki je bil v
tistem času dejansko v Iraku. Kot je dejal reporter francoske tiskovne agencije AFP
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medtem ko so morale svetovne medijske korporacije ter drugi mediji za
dostop do bojišča sodelovati z ameriško vojsko, ki jih je vključila v svoje
enote. V Iraku se je pojavilo bojno formacijsko novinarstvo (orig. embed-
ded journalism) kot nadgradnja t. i. novinarskih poolov, ki jih je ameriš-
ka vojska uvedla že med prvo zalivsko vojno leta 1991 (Krempl, 2004;
Müller, 2004). Med nekatere najvplivnejše in najpomembnejše spletne
dnevnike lahko štejemo Salaam Pax (http://dear_raed.blogspot.com/), the
Iraq Body Count, The Agonist in Iraqwar.ru, ki pa je medtem že prenehal
delovati. Internet je torej v zadnji iraški vojni postal pomemben vir pri-
dobivanja informacij tako za svetovne medijske hiše, obveščevalne služ-
be kot tudi javnosti nasploh, kajti že prvi dan vojne so zaradi preobreme-
njenosti z delovanjem prenehale tako številne ameriške vojaške spletne
strani kot uradna stran iraške vlade Uruklink. 

Najpomembnejši element strategije informacijskega bojevanja v drugi
pa tudi v tretji fazi je bilo izvajanje provokacij oz. manipuliranje dejstev,
zato ni presenetljivo, da je televizija postala glavna udarna sila infor-
macijskega bojevanja tako v javnostih koalicijskih sil kakor tudi na
mednarodnem nivoju, še posebej pa so nanjo vplivali preko novinarjev,
vključenih v vojaške enote. Vendar pa dezinformiranje in zastraševanje
sovražnika nista bila edina elementa informacijskega bojevanja. Strateš-
ki namen informacijske kampanje je bil namreč usmerjen v oviranje oz.
motenje nasprotnikovega procesa odločanja ter prekinitev njegovih spo-
sobnosti za vodenje vojne na koordiniran in učinkovit način (Berezkin,
2003: 145–147).

Kljub poudarjanju pomena informacijskega delovanja pa je njegovo
učinkovitost zmanjševal posebno en dejavnik. To je širjenje oz. prolifera-
cija informacijskih virov, med katerimi je najpomembnejše naraščanje
števila satelitskih informacijskih storitev in programov ter internetnih
povezav. Danes je tako mnogo teže vplivati na lokalna javna mnenja, da
o globalnem sploh ne govorimo. Eksplozija ponudnikov informacijskih
storitev omogoča njihovim uporabnikom izbor tistih informacijskih
virov, ki krepijo njihova mnenja in prepričanja. Tako so arabski uporab-
niki satelitske televizije, ki so poročila CNN zaznali kot pristranska, pre-
prosto preklopili na satelitsko postajo Al Jazeera, ki je poročala o dogaja-
nju na njim mnogo bližji način. Moč Al Jazeere je v drugi fazi konflikta
spoznal tudi iraški režim, ki je vanjo infiltriral svoje agente ter tako
poskušal aktivno vplivati na njeno poročanje v smislu, da bi bilo še bolj
proiraško. Seveda so se tega dejstva zavedale tudi koalicijske sile, ki so
poskušale otežiti delovanje Al Jazeere tako s fizičnim bombardiranjem
njenih zmogljivosti kot elektronskim motenjem (Collins, 2003: 14), delo-
vanje Al Jazeere pa je bilo za koalicijske sile moteče tudi v tretji fazi.
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Tim Witcher, » spletni dnevnik postane novica šele takrat, ko njegovo vsebino lahko
100 % preverimo in potrdimo.« Vendar so nekateri mediji poročali o sestrelitvi heli-
kopterja z ameriškim obrambnim ministrom Rumsfeldom (Müller, 2004).
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Tretja faza: prevlada (uspešne) asimetrične strategije 
nad informacijsko in tehnološko dominantnim nasprotnikom 

ter učinkovitostjo omreženih oboroženih sil?

Ker so poleg uporabe nekonvencionalnih pristopov k vojskovanju iraški
uporniki v skladu z asimetrično strategijo kot »orožje« izredno učinkovi-
to uporabljali tudi medije, je bila temu ustrezno prilagojena tudi tretja
faza izvajanja informacijskega bojevanja, katere glavni namen je bil ne-
prestano izpostavljanje tistih dejstev, ki so bila v interesu koalicijskih sil,
prav tako pa so v tretji fazi intenzivno uporabljali metode za onemogoča-
nje informacijske dejavnosti nasprotnika (pridobivanje nadzora nad iraš-
kimi oz. uporniškimi spletnimi stranmi, onemogočanje dela medijem,
katerih poročanje ni bilo skladno z ameriškimi interesi ter ofenzivno in-
formacijsko delovanje ameriške strani). 

V tretji fazi konflikta, ki traja še danes (analizo smo sicer končali v
začetku leta 2005), je pomembno izpostaviti delovanje in uporabo IKT s
strani koalicijskih sil ter iraških upornikov in drugih skrajnih islamistič-
nih skupin, ki so tako ali drugače povezane z napadi na koalicijske voja-
ke, tuje državljane ter novo nastajajočo prozahodno iraško politično in
varnostno – vojaško strukturo. V tej fazi konflikta lahko opazimo, da
uporabniki IKT zopet presegajo operativno-taktični nivo, kajti vse bolj
želijo vplivati na globalno oz. svetovno javnost. Pri tem iraške in druge
islamistične skupine ter tudi nekateri mediji (arabski informacijski servis
Al Jazeera) spretno izkoriščajo vse prednosti sodobne informacijsko-
komunikacijske in satelitske tehnologije ter poskušajo s prikazovanjem
nasilja nad ugrabljenimi civilisti in vojaki, kakor tudi razsežnosti iraške-
ga odpora vplivati predvsem na zahodne javnosti (Rötzer, 2004), podob-
no kot so v tem uspeli somalski uporniki pred 13 leti, pri čemer so kot
medij za vplivanje na ameriško javnost uporabili celo ameriško satelitsko
in kabelsko postajo CNN (Latham, 2003). Na določene oblike nasilja
(obglavljanje, usmrtitve pred kamerami, mučenje zapornikov oz. vojaš-
kih ujetnikov) zlasti nad svojimi državljani, ki delujejo v skladu z interesi
države, so družbe zahodnega civilizacijskega in kulturnega kroga še
posebej občutljive, zato poskušajo uporniki s tovrstnim prikazovanjem
te javnosti prepričati, da sta koalicijsko posredovanje in njihova interven-
cionistična politika v Iraku nesmiselna.

Tovrstni dogodki, ki jih mediji posredujejo javnosti, imajo sicer v
vojaškem smislu zelo majhen pomen, vendar pa povečujejo pomen radi-
kalnih asimetričnih strategij kot je npr. terorizem. V asimetričnem voj-
skovanju so namreč mediji sami postali sredstvo vojskovanja. Kdor nam-
reč nima zmogljivosti za izvajanje uspešnih napadov na nasprotnikove
konvencionalne oborožene sile z vojaškimi sredstvi, poskrbi za širjenje
slik, ki nedvoumno in neposredno kažejo na uporabo nasilja. Pri tem pa
ne posredujejo zgolj nasilja nad nasprotnikovimi vojaki, temveč tudi
nasilje nasprotnih oboroženih sil nad civilnimi cilji, med katerimi so še
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posebej pomembne ženske in otroci. Na ta način poskušajo izvajalci
tovrstne asimetrične strategije poslati dve glavni sporočili, ki imata
pomembno možnost vplivanja predvsem na države zahodnega liberalne-
ga političnega oz. kulturnega kroga. Prva poskuša zlasti s prikazovanjem
grozljivih usmrtitev v teh javnostih vzbuditi zavest oz. predstavo o posre-
dovalcih teh sporočil kot »neciviliziranih in barbarskih« nasprotnikih,
proti katerim je vsaka žrtev odveč in se proti njim torej ne splača bojeva-
ti. Drugo sporočilo pa izpostavlja delovanje zahodnih oboroženih sil na
način, ki je za zahodne družbe in kulture moralno nesprejemljiv. Tovrst-
na zaznava v teh družbah naj bi povzročila civilnodružbene in politične
pritiske na oblast, da bi umaknila svoje oborožene sile s teh področij
(Münkler, 2003: 196–197).

Poleg komunikacijskega vidika uporabe IKT ter njenega potenciala pri
vplivanju na notranje in zunanje javnosti, kar sta v svojem konceptu
omrežnega bojevanja opredelila že Arquilla in Ronfeldt (1997), pa dolo-
čene oblike uporabe IKT vse bolj spominjajo na pravo bojevanje za nad-
zor nad kibernetskim prostorom oz. na kibernetsko bojevanje, ki ga je v
okviru informacijskega bojevanja med prvimi opredelil Libicki (1995).
Da bi preprečile tako uporabo IKT, so zato zahodne provladne hekerske
skupine ter tudi varnostne službe prevzele nadzor nad številnimi dome-
nami oz. spletnimi naslovi islamističnih skupin162, kar lahko štejemo za
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162 Obdobje po 11. septembru 2001 ter vojna proti terorizmu sta povečala internetno
odvisnost islamističnih organizacij ter podpornikov in simpatizerjev Al Qaide, kajti
uporaba interneta je postala izjemnega pomena tako za njihovo komuniciranje
kakor tudi indoktrinacijo ter novačenje novih kadrov. Zato so islamistične spletne
strani pogosto cilj sledenja, v številnih primerih pa nad njimi prevzamejo nadzor
prozahodni hekerji oz. njihovo delovanje onemogočijo ponudniki dostopa do inter-
neta (ISP-Internet Service Provider). Islamistične skupine zato za izvajanje propa-
gande ter komuniciranja vse manj uporabljajo klasične spletne strani in se preu-
smerjajo na IRC klepetalnice in spletne forume, ki jih je bistveno težje nadzirati in
cenzurirati (Boccara, 2004). Eden izmed tovrstnih primerov je tudi spletna stran
http://www.islambosna.ba/, ki poleg dostopa do številnega propagandnega materiala
omogoča tudi uporabo spletnega foruma, njegovi uporabniki pa si lahko na ta način
izmenjujejo povezave do drugih islamističnih spletnih strani, ki zaradi nadzora za-
hodnih držav in delovanja prozahodnih hekerjev vse hitreje spreminjajo svoje splet-
ne naslove in fizične lokacije, prav tako pa jih večina najpomembnejših spletnih is-
kalnikov izloča iz svojega registra. Tako je na omenjenem spletnem forumu mogoče
najti povezave do Al Zarqavijeve skupine v Iraku Jamaat Al Tawhid wal Jihad (Enot-
nost in sveta vojna) kakor tudi Islamske vojske v Iraku (http://www.islambosna.
ba/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=5697). 

Internet postaja tako vse očitnejši prostor propagandnega, političnega in informa-
cijskega boja med različnimi ektremističnimi skupinami in posamezniki, pri tem pa
so poleg državnih akterjev vse aktivnejši tudi zasebniki. Analiza fizičnih lokacij ne-
katerih islamističnih spletnih strani je namreč pokazala, da jih velika večina gostuje
v ZDA in Veliki Britaniji ter drugih zahodnih državah, ki imajo najbolj razvito infor-
macijsko infrastrukturo ter storitve, katerih gonilna sila sta zasebni kapital in pobu-
da. Zanimivo pa je, da se šele v zadnjem času predvsem v ZDA vse pogosteje pojav-
ljajo številne aktivnosti predvsem medijev, pa tudi posameznikov, ki posebej
izpostavljajo nevarnost t. i. e-jihada. Tako sta Bensman ter Riggs (2004a) na televizij-
ski postaji CBS 11 v posebnem prispevku opozorila na nevarnosti, ki jih prinaša
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klasičen defenzivni ukrep v okviru informacijskih operacij (gre namreč
za preprečevanje nasprotnikove informacijske dejavnosti). Onemogočiti
je namreč treba takšno ofenzivno uporabo IKT s strani nasprotnika,
katere ciljna publika smo sami. Vendar pa imajo tovrstni ukrepi kratko-
trajen učinek, saj lahko avtorji hitro zamenjajo domeno oz. svoje vsebine
prestavijo na druge internetne strežnike in geografske lokacije. Ne glede
na to pa so zanimivi rezultati analize, kje se strani s tovrstno vsebino
fizično nahajajo (to je namreč mogoče narediti z metodo sledenja (tracert
oz. tracing) internetnih prehodov, kar omogočajo tako nekateri komer-
cialni programi, programi v okviru operacijskih sistemov ter spletne sto-
ritve). Na osnovi lastne raziskave ter pridobljene analize lahko ugotovi-
mo, da se skoraj 70 % analiziranih spletnih strani islamskih skrajnežev
nahaja na zahodnih (predvsem ameriških, pa tudi britanskih) strežnikih
(Boccara, 2004; Pany, 2004), kljub večkratnem ponavljanju sledenja tako
v krajšem kot daljšem časovnem obdobju. Vendar pa je pri tem potrebno
upoštevati, da določeni IP naslovi, ki jih zaznamo kot končne lokacije,
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uporaba interneta s strani teroristov, ki naj bi zlasti s prizori samomorilskih napa-
dov na zavezniške cilje v Iraku izvajali propagando, usmerjeno na muslimanske
množice po vsem svetu ter jih navajali na nasilje. Pri tem sta posebej izpostavila po-
nudnika dostopa do interneta The Planet iz Dallasa, ki naj bi na svojih spletnih
strežnikih omogočil delovanje številnih islamističnih spletnih strani. Prispevek sta
pripravila v sodelovanju z Aaronom Weisburdom, ameriškim Židom, ki na svoji
spletni strani Internet Haganah – Haganah je hebrejski izraz, ki pomeni obramba –
(http://www. haganah.us/haganah/index.html) – ob pomoči svojih sodelavcev objavlja
fizične lokacije islamskih spletnih strani, nato pa izvaja pritiske na lastnike strežni-
kov, da tovrstne vsebine umaknejo. Podobno je bilo tudi v primeru podjetja Planet,
ki je samo nekaj dni po objavi prispevka sporne vsebine umaknilo s svojih strežni-
kov (Bensman in Riggs, 2004b). Weisburd in njegovi sodelavci so tako s pomočjo fi-
nančne in tehnološke podpore svojih privržencev kot tudi znanstvenih inštitutov
(npr. MEMRI – Meadle East Media Research Institute) uspeli onemogočiti že nekaj
tisoč spletnih strani, domnevno ali dejansko povezanih s terorizmom.

Iz navedenega primera v ZDA lahko ugotovimo vso kompleksnost uporabe inter-
neta ter različne interese posameznih akterjev. Finančni interesi podjetij, ki nudijo
internetne storitve, so nedvomno v navzkrižju tako z državo in njenim bojem proti
terorizmu kot vse številnejšimi nacionalističnimi uporabniki, ki izvajajo svoje zaseb-
no informacijsko bojevanje proti islamskim fundamentalistom. Kajti podjetja ne za-
nima, kdo je domeno oz. prostor na strežniku rezerviral in plačal, prav tako pa je
tudi res, da islamski skrajneži pogosto uporabljajo posrednike, ki delujejo v njiho-
vem imenu. Ob več sto tisoč straneh pa je seveda tudi sam nadzor zelo težko izvaja-
ti, poseben problem pa predstavlja tudi pomanjkanje ustrezne mednarodne pravne
regulative, ki bi bila zaradi neomejenosti interneta v tem primeru nujna. Na drugi
strani pa zlasti posamezniki izvajajo vse pogostejše pritiske na državo, da navkljub
prvemu amandmaju k ameriški ustavi, ki zagotavlja svobodo še tako skrajnih stališč
in mnenj, odločneje posreduje proti ponudnikom dostopa do interneta, ki omogoča-
jo informacijsko delovanje islamskih skrajnežev. V skladu z novo ameriško zakono-
dajo je namreč prepovedano vsako sodelovanje ameriških pravnih in fizičnih oseb z
organizacijami, ki jih država razglasi za teroristične. Posameznikom pa se v zadnjem
času vse pogosteje pridružujejo tudi mediji. Tako bo tudi v državah, ki prisegajo na
svobodo govora in nevmešavanje države v internet, njegova cenzura očitno vse bolj
prisotna, prav tako pa se bodo okrepile zahteve za mednarodno pravno ureditev
uporabe IKT ter še posebej interneta. 
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služijo zgolj za preusmeritev (orig. re-routing) na dejanske lokacije (oseb-
ni intervju z Matejem Kovačičem, 2004).

Navedeni empirični podatki in primeri nakazujejo določeno dvojnost
informacijske politike zahodnih držav163 (predvsem ZDA) v odnosu do
spletnih strani islamskih skrajnežev. Po eni strani tolerirajo delovanje
hekerjev, ki prevzemajo nadzor nad temi spletnimi stranmi, kot tudi
ponudnikov dostopa do interneta, ki take strani fizično odstranjujejo s
svojih strežnikov, na drugi strani pa je še vedno izjemno veliko število
strani, ki se fizično nahajajo na njihovem ozemlju. Ta razkorak pa je mo-
goče pojasniti na dva načina. Kibernetski prostor je res izjemno velik,
nepregleden, izrazito dinamičen in ga je zato zelo težko aktualno nadzo-
rovati (spreminjajo se namreč tako URL in IP naslovi teh strani kot fizič-
na lokacija strežnikov, na katerih gostujejo), po drugi strani pa je v inte-
resu držav in njihovih obveščevalnih služb, da določene spletne strani
nasprotnikov pustijo aktivne ter na ta način lažje nadzorujejo delovanje
in komuniciranje njihovih uporabnikov.164 Ta nadzor omenjene službe
vršijo preko spremljanja celotnega prometa ponudnikov dostopa do
interneta, v ta namen pa uporabljajo človeške vire in programske rešitve.
Ena od takih je tudi uporaba metode »kopanja po podatkih« za odkriva-
nje terorističnih aktivnosti na svetovnem spletu (orig. Using Data Mining
for Detecting Terror-Related Activities on the Web). Za analiziranje splet-
nih strani, ki jih uporabljajo teroristične oz. radikalne organizacije, ome-
njena metoda uporablja algoritem za »kopanje po podatkih« (orig. data
mining algorithm).165 Njegov razvoj naj bi temeljil na treh fazah. Prva se
nanaša na preučevanje vsebine obstoječih terorističnih spletnih strani ter
analizo aktivnosti uporabnikov, ki jih uporabljajo. Drugič, odkrivanje
potencialnih teroristov se mora izvesti v realnem času, kar pa je mogoče
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163 Ta dvojnost velja tudi za Rusko federacijo in njen odnos do informacijske dejavnosti
čečenskih upornikov. Če so sprva poskušali spletno stran www.kavkazcenter.com z
metodo DoS (Denial of Service) zgolj onemogočiti, pa se po prevzemu odgovornosti
za napad na šolo v Beslanu, ki jo je na omenjeni spletni strani prevzel Šamil Basajev,
Ruska federacija odloči za pritisk na oblasti Litve, kjer se spletna stran tudi fizično
nahaja. Spletna stran je po nekaj mesečnem premoru ponovno začela delovati, sedaj
pa gostuje na Švedskem.

164 Britanska obveščevalna služba MI5 je po napadih v Londonu 21. 7. 2005 spremenila
taktiko ter se iz pasivnega nadzora islamističnih informacijskih servisov s pomočjo
patriotskih hekerjev usmerila na njihovo onemogočanje oz. zapiranje tovrstnih
spletnih strani. Kajti kljub različnim filtrirnim mehanizmom, poplava informacij-
skih virov ter spreminjanje njihovih lokacij, obveščevalnim službam onemogoča
identifikacijo informacij o potencialnih terorističnih napadih (Rötzer, 2005a).

165 Data mining oz. kopanje po podatkih je način odkrivanja skritih podatkov v bazah.
S kombinirano uporabo strojnega učenja, statistične analize, tehnik modeliranja ter
tehnologije baz podatkov, kopanje po podatkih omogoča iskanje subtilnih povezav
med podatki, na podlagi katerih lahko napovedujemo prihodnje dogodke. Tovrstne
metode se uporabljajo predvsem za izdelavo potrošniških profilov na področju trže-
nja, v našem primeru pa za oblikovanje tipičnega obnašanja (profila) pripadnika oz.
simpatizerja teroristične organizacije (http://www.twocrows.com/glossary.htm#anchor
314309). 
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zagotoviti le, če je delovanje teroristov predstavljeno izredno homogeno
in eksaktno in ga je mogoče nato obdelati. In tretjič, občutljivost zazna-
vanja naj bi bila določena z uporabniškimi parametri, kar omogoča kali-
bracijo oz. prilagajanje sistema. Če želimo torej oblikovati algoritem, ki
bo uspešno iskal uporabnike različnih terorističnih spletnih strani, pri
tem pa ločil teroriste od navadnih (»radovednih«) uporabnikov, moramo
najprej analizirati tipično vedenje terorista na spletu oz. izdelati njegov
profil (tovrstna analiza je mogoča z natančno, večparametrsko analizo
spletnih strani), v drugi fazi pa ta profil stalno primerjati z delovanjem
vseh uporabnikov nekega ponudnika dostopa do interneta. V tretji fazi
nato uporabimo še človeške vire, ki analizirajo »sumljive« uporabnike.
Na osnovi pridobljenih podatkov lahko oblikujemo na algoritmu teme-
lječ model, ki bo take uporabnike iskal in ločil na učinkovit način (Elovi-
ci, Kandel, Shapira, Zaafrany, 2004). 

Analiza učinkovitosti uporabe IKT v ameriško-iraškem konfliktu

V drugi fazi neposrednega spopada med iraškimi in koalicijskimi silami
smo v primerjavi z letom 1991 lahko ugotovili, da je uporaba IKT zlasti
pri zagotavljanju koncepta omreženih oboroženih sil, kljub težavam na
konceptualni in tehnološki ravni, dejansko prispevala k njihovi večji
učinkovitosti. Hitrost manevra in napredovanja ob upoštevanju lastnih
in nasprotnih izgub ter uporabljenih silah, nedvoumno kaže na pomen
IKT v sodobnih oboroženih silah. Vendar pa se učinkovitost ni prelevila
tudi v uspešnost realizacije ciljev, kajti koalicijske sile so ob zlomu regu-
larne iraške vojske naletele na tipični asimetrični upor tako iraškega
prebivalstva kot skrajnežev, ki so prišli iz tujine. Pri tem jim je največ
preglavic povzročalo vojskovanje v naseljenih mestih, kjer tudi najsodob-
nejša tehnologija ni pomagala ločiti med uporniki in civilnim prebi-
valstvom ter uporaba najpreprostejših oborožitvenih sistemov in samo-
morilski bombni napadi, na katere so bile koalicijske sile popolnoma
nepripravljene (Komarow, 2004). Uspešnost koalicijskih sil pa je potreb-
no natančneje ovrednotiti glede na postavljene politično/vojaške ter ope-
rativne cilje kampanje. Med prve spadajo (Moseley, 2003: 4):
1. Stabilni Irak, ki mora obdržati ozemeljsko celovitost, njegova nova

vlada pa se mora odreči razvoju orožij za množično uničenje, podpori
terorizmu ter ogrožanju sosednjih držav.

2. Uspeh posredovanja v Iraku je pomemben tudi za vplivanje na druge
države v simbolnem smislu, kot znak, da se podpora terorizmu in pri-
zadevanje za razvoj orožij za množično uničenje ne izplača.

3. Destabilizacija, izolacija in odstranitev z oblasti iraškega režima ter
podpora novi iraški vladi, ki bo sestavljena iz vseh etničnih oz. verskih
skupin. 
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4. Uničenje iraških zmogljivosti za razvoj in uporabo orožij za množično
uničenje.

5. Zaščita zaveznikov pred iraškimi grožnjami in napadi.
6. Uničenje terorističnih mrež v Iraku ter pridobitev obveščevalnih

podatkov o globalnem terorizmu; priprtje teroristov in vojnih zločin-
cev ter pomembnih pripadnikov režima, ob tem pa izpustitev nepra-
vično zaprtih v času delovanja tega režima.

Najpomembnejši vojaško-operativni cilji posredovanja pa so bili nasled-
nji: poraziti oz. zajeti ali prisiliti h kapitulaciji iraške oborožene sile, nev-
tralizirati iraško vodstvo, nevtralizirati iraške zmogljivosti pri razvoju in
uporabi nekonvencionalnega orožja, izvajanje humanitarne pomoči iraš-
kemu prebivalstvu po koncu sovražnosti, vzpostaviti pogoje za instru-
mente moči (predvsem varnostni sistem in oborožene sile) nove iraške
oblasti, ohraniti mednarodno in regionalno podporo, nevtralizirati siste-
me poveljevanja in nadzorovanja (C2) iraškega režima ter njegove var-
nostne sile ter zagotoviti premoč v zraku, na morju in v vesolju (Ibid.).

Ob preverjanju postavljenih ciljev operacije Iraška svoboda lahko tako
ugotovimo, da je bila operacija uspešna le v tistem delu političnih ciljev,
ki so se nanašali na spremembo režima in prijetje njegovih pomembnih
članov. Povsem pa je bila neuspešna pri boju proti terorizmu, ki ne samo
da ga ni uspela zatreti, Irak je celo postal zbirališče islamskih skrajnežev
z vsega sveta, ki ob pomoči domačinov izvajajo upor proti okupacijskim
silam, po drugi strani pa so vse bolj prisotne tudi napetosti med entiteta-
mi znotraj Iraka, ki grozijo, da prerastejo v državljansko vojno. Prav tako
pa so zaradi povsem netočnih obveščevalnih podatkov zaman iskali iraš-
ko orožje za množično uničenje. Irak je tako zaradi nepredvidenega raz-
voja dejansko postal še večja grožnja regiji in ostalemu svetu, kot pa je
bil pred samim napadom nanj. 

Kar zadeva vojaške oz. operativne cilje koalicijskih sil pa lahko ugoto-
vimo večjo stopnjo uspešnosti, ki pa je kljub vsemu glede na tehnološko-
tehnično premoč manjša, kot bi smeli pričakovati. Koalicijske sile so
imele veliko težav zlasti v času, ko je iraški upor prešel iz konvencional-
ne oblike v popolnoma asimetrično obliko ter začel izkoriščati mesta,
medije ter nezadovoljstvo islamskega sveta predvsem z ameriško zuna-
njo politiko. Ker se tretja faza konflikta ni razvila v postkonfliktno obno-
vo, temveč je postala faza asimetričnega odpora, koalicijske sile tudi niso
mogle uresničiti tistih ciljev, ki se nanašajo na izgradnjo nove iraške
oblasti ter njihovega varnostnega in obrambnega sistema.

Poleg težav pri uvajanju na omrežju temelječih oboroženih sil je glavni
razlog za omenjen neuspeh nedvomno povezan s težavami tudi na po-
dročju izvajanja informacijskih in psiholoških operacij v vseh fazah konf-
likta, kar so v dokumentu On Point: The United States Army in Operation
Iraqi Freedom ugotovili Američani sami. Glavni namen informacijskih
operacij pred samim konfliktom je bil usmerjen v zmanjševanje morale
nasprotnikovih oboroženih sil in civilnega prebivalstva, med samim

XVLOGA UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE …X



244

konfliktom pa se je preusmeril na taktične in operativne cilje, ki so se
nanašali na predajo iraških vojakov, nevmešavanje civilnega prebivalstva
v boje ter zaščito iraške (predvsem naftne) infrastrukture, ki so jo Iračani
uporabljali za lastne interese že leta 1991 (zažiganje naftnih polj). 

Pri analizi učinkovitosti že predstavljenih posameznih oblik informa-
cijskih operacij, le-te lahko razdelimo na dva dela. Prvi se nanaša na
»mehke« psihološke operacije, ki za dosego ciljev166 uporabljajo IKT ter
druga konvencionalna propagandna sredstva, drugi pa na trde operacije,
katerih cilj je nasprotnikova kritična informacijska infrastruktura ne
glede na pri tem uporabljena sredstva. Cilj prvih napadov je torej vpliva-
nje na kognitivni in konativni značaj nasprotnika, medtem ko so drugi
usmerjeni v uničenje infrastrukture. Zlasti za drugo, ameriška stran ugo-
tavlja, da so bili kinetični in elektronski napadi na nasprotnikov sistem
vodenja in poveljevanja ter informacijsko infrastrukturo bistveno bolj
učinkoviti kot mehki napadi. Glavni razlogi neuspeha informacijskih
operacij so nesistemsko načrtovanje, koordiniranje in izvajanje, ki kljub
desetletni obravnavi koncepta še vedno delujejo na ad hoc principu. Sta-
nje naj bi izboljšala ustanovitev prvega poveljstva informacijskih opera-
cij. Šibka točka je gotovo tudi večinoma nepisana doktrina informacij-
skih operacij, kajti FM 3-13 (Information Operations: Doctrine, Tactics,
Techniques, and Procedures (2003)) kot prvi poskus zapolniti doktrinar-
no praznino, je izšel šele nekaj mesecev po koncu glavnih vojaških ope-
racij v Iraku, poleg tega pa so omenjen dokument razvili v okviru Sekre-
tariata za kopensko vojsko. Doktrinarna praznina namreč ovira tako
načrtovanje kakor tudi izobraževanje in usposabljanje častniškega in
poveljniškega kadra pri izvajanju informacijskih operacij. Rezultat nes-
kladij se je odražal v informacijskih operacijah, ki niso bile povezane in
integrirane z manevrom, ognjem ter drugimi elementi boja. Še večji
problem pa je neenotno obravnavanje informacijskih operacij med posa-
meznimi zvrstmi ameriških oboroženih sil, kar je onemogočalo načrtova-
nje in izvajanje združenih operacij in kampanj. V pripravah na operacije
v Bagdadu so se pojavila neskladja med kopensko vojsko ter zračnimi si-
lami glede uporabe koncepta informacijskih operacij. Kopenska vojska je
pri tem zagovarjala »mehke«, letalstvo pa »trde« napade. Z vidika vpliva
na dogajanje na bojišču so se v tem primeru kot učinkovitejša izkazala
sredstva, ki jih je zagovarjalo letalstvo. 

S težavami pa so se ameriške oborožene sile soočale tudi pri izvajanju
psiholoških operacij kot pomembnega dela informacijskih operacij.
Teme in sporočila so namreč temeljila na izrazitem vertikalnem principu
od zgoraj navzdol (orig. top-down), kar pa je preprečevalo taktični
uspeh. Kot se je izkazalo v Iraku pa tudi na Balkanu, centralizirane teme

XVARNOST V INFORMACIJSKI DRUŽBIX

166 Glavni namen informacijskih operacij je podpora taktičnim in operativnim ciljem,
med katerimi so najpomembnejši predaja nasprotnikovih vojakov, vplivanje na ci-
vilno prebivalstvo ter preprečevanje odpora, gverile in napadov na iraško naftno in-
frastrukturo (On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom, 2004). 
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in sporočila pogosto niso odražala dogajanja na terenu ter niso bila prila-
gojena značilnostim lokalnega prebivalstva. Tako so npr. v operaciji Iraš-
ka svoboda taktični timi psiholoških operacij (orig. TPT – Tactical PSY-
OPS Teams) v prvih 48 urah uporabljali letake, ki so nasprotne vojake
pozivali k predaji. Ker se je položaj na bojišču hitro spreminjal in so
ameriške sile naglo napredovale, pa se centraliziran sistem oblikovanja
sporočil na te spremembe ni bil več sposoben primerno odzivati. Zato so
morali taktični timi psiholoških operacij pri svojem delovanju uporabljati
zvočnike. Ta primer nazorno kaže na pomanjkljivosti pri izvajanju psiho-
loških operacij, ki tako na taktični kot tudi operativni in strateški ravni
niso prinesle pričakovanega rezultata. 

Če ameriške in tudi nevtralne analize obravnavajo informacijske in
psihološke operacije zelo kritično, pa koncept bojnega formacijskega no-
vinarstva obravnavajo kot precejšen napredek v primerjavi s preteklimi
konflikti, zlasti kar zadeva informiranje domače ameriške javnosti. Novi-
narji, vključeni v vojaške enote, so namreč ameriško javnost informirali
predvsem o junaških dejanjih ameriških vojakov, po drugi strani pa so
tudi zelo neposredno prikazovali njihovo žrtvovanje za domovino, kar je
seveda vzpodbudilo domoljubna čustva Američanov. Po drugi strani pa
je tovrstna medijska politika predvsem tuje novinarje usmerila v upora-
bo alternativnih informacijskih virov, kajti zavedali so se, da se bodo
lahko le na ta način dokopali do objektivnejšega vpogleda v konflikt.
Zato so predvsem zahodnoevropski novinarji pogosto sami z domačimi
prevajalci potovali po Iraku, kar je povzročilo številne smrtne žrtve med
njimi, za katere so bile odgovorne tako koalicijske sile, v zadnji fazi konf-
likta pa tudi iraški uporniki, ki so zahodne novinarje zajemali kot talce
ter poskušali vplivati na spremembo politike njihovih držav v odnosu do
Iraka.

Omejeno učinkovitost uporabe IKT pa lahko ugotovimo tudi pri iraš-
kih upornikih zlasti v tistem delu, kjer so želeli vplivati na mednarodno
javnost. Kot primer navajamo analizo The Internet and the Iraqi War, ki je
za svoje potrebe uporabila podatke telefonske javnomnenjske raziskave
Pew Internet & American Life Project (med 20. in 25. marcem 2003 jo je
izvedel Princeton Survey Research Associates). Raziskava je zajela 1.600
prebivalcev ZDA, starejših od 18 let. Pri tem lahko s 95 % verjetnostjo
trdimo, da je napaka vzorčenja ter drugih vplivov plus ali minus 3 %.
Med anketiranci je bilo 999 uporabnikov interneta, za katere velja stan-
dardna napaka plus ali minus 4 %. Glavne ugotovitve raziskave so, da je
77 % ameriških uporabnikov uporabljalo internet v povezavi z vojno v
Iraku, pri čemer so prek interneta zbirali informacije o konfliktu, pošilja-
li in prejemali elektronsko pošto in tako izražali svoja mnenja. Manjši del
uporabnikov pa je elektronsko pošto uporabljal tudi za mobiliziranje
drugih in pridobivanje podpore za svoja vojna ali protivojna stališča. 55
% od 116 milijonov uporabnikov interneta v ZDA je uporabljalo elektron-
sko pošto za komuniciranje in pridobivanje podatkov o vojni, 56 % pa je
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v ta namen uporabljalo tudi svetovni splet. Kar 14 % anketirancev je izja-
vilo, da zaradi konflikta v Iraku in želje po pridobivanju svežih informa-
cij bolj pogosto uporablja internet kot sicer. Pomemben pa je tudi poda-
tek o vse večjem zaupanju v internet kot informacijskem viru, še posebej
če ta konflikt primerjamo s terorističnimi napadi 2001. Kljub temu pa je
še vedno najpomembnejši in primarni informacijski vir televizija, ki jo je
izpostavilo tudi 87 % uporabnikov interneta, sledijo radio in tiskani
mediji, internet pa je kot prevladujoč informacijski vir za spremljanje
vojne v Iraku navedlo 17 % uporabnikov interneta (v primeru teroristič-
nih napadov je bilo takih samo 3 %). Zelo zanimiv pa je podatek o pome-
nu interneta v prvi (predkonfliktni) fazi, ko 26 % Američanov internet
navede kot primarni informacijski vir pridobivanja podatkov o možnosti
vojne v Iraku.

Kar zadeva spletne strani, ki so jih obiskovali ameriški uporabniki in-
terneta, preseneča izredno nizko spremljanje spletnih dnevnikov oz. blo-
gov, ki so jih nekateri avtorji označili kot eno izmed pomembnejših no-
vosti pri uporabi IKT v primeru sodobnih konfliktov oz. vojn in ki naj bi
pomembno vplivali na deljenje oz. širjenje mnenj o vojni, prav tako pa
naj bi uporabniki interneta z njimi pridobili nove perspektive in informa-
cije o dogajanju neposredno v konfliktu (Krempl, 2004; Müller, 2004).
Prve analize v ZDA so namreč pokazale, da je spletne dnevnike redno
prebiralo zgolj 4 % uporabnikov interneta, tako da spletnih dnevnikov še
ne moremo uvrstiti med pomembnejše informacijske vire. Ker je delež
uporabnikov spletnih dnevnikov tako majhen (manj kot 5 %), tudi ni
mogoče statistično značilno ugotoviti, kdo so ti uporabniki oz. ali so bolj
nagnjeni k nasprotovanju ali zagovarjanju vojne v Iraku. Podatki pa kljub
vsemu nakazujejo, da se spletni dnevniki bolj uporabljajo med uporabni-
ki, ki imajo širokopasovni dostop do interneta in v povprečju spadajo v
mlajšo populacijo (Rainie, Fox in Fallows, 2003).

Kljub vse večjemu pomenu in zaupanju v internet kot informacijske-
mu viru, moramo izpostaviti relativno informacijsko izoliranost ame-
riške družbe in izrazito omejenost na nacionalno informacijsko infra-
strukturo. Raziskava o ameriških uporabnikih interneta jasno kaže, da
so ameriški uporabniki kljub intenzivnejši in daljši uporabi uporabljali
predvsem domače servise in spletne strani (predvsem domače strani
ameriških televizijskih hiš in tiskanih medijev, kakor tudi uradnih strani
ameriških oblasti), prav tako pa so v »notranjem« (ameriškem) prometu
uporabljali tudi internetne storitve za neposredno (orig. face to face)
komuniciranje, kot sta elektronska pošta ter spletne klepetalnice in IRC.
Internetni promet v ZDA je tako potekal na relaciji ameriški informacij-
ski servisi (ameriška nacionalna informacijska infrastruktura) – uporab-
niki, zelo malo uporabnikov, med katerimi je bila večina tako ali tako že
pred samo vojno bolj protivojno usmerjena, pa se je odločilo za obiske
tujih (npr. iraških) ali alternativnih spletnih strani (spletnih dnevnikov),
ki so ameriško-iraški konflikt prikazali v povsem drugačni podobi kot
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ameriške oblasti in medijske korporacije. Zato je razumljivo, da je upora-
ba interneta pripomogla k spremenjenim stališčem ameriške javnosti do
posredovanja v Iraku167 v zelo omejenem obsegu, kar pa je vse prej kot v
skladu s pričakovanji iraških upornikov. Prav tako pa lahko potrdimo
tudi predstavitev njihove komunikacijske sheme, ki jasno nakazuje večjo
moč vpliva tradicionalnih medijev (predvsem elektronskih) pred nepo-
sredno uporabo IKT oz. njenega komunikacijskega elementa (glej Sliko
24). Res pa je, da je IKT postala eden najpomembnejših virov tudi za tra-
dicionalne medije oz. z vidika sporočevalcev medij za vplivanje na mno-
žične medije. Ne glede na izredno naraščanje števila uporabnikov v raz-
vijajočem se svetu ter veliko penetracijo v razvitem svetu (Information
Society Statistics: Data 1997–2002, 2003; Human Development Report 2003:
Millennium Development Goals: A compact among nations to end human po-
verty,2003), ima internet še vedno manjši informacijski vpliv kot tradi-
cionalni množični mediji (televizija, radio, tiskani mediji).

SKLEP

V študiji primera konflikta med ZDA oz. protiteroristično koalicijo ter
iraškim režimom v prvi in drugi fazi oz. iraškimi islamističnimi uporniki
v tretji fazi, lahko izpostavimo vso kompleksnost uporabe IKT v sodob-
nih konfliktih. Medtem ko so informacijsko zelo razvite koalicijske drža-
ve IKT uporabile za povečanje učinkovitosti svojih oboroženih sil (razvoj
koncepta omreženih oboroženih sil), hkrati pa so z uporabo IKT dopol-
njevale konvencionalna sredstva propagande oz. psihološkega bojevanja,
pa so IKT obsežno uporabili tudi na iraški strani. Ta ugotovitev še pose-
bej velja za tretjo fazo konflikta, ko je iraška stran prešla na popolnoma
asimetrični uporniški način vojskovanja, ki poskuša izrabiti vse šibke
točke tako koalicijskih sil kot njihovih držav.168 Glede na to, da se IKT
(internet) s strani ekstremističnih in terorističnih skupin uporablja pred-
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167 V tem smislu na ameriško javnost še najbolj vplivajo poročila o izgubah med ame-
riškimi vojaki, prav tako pa so tudi poročila o mučenju in zlorabah, ki so jih ameriš-
ke sile izvajale nad iraškimi ujetniki precej negativno vplivale na podobo, ki jo je v
očeh ameriške javnosti imelo posredovanje v Iraku. 

168 Analize predvsem ameriških avtorjev (Blank, 2003; Bailey, 2001) o asimetričnih
grožnjah v primeru Iraka so se pokazale kot popolnoma napačne, saj so izhajale iz
poročil ameriških obveščevalnih služb, ki so poudarjale predvsem obstoj iraškega
orožja za množično uničenje. Zanemarili pa so iraški odpor v povezavi z mednarod-
nim terorizmom po propadu totalitarnega režima Sadama Huseina. V tem pogledu
pa se je kot izrazito neuspešna izkazala tudi Busheva oz. Rumsfeldova doktrina, te-
melječa na tehnološkem determinizmu, ki se je usmerila predvsem na drugo fazo
oboroženega konflikta, zanemarila pa je analizo in priprave na uporniško asimetrič-
no delovanje po okupaciji iraškega ozemlja (Musharbash, 2004).
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vsem za izvajanje propagande in protipropagande ter prenos kodiranih
sporočil, pri čemer uporabljajo javno dostopno kodirno programsko
opremo ter izvajanje napadov za ohromitev nasprotnikovih informacij-
skih sistemov (virusi ter DoS metode) (Kovacich in Jones, 2002), lahko
podobne oblike uporabe IKT ugotovimo tudi pri iraških upornikih. Z
vidika zahodnih držav se je IKT namreč izkazala kot ena izmed šibkih
točk, ki je iraškim upornikom omogočila pošiljanje svojih sporočil
zahodni in globalni javnosti nasploh, po drugi strani pa skrajne islami-
stične skupine uporabljajo predvsem internet kot sredstvo za širjenje
svojih idej oz. novačenje mladih muslimanov povsod po svetu, tudi v
zahodnih državah. Internet tako vse bolj nadomešča tradicionalna sreds-
tva za izvajanje propagande. Pri tem uporabljajo vse storitve, med kateri-
mi pa moramo posebej izpostaviti tudi IRC oz. klepetalnice, ki so edina
storitev interneta, kjer je omogočeno neposredno komuniciranje med
točno določenimi uporabniki v realnem času. Čeprav ima ta storitev sicer
bistveno manjši domet kot npr. svetovni splet, pa uporniškim islamistič-
nim skupinam omogoča neposredno povezavo in navezavo stikov z novi-
mi potencialnimi člani. Tako bi lahko sinhronizirali svoje delovanje, po
drugi strani pa bi lahko svoje ideje zelo hitro preverili med uporabniki
IRC-a ter dobili takojšnjo povratno informacijo (orig. feedback). Res pa
je, da lastnost IRC-a, ki omogoča spreminjanje identitet, prevzemanje
novih in relativno enostavno brisanje sledi, takim skupinam otežuje real-
ni vpogled v iskrenost njihovih potencialnih članov oz. simpatizerjev, za-
hodnim obveščevalnim in varnostnim službam pa prav tako prepoznava-
nje pravih virov ogrožanja. Naslednja oteževalna okoliščina za te službe
pa je tudi razvoj posebnih tipografij oz. pisnih oblik komunikacij, ki se
razvijajo predvsem med mladimi Arabci, uporabniki interneta in IRC-a.
Le-ti uporabljajo ASCII znake, ki so vizualno podobni arabskim črkam,
kar omogoča njihovo sporazumevanje tudi na računalniških platformah,
ki ne podpirajo arabskega jezika. Prav tako pa arabska mladina v zahod-
nih državah razvija poseben jezik za sporazumevanje, ki ga sestavljajo
tako arabske kot angleške besede (Osebni intervju z Matejem Kovači-
čem, 2004). 

Druga oblika, ki so jo iraški uporniki množično uporabljali, je uporaba
IKT za izvajanje psihološkega bojevanja oz. »medijske« vojne. Iraški
uporniki so želeli vplivati na zahodne javnosti predvsem s prikazo-
vanjem nasilja nad talci. S prikazom njihovih dejanskih ali celo inscini-
ranih usmrtitev na spletnih straneh in preko televizijskih postaj (Rötzer,
2004) so zahodne javnosti poskušali prepričati, da je analiza stroški – ko-
risti, temelječa na zahodni realistični materialistični paradigmi in razu-
mevanju varnostnega delovanja držav, v tem konfliktu za zahodne drža-
ve in družbe izrazito negativna. In na koncu sledi še tretja oblika
uporabe IKT s strani iraških upornikov, ki pa se nanaša na neposredno
operativno in taktično zagotavljanje njihovih akcij, usmerjenih proti
koalicijskim silam. Svetovni splet so namreč uporabili za posredovanje
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navodil svojim privržencem, kako uporabljati posamezne oborožitvene
sisteme, prav tako pa so določali tudi način delovanja oz. taktične
postopke.169 Trditve nekaterih zahodnih avtorjev, da so v teh sporočilih s
stenografijo kodirani tudi cilji, pa ostajajo bolj ali manj nedokazane
(Rötzer, 2004). 

Iraški uporniki so IKT in še posebej internet uporabljali za psihološko
bojevanje, objave sporočil in propagando, »kopanje podatkov«, zbiranje
finančnih prispevkov, rekrutiranje in mobilizacijo svojih privržencev,
povezovanje z drugimi islamističnimi skupinami po svetu in v Iraku
samem ter deljenje informacij o načrtih oz. koordinacijo svojega delova-
nja. Tovrstno delovanje so omogočile predvsem lastnosti interneta kot so
lahek dostop, pomanjkanje pravnih določil o njegovi uporabi, izredno ši-
roka potencialna ciljna publika ter hiter prenos podatkov. Zato lahko
tako za delovanje iraških upornikov kot drugih islamističnih skupin ugo-
tovimo, da so oblikovale več sto (znanih) spletnih strani, ki se nenadoma
pojavijo, svojo obliko stalno spreminjajo in končno nenadoma izginejo
oz. spremenijo svojo lokacijo. Njihova dejavnost je torej zelo dinamična
in se v osnovi nanaša na tri glavne ciljne skupine: trenutne in potencial-
ne privržence, mednarodno javno mnenje ter nasprotnikovo javnost,
predvsem zahodno. Slednja je kljub relativnemu neuspehu za spremem-
bo javnega mnenja s strani iraških upornikov, zlasti kar zadeva ukrepe
proti tovrstnemu delovanju islamistov, močno razdvojena, saj vsako
omejevanje svobode izražanja na internetu kot tudi tehnični poskusi fil-
triranja prometa trčijo ob pravice posameznika do osebnih svoboščin –
osebno varnost, na kar so v ZDA še posebej občutljivi (Weimann, 2004).
Zato se lahko strinjamo s Thomasom (2003a) in njegovo tezo, da se naj-
nevarnejša oblika uporabe interneta s strani teroristov oz. ameriških nas-
protnikov ne nanaša na kibernetski terorizem170 oz. programske ali fizič-
ne napade na informacijske sisteme, temveč na njegovo komunikacijsko
zmogljivost. Kibernetsko načrtovanje (orig. Cyberplanning) se namreč
nanaša na digitalno koordinacijo integriranega načrta, ki presega
geografske meje in je pomemben način operativnega delovanja tako za
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169 Nemško podjetje, ki se ukvarja z informacijsko varnostjo PAM AMP, je v svojem
poročilu navedlo, da je v nemško govorečem kibernetskem prostoru marca 2005 ob-
stajalo kar 32.651 strani oz. povezav do vsebin z navodili, kako sestaviti in uporabiti
eksplozivna telesa (Innere Sicherheit Jugendschutz: Deutschland, Mekka für digitale Ter-
ror- und Bombenbauanleitungen, 2005). Vendar pa je pri tem potrebno poudariti, da se
večina teh povezav nanaša na ekstremno desne politične kroge v zahodnih državah,
zato teh številk ne moremo neposredno povezati z informacijskim delovanjem is-
lamskih skrajnežev. Po drugi strani pa je res, da se tudi oni tovrstnih informacij tudi
zelo vešče poslužujejo. 

170 Kibernetski terorizem (orig. Cyber terrorism) lahko definiramo kot uporabo oz.
grožnjo z uporabo napadov na računalniška in druga informacijska omrežja, katerih
glavni namen je prestrašiti civiliste oz. povzročiti veliko uničenje ter prekinitev poli-
tičnega procesa. Namen je torej povzročiti fizično uničenje oz. povzročiti strah in
spodkopati zaupanje javnosti v pomembne javne storitve, v končni fazi pa tudi ob-
last samo (Bosch, 2002: 2).
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teroristične kot druge uporniške skupine. Internet zagotavlja teroristom
anonimnost, hkrati pa predstavlja učinkovito sredstvo poveljevanja in
nadzora koordinacije ter možnosti integriranega napada (Thomas, 2003a:
113, 116).171

Slika 9: Uporaba komunikacijskega vidika IKT kot instrumenta moči s
strani iraških upornikov

Študija primera konflikta v Iraku je nedvoumno opozorila na izjemno
vlogo, ki jo ima uporaba IKT v sodobnih konfliktih, obenem pa ugotav-
ljamo neuspeh tistih konceptov, ki izpostavljajo njen odločilen pomen.
Tako iraški uporniki kot koalicijske sile namreč svojih ciljev niso uresni-
čili v celoti, pa naj gre za uvajanje koncepta omreženih oboroženih sil ter
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171 Anonimnost uporabe interneta je v luči protiteroristične paranoje v zahodnem svetu
vse bolj ogrožena in nekateri predstavniki civilne družbe opozarjajo, da so islamski
skrajneži že dosegli svoj namen: kljub drugačnemu zagotavljanju zahodnih politič-
nih voditeljev je spopad s »terorizmom« v temelju zamajal postulate zahodne druž-
bene ureditve: svobodo posameznika, anonimnost izražanja njegovih političnih pre-
pričanj ter kozmopolitizem in celo politično globalizacijo. V tem okviru zahodne
države izgubljajo tudi internet kot instrument in hkrati rezultat razsvetljenstva, de-
mokratizacije in svobode.



251

informacijskih in psiholoških operacij na koalicijski strani, oz. za poskus
vplivanja na spremembo javnega mnenja v nevtralnih in nasprotnih jav-
nosti v primeru iraških oblasti ter kasneje upornikov. Po drugi strani pa
je proliferacija informacijskih virov (tako tradicionalnih kot novih), ki jih
je omogočila sodobna informacijska infrastruktura, konflikt v svetovni
javnosti prikazala v popolnoma drugi razsežnosti, v določenem obsegu
pa se je kibernetski prostor uveljavil tudi kot novo področje delovanja
akterjev sodobnih konfliktov. To pa je tudi najpomembnejša neposredna
varnostna implikacija uporabe IKT. V tem kontekstu se pridružujemo tis-
tim mnenjem, ki kot največjo spremembo-žrtev sodobnih konfliktov
izpostavljajo zahodni kozmopolitski, liberalni, in od tradicionalnih insti-
tucij neodvisen način življenja, katerega ogrožajo ekstremizmi vseh vrst.
Medtem ko so bili v času talibanskega režima v Afganistanu prve žrtve
liberalno urbano življenje in svobodni mediji, je žal po terorističnih
napadih v ZDA ter Evropi val krčenja človekovih pravic, svoboščin ter
nenazadnje anonimnega izražanja mnenj, ki ga omogoča internet, zajel
tudi zahodni svet. Zahodne države so namreč v boju proti terorizmu s
svojimi varnostnopolitičnimi mehanizmi temeljito posegle v človekovo
individualno varnost in svoboščine, za katere so se nekoč tudi same zav-
zemale in jih širile v t. i. totalitarne družbe (Rötzer, 2005a). Ne glede na
izid sodobnih konfliktov lahko že danes rečemo, da nič več ne bo tako,
kot je bilo. Morda tudi trditev, da ne bo zmagovalcev, temveč bodo vsi
poraženci, ni pretirana, še posebej če na varnost gledamo z vidika posa-
meznika kot homo politicusa, ki svoja mnenja in stališča pridobiva in širi
tudi ali predvsem z uporabo sodobne IKT. 
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Uporaba IKT vsekakor vodi v večjo decentraliziranost delovanja družb,
prav tako pa spreminja zaznavo realnosti. Če gledamo na uporabo IKT s
stališča človekove in nacionalne varnosti, lahko opazimo zanimiv preo-
brat. Država, ki je imela vse do začetka 90. let prejšnjega stoletja ključno
vlogo v razvoju informacijskih tehnologij, poskuša vse bolj posegati in
omejevati uporabo IKT ter določati njen razvoj ter seveda tako zaščititi
svoje interese, kar danes legitimira predvsem z bojem proti terorizmu.
Zato so zlasti zagovorniki koncepta človekove varnosti trdili, da »veliki
brat« vstopa v naše spalnice in da bo Država praktično dnevno nadzirala
naše življenje in delovanje, kar je seveda z vidika posameznika in njego-
vih pravic (v liberalni oz. zahodni) perspektivi nesprejemljivo. Po drugi
strani pa se je izkazalo, da razširjenje IKT in njene uporabe lahko bolj
prizadene interese države kot posameznika. Primer je vojna v Iraku in
nasilje nad iraškimi zaporniki. Z uporabo digitalnih fotoaparatov in
interneta,172 ki je bil ameriškim vojakom ves čas na voljo, so le-ti v svet
poslali grozljive posnetke, ki so zamajali že tako vprašljivo legitimnost
posredovanja ameriške vojske v Iraku, prav tako pa so vplivali na upad
legitimnosti ameriške administracije tako doma kot po svetu. Lahko torej
ugotovimo, da vse bolj razširjena uporaba IKT zmanjšuje tako možnost
države kot drugih akterjev, da prikrijejo svoje delovanje. Res smo najprej
izpostavili nadzor države nad državljani, vendar danes uporaba IKT
postaja pomemben instrument nadzora državljanov nad državo kot orga-
nizacijo in njenimi institucijami ter seveda drugimi akterji v varnostnem
pomenu. Vidik osamosvajanja posameznika in nedržavnih akterjev v od-
nosu do države je zelo pomemben, uporaba IKT pa igra v tem primeru
eno izmed odločujočih vlog. Zato je izredno pomembno, da civilna druž-
ba v državah Evropske unije prepreči uveljavitev podobne protiterori-
stične zakonodaje, kot so jo že sprejele ZDA. Varnost in globalni mir ter
stabilnost je namreč nemogoče doseči z omejevanjem svobode posamez-
nika oz. z njegovim večjim nadzorom. Kot kažejo izkušnje terorističnih
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172 Da nove tehnologije vse bolj ogrožajo legitimnost ameriškega posredovanja v Iraku,
kaže tudi prva obsodba pripadnika nacionalne garde v Iraku zaradi njegovih stališč,
ki jih je objavljal v spletnem dnevniku. Vojaško sodišče ga je namreč obsodilo na
denarno (820 $) in pogojno kazen 45 dni dodatnega služenja, kajti v skladu z 92. in
134. členom pravilnika vojaškega prava (orig. Uniform Code of Military Justice) naj
ne bi izpolnjeval ukazov, hkrati pa naj bi s pisanjem spletnega dnevnika razkrival
taktiko, tehniko ter postopke pravil uporabe oboroženih sil ter tako lahkomiselno
ogrožal lastno enoto (orig. Rules of Engagement) (Rötzer, 2005b).
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napadov v zadnjih letih, državna represija povzroča ravno obratne učin-
ke, kot naj bi si jih sama želela.

Ena izmed bolj pomembnih ugotovitev je tudi relativizacija uporabe
IKT kot skupnega tveganja sodobnih družb. Že Martin Shaw (v Malešič,
1997: 29) je v svoji varnostni razpravi ugotovil, da navkljub možni opre-
delitvi »skupnih« tveganj kot tistih, ki zadevajo svetovno družbo, te
dejansko vplivajo na različne skupine zelo neenakomerno. In to velja
tudi za uporabo IKT, ki v tehnološkem smislu sicer teži k univerzalnosti,
prav tako so univerzalne njene storitve in aplikacije, zlasti na področju
platform (nosilci univerzalnega razvoja so se sicer premaknili iz državne-
ga v zasebni sektor, ki na ta način poskuša zagotoviti maksimizacijo
dobička). Pa vendar družbene in kulturne predispozicije tako posamez-
nega uporabnika kakor tudi družbenih institucij determinirajo, kako bo
uporaba IKT vplivala na varnost države, družbe ali posameznika. Zato ne
moremo potrditi sicer logične korelacije večja prisotnost IKT v družbi –
pomembnejše varnostne implikacije, ki jo zagovarjajo predvsem nekate-
ri zahodni avtorji, neupoštevajoč dognanja družbenega konstruktivizma
in kulturalizma ter sodobnih teorij o varnosti. Ta ugotovitev izhaja pred-
vsem iz primerjalne analize držav in njihovih nacionalnovarnostnih
sistemov, pa tudi študije primera konflikta v Iraku med leti 2003–2004.
Ko smo se odločali za izbor držav, ki jih bomo obravnavali, smo namreč
po obsežni pregledani literaturi spoznali, da izbrane države izstopajo
tako po količini kakor tudi v kvalitativnem smislu. Na osnovi tega indi-
katorja smo se vprašali, ali imajo omenjene države, tako različne po svo-
jih značilnostih, podobne poglede do varnostnih razsežnosti uporabe
IKT. Vendar pa smo v poglobljeni analizi, zlasti ob pomoči konstruktivi-
stičnega in kulturalističnega teoretičnega instrumentarija ugotovili, da so
te podobnosti zgolj navidezne. V tem primeru lahko zavrnemo moderni-
stična izhodišča o pomenu tehnologij ter njihovih vplivih na družbene
procese, med katerimi je zelo pomembno tudi varnostno področje. Kako
vsaka nova tehnologija vpliva na ustroj družb in njihovo delovanje, je
namreč odvisno od njene uporabe v družbenem kontekstu, zato ga mora-
mo v odnosu do tehnologije obravnavati kot neodvisno spremenljivko.
Podobno kot za varnostne razsežnosti IKT velja tudi za razmerja med
akterji mednarodne skupnosti in odnosov. Analiza virov moči velikih sil
ter napovedi prihodnjih razmerij na osnovi realistične paradigme (Ken-
nedy, 1988) je pokazala, da je brez upoštevanja nacionalnih identitet,
strateške kulture ter družbenega konteksta nasploh nemogoče pojasniti
odnose med varnostnimi akterji, pa naj gre za mednarodno oz. globalno
okolje ali pa posameznika. Delovanje varnostnih akterjev v posameznih
primerih, upoštevajoč njihovo medsebojno sodelovanje ali konflikte in
celo oborožene spopade ter vojne, je zato nemogoče posploševati. Upo-
števati je namreč potrebno njihovo sui generis naravo, kar je pokazala
tudi študija primera Irak. Glavna teza zato predpostavlja, da so varnost-
ne implikacije uporabe IKT in varnost sama na ravni posameznih držav
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zelo različne in da jih determinirajo nacionalnovarnostne politike in stra-
teški koncepti ter varnostne, politične in ekonomske povezave, kakor
tudi prevladujoče politično in kulturno okolje. Po drugi strani pa je teh-
nološka oz. informacijska odvisnost družb neodvisen vir njihovega ogro-
žanja le v primeru, ko ne upoštevamo uporabe IKT oz. človeškega dejav-
nika (primeri različnih fizičnih okoliščin ter napak programske in strojne
opreme, ki niso posledica namernega delovanja). Področja namernih
zlorab so namreč izrazito družbeno in kulturno določena in so odraz
družbenih političnih, socialnih, kulturnih in vrednotnih vzorcev. Imamo
namreč primere držav, ki imajo izredno razvito informacijsko infrastruk-
turo, pa zelo malo zlorab (Skandinavija), na drugi strani pa so države
tretjega sveta ter informacijsko razvijajoče se države vir največjega števi-
la zlorab (npr. države Vzhodne Evrope, Ruska federacija, Kitajska, Brazi-
lija). Pri tem pa je vsekakor potrebno upoštevati, da so tudi same oprede-
litve nesprejemljive uporabe IKT družbeno določene. Piratstvo je na
primer v nekaterih državah strogo sankcionirano in celo kazensko prega-
njano, v drugih pa bistveno manj ali sploh ne. Enako velja tudi za upo-
rabo IKT pri širjenju pornografije, ki jo v nekaterih državah striktno pre-
ganjajo (Kitajska, islamske države), v drugih bolj liberalnih državah
zahodnega civilizacijskega kroga pa so striktno sankcionirane le določe-
ne oblike pornografije (npr. otroška oz. pedofilija). Do povsem enakih
zaključkov smo prišli tudi pri analizi spletnih vsebin s skrajnimi politič-
nimi oz. ideološkimi stališči, ki se v nekaterih državah obravnavajo kot
teroristične aktivnosti in so prepovedane, druge pa izpostavljajo svobodo
govora in izražanja stališč kot primarno vrednoto. Zanimivo pa je, da se
te razlike nanašajo celo na države istega civilizacijskega kroga, kar kaže
na potrebo po nadaljnjem razvoju koncepta strateške kulture ter redefi-
niciji kulturnih, civilizacijskih in vrednotnih skupnosti.

Sicer pa lahko implikacije uporabe IKT na varnost razdelimo na
posredne in neposredne. Neposredno je IKT povezana z varnostjo zlasti
v smislu vplivanja na družbene konstrukte ter na zaznavanje stvarnosti
preko različnih komunikacijskih tehnik (elektronska pošta, spletni dnev-
niki – blogi, forumi in novičarske skupine, splet, brezžične informacij-
sko-komunikacijske tehnologije), prav tako pa se neposredne implikacije
nanašajo tudi na zlorabe s strani različnih uporabnikov, ki povzročajo,
da so prizadeti temeljni (varnostni) interesi posameznika, države, ali dru-
gih referenčnih objektov varnosti (zlasti v smislu vpliva na kritično na-
cionalno (informacijsko) infrastrukturo). Pri neposrednih implikacijah
zato izpostavljamo velik pomen konstruktivizma, ki razume varnost
predvsem v luči družbenih konstruktov, pri njihovem nastanku pa igra
danes kot medij vse pomembnejšo vlogo uporaba IKT. Na drugi strani pa
imamo posredne implikacije, kjer uporaba IKT vpliva predvsem na zbi-
ranje in obdelavo podatkov tako v civilni sferi kot tradicionalnih varnost-
nih mehanizmih (nacionalnovarnostnem sistemu), s čimer vpliva na
fizična razmerja moči, tako da lahko govorimo o informacijski moči kot
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pomembnem stebru družbene moči sodobnih družb (zato je za posredne
varnostne implikacije primernejša (neo)realistična materialistična teori-
ja). Oba pristopa v luči sodobnega razumevanja varnostnega fenomena
dokazujeta, da je zaradi širjenja varnostne razprave in hkratnega relativi-
ziranja državocentričnega pristopa k varnosti, uporaba IKT vse pomem-
bnejši varnostni fenomen. Ob upoštevanju razvoja sodobnih varnostnih
paradigem ter njihove primarne usmerjenosti v preučevanje države na
osnovi realistično-materialističnih postulatov, vse pomembnejše vloge
liberalizma in konstruktivizma ter nenazadnje tudi realističnega zaveda-
nja, da sodobne varnostne izzive in procese v veliki meri določajo parti-
kularne značilnosti varnostnih akterjev, je potrebno še posebej izpostavi-
ti na konstruktivistični paradigmi temelječo strateško kulturo, kar je
pokazala predvsem primerjalna analiza izbranih držav. Na družbene
konstrukte pa je mogoče z uporabo IKT vplivati na dva načina. Prvi se
nanaša na same vsebine in bi ga lahko imenovali semantičen (pomem-
bne so vsebine, ki jih širimo z uporabo IKT), drugi pa je izrazito tehničen
oz. sintaktičen, saj na podlagi kode oz. tehničnih sredstev lahko vpliva-
mo na to, katere podatke in informacije bodo uporabniki IKT prejeli.
Tako finski profesor Kari (2004: 1) navaja primer internetnega iskalnika
Google, ki nam omogoča udobno iskanje informacij. Ob tem pa se spra-
šuje, kako ugotoviti, ali rezultati naših poizvedb niso zgolj manipulacija z
nami, ko nekdo na prva mesta postavlja povezave, ki so v njegovem inte-
resu. Pravilnost tovrstnih informacij/podatkov je namreč izredno težko
preveriti (»Google gives us nice way to search information. What if so-
meone wants to manipulate us by putting first those links that are more
favourable for their interests? Information is almost correct, but we can’t
detect the flaw!«).

Nenazadnje pa moramo izpostaviti še nekaj ugotovitev glede uporabe
IKT v sodobnih konfliktih, kjer je ključna ugotovitev dvojnega vpliva
uporabe IKT. Če na eni strani povečuje moč že tako razvitih in do-
minantnih akterjev, ko povečuje učinkovitost njihovih varnostnih
instrumentov (predvsem vojaških in obveščevalnovarnostnih, hkrati pa
omogoča oblikovanje novih mehanizmov za izvajanje »mehkega« nekine-
tičnega delovanja), pa na drugi strani njihova velika odvisnost od upora-
be IKT ponuja tehnološko šibkejšim nasprotnikom možnost izvajanja
asimetričnega vojskovanja. Danes so namreč oborožene sile mnogih raz-
vitih držav odvisne od kompleksnih informacijskih in komunikacijskih
sistemov, ki omogočajo njihovo uspešno delovanje, od upravljanja logi-
stike, izbire in določanja ciljev, ocenjevanja učinkovanja oz. škode, do iz-
vajanja prikritih in odkritih psiholoških operacij. Na eni strani uporaba
IKT povečuje sposobnosti teh držav za doseganje strateške prevlade nad
tehnološko manj razvitimi nasprotniki, ob ohranjanju njihovih ključnih
fizičnih zmogljivostih seveda. Na drugi strani pa visoka stopnja odvisno-
sti od informacijskih sistemov hkrati povzroča ranljivost ter omogoča
inferiornim akterjem vdore in onemogočanje delovanja kritične IKT,
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prav tako pa poseben problem predstavlja nezanesljivost delovanja IKT,
kar je sicer splošen problem sodobnih tehnologij, kajti zaradi tržnega
boja se raziskovalno-razvojni cikel iz generacije v generacijo zmanjšuje.
Tako so lahko lastni, slabo razviti informacijski sistemi prej vir primerjal-
ne šibkosti: čim bolj tehnološko sofisticiran je nasprotnik, bolj ranljiv je
za napade na njegovo tehnologijo in obratno. Manjša tehnološka odvi-
snost/razvitost na drugi strani ne omogoča izvajanja kibernetskih napa-
dov, tako preventivnih kot tudi ne povračilnih. Vendar pa odnos do pro-
porcionalnosti odgovora oz. ravnotežja moči, kar zadeva uporabo IKT v
teoriji, še zdaleč ni enoten. Teoretična možnost, da skupina hekerjev,
podprtih s strani države ali pa avtonomno delujočih, premaga oz. močno
prizadene veliko močnejšega nasprotnika, sicer izpostavlja koncept asi-
metričnega vojskovanja kot zgodbo o Davidu in Goljatu v današnjem
času, vendar pa vsekakor ne moremo zaključiti, da bi skupina hekerjev
lahko spravila na kolena veliko vojaško in politično oz. ekonomsko silo.
Take učinke bi namreč lahko dosegli le v primeru, ko bi informacijsko
bojevanje izvajali omrežni strokovnjaki, ki bi imeli podporo v nacional-
novarnostnem sistemu držav (predvsem njegovem obveščevalnem delu)
(Cronin, 2001: 284–285). 

Upoštevajoč konstruktivistična teoretična izhodišča ter izbor študije
primera kot osnovne metode za analizo konfliktov, moramo vsekakor
upoštevati omejenost pri posploševanju ugotovitev, zlasti kar zadeva
vpliv uporabe IKT kot enega odločujočih dejavnikov na izid sodobnih
konfliktov. Tako kot smo ugotovili v primerjalni analizi držav in varnost-
nih implikacij, ki jih je povzročila uporaba IKT, lahko tudi v primeru
sodobnih konfliktov izpostavimo ključen pomen njihovih sui generis
lastnosti. Prva ugotovitev glede uporabe IKT v sodobnih konfliktih tako
pojasnjuje njeno vplivanje na sam izid konfliktov, kjer ima lahko dvojen
učinek: lahko je sredstvo, ki prinaša informacijsko razvitemu akterju
dodatno prednost, na drugi strani pa je ravno to njegovo odvisnost
mogoče zlorabiti z uporabo sredstev asimetričnega vojskovanja. V prime-
ru Iraka smo sicer ugotovili, da tehnološka razvitost tudi v obdobju glo-
balizacije ter informacijskih družb sama ne zagotavlja odločilne predno-
sti, ki še vedno temelji predvsem na razvoju uporabe organiziranega
nasilja ob človeškem dejavniku seveda. Čeprav moramo tezo, ki predpo-
stavlja, da komunikacijske zmogljivosti IKT ter njeno globalno pojavlja-
nje zagotavljata vse večji vpliv IKT na izid sodobnih konfliktov, kar naj
bi potrdil tudi konflikt med Irakom ter ZDA in njenimi zaveznicami med
leti 2003–2004, na osnovi študije primera zavrniti, pa nekatere analize
preteklih spopadov namreč kažejo na bistveno večji pomen, ki ga je
imela uporaba IKT na njihov izid. Zato lahko poleg ugotovitev, ki se
nanašajo na Irak, izpostavimo tudi pomen natančnega preučevanja konf-
liktov v sodobni mednarodni skupnosti, ki jih je potrebno obravnavati
posamično in celovito.
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Medtem ko na tem področju uporaba IKT v Iraku ni prinesla pričako-
vanih sprememb, pa je njena uporaba na drugi strani močno diverzifici-
rala akterje, prav tako pa je v znatni meri zabrisala meje med posamezni-
mi fazami konfliktov, ki so tako postale bistveno težje določljive. Prav
tako pa je uporaba IKT poleg samega fizičnega vidika pomemben instru-
ment vpliva na dolgi rok, ko je njeno uporabo mogoče izkoristiti za spre-
membe na družbeni in celo kulturni ravni (študija primera Iraka to mož-
nost nedvoumno nakazuje, na drugi strani pa je tovrstno vplivanje ravno
zaradi izjemne proliferacije informacijskih virov vse težje doseči). Kot
ugotavljata Cronin in Crawford (1999: 258), je uporaba IKT med različni-
mi akterji sodobnih konfliktov lahko trojna: 
– FIZIČNA – nanaša se na fizično uničenje nasprotnikovih informacij-

skih in komunikacijskih sredstev tudi s konvecionalnim orožjem.
Tako uporabo lahko imenujemo tudi kibernetsko bojevanje.

– »MEHKA« – druga raven je programska (sintaktična), pri čemer se
nasprotnikove sisteme onesposablja s programskimi sredstvi, kot so
npr. virusi, trojanski konji ter druga podobna orodja, ali pa se poskuša
z vdori od zunaj in znotraj onemogočiti delovanje informacijskih siste-
mov. 

– PSIHIČNA – lahko jo imenujemo tudi omrežno bojevanje oz. seman-
tična raven. Če je bil glavni cilj prvih dveh uporab onemogočenje delo-
vanja sistemov, pa psihična poudarja tihe vdore, katerih glavni namen
je vplivanje na zaznave nasprotnika, oblikovanje njegovih mnenj in
stališč, zagotavljanje in utrjevanje prevar ter delovanje v »epistemološ-
kem« bojevanju. 

Tabela 16: Vpliv uporabe interneta v sodobnih konfliktih

Vir: Dunn (2001b).
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Obravnavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene upo-
rabe v okviru varnostne razprave oz. njena sekuritizacija v informacijski
družbi zahteva holistično uporabo teorije, s katero varnost preučujemo.
Neorealistična teorija moči in konstruktivistični pomen zaznavanja stvar-
nosti (tudi varnosti) ob liberalizmu predstavljajo glavni teoretični
instrumentarij sodobnega varnostnega koncepta, ki se nanaša na posa-
meznika, državo, družbo od poddržavne do globalne ravni. Le ob takih
družboslovnih teoretičnih predpostavkah je ob poznavanju delovanja in
tehničnih značilnosti IKT mogoče celovito opredeliti njen vpliv, ki ga ima
na varnost v informacijski družbi. 
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