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МЕХАНИЗМИИЛИНАЧИНИРАЗВИЈАЊА
ИУНАПРЕЂЕЊАБЕЗБЕДНОСНЕКУЛТУРЕ

Сажетак: У овом тек сту по ку ша ће мо да об ја сни мо и пре по ру чи мо 
на чи не на ко ји се мо же раз ви ја ти или уна пре ди ти без бед но сна кул ту ра. 
На и ме, овај кон цепт се у сту ди ја ма без бед но сти нај че шће пред ста вља као 
сред ство или ана ли тич ки оквир за раз у ме ва ње про ме на, ко је се де ша ва ју у 
без бед но сној сфе ри то ком вре ме на. Ме ђу тим, же ли мо да на гла си мо ва
жност раз ма тра ња и при ме не без бед но сне кул ту ре као сред ства за ства
ра ње про ме на, што мо же би ти зна чај но у (са да шњем) тре нут ку ту р бу
лент них де ша ва ња ши ром све та, ко ји има ју на ро чи те без бед но сне им пли
ка ци је. По ред ана ли тич ких мо гућ но сти, кон цепт без бед но сне кул ту ре има 
и нор ма тив не и у том сми слу је ва жно утвр ди ти ко ји све ме ха ни зми па и 
фак то ри мо гу до при не ти да се раз ви ја и уна пре ди. Ми смо се у овом ра ду 
опре де ли ли да пред ста ви мо уло гу и зна чај си сте ма обра зо ва ња, ус по ста
вља ње и раз ви ја ње стан да р да, уво ђе ње ме ха ни зма кон тро ле и оба ве зи ва ње 
и/или по све ће ност.

Иза бра ни ме ха ни зми и/или фак то ри су ва жни јер ис пу ња ва ју/за до во
ља ва ју по тре бу за од ре ђе ним се том зна ња и ве шти на, обез бе ђу ју по што ва
ње без бед но сних ме ра, пра ви ла, про це ду ра и оче ки ва ња, ути чу на по на ша ње 
ко јим се шти те утвр ђе не вред но сти, а уз то по ка зу ју ду го роч ну по све ће
ност ка ко би се из гра ди ло отво ре но и по вер љи во окру же ње фо ку си ра но и 
про ак тив но пре ма сма ње њу ри зи ка и прет њи за до бро бит свих.

Кључнеречи: без бед но сна кул ту ра, обра зо ва ње, кон тро ла, оба ве зи ва ње, 
стан да р ди.

1.УВОД

Чињеницаједасутерминиконцептбезбедноснекултуререлативно
краткоуистраживачкомпољутеоретичарâстудијабезбедности,алисеу
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прихватљивојизначајнојмерипромишљајуианализирајукодистраживача
итеоретичаракојидолазеииздругихнаучнихдисциплинаисаразличитих
меридијана.Премадоступнојианализиранојлитературиуоченоједасе
користииразвијанештовишеодтридеценије.1

Потребаиинтерессавременог(цивилног)друштвазабезбедношћу,
којаје,измеђуосталог,условљенаиомогућенасоцијалнимпроменамаи
трендовимаујачањудемократскихинституција,можесеостваритистабил
нимутемељењемиразвијањембезбедноснекултуре.Дистинкцијаизмеђу
потребеиинтересазабезбедношћуипотребезакултуромодносисеуглав
номнаначиннакојиседолазидозадовољењатихпотреба,којијенајчешће
одређенутицајимаиздруштвеногокружења.Култураицивилизацијаодре
ђујуначинезадовољавањапотребакојесуважнезадостојанствениквали
тетанживот,абезбедноснакултуракаоконцептможесе,дакле,сместити
уоквирдисциплинекојабезбедноснепојавеживотанастојидаспознау
њиховомкултурномзначењу.Дакле,дабисмонаадекватанначинразумели
концептбезбедноснекултуре,неопходнојеувестиуразматрање,одговара
јућеразумевањеиупотребуконцептакултуре,сједнестранеиконцепта
безбедности,сдругестране.Подстицањеразмишљањаобезбедностии
пратећимпојавамаифеноменима,какобисеправовременоодговорилона

1Појам„безбедноснакултура“првипутјепоменутуЗавршномизвештајуМеђуна
роднеагенцијезаатомскуенергију(IAEA,1986)онуклеарнојкатастрофиуЧернобиљу.
Извештајброј75INSAG1,1986.Термин„безбедноснакултура“јошјепотпунијеобјашњен
у„Основнимпринципимабезбедностинуклеарнихелектрана“,уоквирусеријеупутстава
No75,INSAG3,објављеним1988.године.Умеђувременујеуочено,дасепоредобласти
нуклеарнебезбедности,кадајеупитањуњеговапрактичнадимензија,концептбезбедносне
културенајвишевезујезаобластзаштитеинформација(увеликимкорпорацијама),процене
ризика,усфериглобалногуправљањаитд.Кадајеупитањудомаћалитература,појамбез
бедноснекултурејепрвипутдефинисануЛек си ко ну без бед но сти,гдејујеОбренЂорђевић
описаокаодеоопштекултурекојиобухвата„скуп са зна ња из обла сти без бед но сти (основ не 
вред но сти и те ко ви не ко је су обје кат на па да и за шти те, ме то ди и об ли ци, као и но си о ци 
угр о жа ва ња) ко ја чи не по је дин це, сре ди не и дру штво спо соб ни јим да рас по зна ју ме то де, 
об ли ке и рад ње угр о жа ва ња, као и но си о це тих де лат но сти, без об зи ра где се и ка ко ис по
ља ва ју“,Видети:ОбренЂорђевић,Лек си кон без бед но сти,Партизанскакњига,Београд1986).
Наконтога,ЉубомирСтајићјепокушаодапреобликујеијошјасниједефинишетермини
представигакао„скуп усво је них ста во ва, зна ња, ве шти на и пра ви ла из обла сти без бед но
сти, ис по ље них као по на ша ње и про цес, о по тре би, на чи ни ма и сред стви ма за шти те 
лич них, дру штве них и ме ђу на род них вред но сти од свих из во ра, об ли ка и но си ла ца угр о жа
ва ња, без об зи ра на ме сто или вре ме њи хо вог ис по ља ва. Видети:ЉубомирСта јић,Осно ви 
без бед но сти,Драганић,Београд,2006.Икодвећинедругихдефиницијакојесусеумеђу
временупојавилеуочавајусекључниелементибезбедноснекултуре,каоштосузнање,ста
вови,понашање,вредности,норме,правилаитсл.Иакојеовеелементекомпликованоод
редитипреманекомприоритету(далинамјеважнијезнањеобезбедностииопасностима
којејемогунарушитииугрозити,некиставовикојеимамоповодомтога,илијеважније
какосепонашамоикакореагујемоуодређенојопаснојситуацији,којихоравиласепридржа
вамо),онимогудаварирајуодједногстањадодругогилиодједногконтекстадодругог.
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претњеирањивости,подразумевауважавањерелацијаиинтеракцијакоје
седешавајуизмеђуконцептакултуреибезбедностикојикаокрајњипроиз
воддајуновиконструктиконцептбезбедноснукултуру.

Уследпрегруписавањасложенихкатегорија,организацијесадржајаи
редефинисањаодносадобијамоједнуновуактивностиконцепткојиодређују
иправацкојимћесекретатипојединачнекомпоненте(култураибезбедност).
Укључујућиобекомпонентедефинишемоначиннакојисеразвијајуодређе
неидејеобезбедносномпореткуиструктури,каоиономештојеуоченокао
опасностилипретњапоутврђеневредности,асамимтимиодређујепуткоји
ћесетрасиратикакобисеупотпуностиодбранилиодњих.Данасприсуство
иразвијеностбезбедноснекултурезначајнопомажедасеосигурадабезбед
носниразлозибудуузетиуразматрањепридоношењустратешкиходлука
(нанивоудржаве,друштва,заједницеилипојединца),безобзиранатодали
суовеодлукедеодржавнеспољнеибезбедноснеполитикеилиполитикене
когдругогентитетаилиинекедругеполитике,анесамобезбедносне.

Занормалнофункционисањеједногдруштва,државеилибилокоје
другезаједниценеопходаниприоритетанусловсвакакопредстављаеле
ментарнабезбедност,алије,дабисеониспунио,нужно,измеђуосталог,
развијатииунапређиватибезбедноснусвестсвихчлановазаједнице.Она
подразумевапостојањепотребедасезаштите,обезбеде,осигурајуилиод
бранеодређеневредности,идентификујуираспознајуризициипретње
угрожавања,утврдеснагеимоћииндивидуе,групеилиширезаједнице
којатребадабудезаштићена,осигуранаиобезбеђена,алиипрепознајуин
тересикојетребаостваритиилизакојесетребазалагати.2Дабисереали
зовалиактивностиизадацикојиводетомциљу,алиициљевимасарадње
међудржавама,различитимдруштвенимгрупама,поштовањаправаисло
бодедругих,очувањамираистабилности,неопходнојеуконтинуитету
радитинаразвијањусвестиоулозиизначајубезбедностиуфункционисању
једнезаједнице,једногдруштваињиховихчланова.

Кључнифакторкојићеуказатиначињеницудајебезбедностважна
јестекултура.Тојест,култураћеодредитииозначитиинтересбезбедности
каоједанодприоритетнихинтересакојимобилишесвересурсеједногдру
штва,премакојемиусмеравасвојеактивности.Оногтренуткакаданајшира
заједницаприхватисвестоопасностима,облицимаиносиоцимаугрожавања
ибудеспремнадауспешноодговоринањиховоделовање,тадаћеињена
безбедностбитизначајноунапређена,аизабранимоделпонашањапостаће
деоширегкултурногмиљеа.Незаборавимо,немајусвадруштваизаједнице
истепроблемеинисуокруженеистимопасностима,понекадсузаједнички

2СветланаСтанаревић,„Кон цепт без бед но сне кул ту ре и прет по став ке ње го вог раз
во ја“,докторскадисертација,ФакултетбезбедностиУниверзитетуБеограду,Београд,2012.
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(тероризам,природнекатастрофе3),аличињеницајеиданереагујусвеза
једниценаистоветанначининепридајуистизначајсвакојопасностиили
претњикојимасуокружене.Такоинудеразличитеодговоренаизазовеи
претњекојимасуокружени.Некадруштваидржавевећиакценатдајуобра
зовању,некеразвијањусистемаконтроле,некеунапређењузаконскерегу
лативеистандардима,анекебирајугенералноодговорнијиипосвећенији
приступпремапреузетимобавезамаиуправномиуморалномсмислу.

2.МЕХАНИЗМИЗАРАЗВИЈАЊЕБЕЗБЕДНОСНЕКУЛТУРЕ

Безбедноснакултуракаоконцептпомажедасесхватисуштинабројних
безбедноснихпроблема,такодасеможесагледатиианализиратиуконтек
ступревенциједруштвенихконфликата,системскиходговоранаризикеи
новихбезбедноснихинфраструктура.Тојеконцепткојисепостепенораз
вијаи,каоштојевећнаглашено,прожимасвенивоебезбедноснеполитике,
одпитањабезбедностинапојединачномнивоудопитањабезбедностидр
жаве(посебноодносамираирата).Међутим,какорадитинатомедасе
развија,негујеиунапређујебезбедноснакултурауједномдруштву?Овде
ћемопонудитинекеодидејаомеханизмимаиначинимазахваљујућикојима
сеонаможеуспешноразвијати,штосеипрепознајеумногимдруштвима
идржавама.

2.1. При ступ за сно ван на обра зо ва њу

Развојиприменаконцептабезбедноснекултурезаснованнаобразова
њуподразумевапреносинеговањезнања,способностииспецијализованих
вештина,формирањеставова,каоипроширењехоризонтаиндивидуалности.
Допринособразовањаразвојудруштвауодносујеуправнепропорционал
ностисаразвојембезбедноснекултуре.Јачањеједнеодовихкомпоненти
доприносијачањудруге,иобратно.Осведоченаузајамнадвосмернавезараз
војаобразовањаисвакедругеврстепозитивногразвојаубројнимдруштве
нимподручјима,иаконијеапсолутнаидословна,одавносенедоводиу
питање.Ширењемобразовања,значајногисамогпосеби,омогућенјена
станакготовосвихособеностимодернихдруштава.Некеодњихсу:општи
порастписмености,технолошкиразвој,побољшањесоцијалнихидругих
условаживота,демократизацијадруштвениходноса,могућностиправичније
вертикалнепромоцијенепривилегованихслојева,професионализацијаза

3ЉубомирСтајић,Безбедноснакултуракаофакторзаштитеживотнесредине,Збор-
никрадоваПравногфакултетауНовомСаду,4/2014,стр.6984.
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нимањаислично.Великенадеполаганеуобразовањеуглавномсусекроз
историјупоказалеоправданим.

Бројнеулогекојесистемобразовањаимаудруштвуистичугакаоделат
носткојабимоглаувеликојмеридопринетиразвојубезбедноснекултуре
друштваипојединца.Делујућикаонекаврста„пречице“измеђузнањаи
веровањапретходнихисадашњихгенерација,онопомажедасеизцелокуп
ногнаслеђапреузмуистинскидоприносикултурикојиунапређујуљудска
знањаибезбедност.Утомсмислуби,поредсадржајакојисеизучавају,и
процеснастранаобразовањатребаладанегујекритичкомишљење,стиму
лишеинудиалтернативе,указујеназамкеманипулацијеиомогућаваис
казивањеразличитости.Свесутокомпонентекојеамортизујуконфликтеу
демократскимдруштвимаипосредноунапређујубезбедност.

Васпитањеиобразовањесапостизањемпримереногизадовољавајућег
нивоабезбедноснекултуретребадабудеуфункцијисвојеврсногразвоја
младихиодраслихучесникаовогоспособљавања.Овајпроцеспредставља
исвојеврстанаспектсоцијализацијеличности(схваћенеуужемсмислукао
процесприлагођавањазахтевимадруштвенеоколинеусвајањемначинапо
нашања,правилаивредностикојесууњојуобичајене),аспроводисевас
питањем,итопрекосоцијалниходноса,контакатаидодираинтерперсо
налногкарактера,алиипрекоукупнеорганизованости,целисходностии
планскезаснованости,ефикасностииврхунскогквалитетаобразовањаи
оспособљавања.4

Развијањеиучвршћивањеуниверзалнихљудскихвредностинакојима
образовањеможеинсистиратинајчешћејехомогенизујућаснагасвакогдру
штва,каоизаједништвамеђуљудимауопште.Уважавањесвојекултуре,
упознавањедругихидијалогмеђуњимачинепрепрекеискључивостима
разнихврста,којесусенереткоиспољавалеиувидуратова,паитерори
стичкихдела.Приближавањекорпусасуштинскихзаједничкихвредности
помажемеђусобномразумевањуипревладавањунегативнихстереотипаи
предрасудамеђусупротстављенимкултурама.Образовањејеобичноверна
сликадруштваукојемсеразвија,пасенаосновустањаудруштвуможе
закључиватикаквојеобразовање,алисе,иобратно,наосновустањауобра
зовањуможесудитиукојемправцусекрећедруштвоуцелини.Чиниседа,
напутуглобалногспоразумевањамеђукултурама,предобразовањем,ине
самоњим,стојијошмногозадатакапренегоштобудемомоглидасеодрек
немоупотпуноститезеосукобуцивилизација.5

4ЉубомирСтајић,СашаМијалковић,СветланаСтанаревић,Безбедноснакултура,
ПравнифакултетУниверзитетауНовомСаду,НовиСад,2013,стр.92.

5СветланаСтанаревић,ЉубинкаКатић,„Развојиприменаконцептабезбедноснекул
туреусупротстављањутероризму“,уЗборнику:Су прот ста вља ње са вре ме ном ор га ни зо ва ном 
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Каопредусловнапретка,образовањејесаставнидеонајширихинај
значајнијихдруштвенихпреокупацијаусвимземљамасвета.Сматраседа
онопредстављазначајандео„меке“моћинационалнихдржаваикаотакво
јеједнооднајмоћнијихсредставазакултурно,етичко,професионалнофор
мирањеличностиуусловиманаучнотехнолошкереволуције,демократиза
циједруштвеногживотаитржишнепривреде.6Променекојимасмозахва
ћениводепреиспитивањудосадашњихполитичких,државних,економских,
образовнихикултурнихидентитета.Свадешавањакрећусеуоквиримаоп
штег,планетарногпреплитањаидеја,догађаја,актера.Међузависностдик
тираразвојекономије,технологије,политике,медијаидругихчинилаца,и
њенпрвиплодјепостепенопотискивањенационалнихсуверенитетаира
зарањелокалнихидентитетапрединвазијоммоћнихтранснационалних
институцијаипроцеса.Овајпроцесможедаподразумевастварањенових
културнихблоковаисинтеза,алиигубитак,нестајање–ураспонуоддекул
турациједоотвореногетноцида–бројнихмањинскихкултура7

Свасавременадруштвасуумањојиливећојмериизложенаутицајима
овихпромена,посебнообразовниикултурнисистеми.Свечешћесеулокал
номмиљеурепродукујусоцијалнеустанове,вредностииобрасципонашања
глобалногдруштва.Животнистилови,аспирације,доколица,потрошња,рад,
информацијеисличнаподручјаноседубокетраговеглобалнекултурнехо
могенизације,оријентишусеисаглēдајумерилимаитрендовимаглобалне
културе.Каоодговоровимутицајимасвакодруштвои/илидржаваморајуиз
градитисвојуконцепцијуусвајањатековина„светскогдруштва“(world so ci ety),
односноинтеграцијеуглобализованесоцијалнеидругеинституције,алии
битисвеснимоделапонашања,интелектуалнихиматеријалнихресурса
којипратеглобалнекултурнетокове.Наравно,овалокалнаверзијаглобал
некултуресучељавасесалокалнимкултурнимидентитетом,националним
културама,чијепреобликовањеможеиматитешке,патолошкепоследицеи
угрозитисамуидејукултурногдиверзитетаилиплуралитетакултура.

Удефинисањуулогеобразовањаудаљемразвојубезбедноснекултуре
друштваипојединацауодносунамогућепретње(например,тероризам,
елементарненепогодеикатастрофе,корупција),неопходнојеполазитиод
потребавезанихзаразумевањеузрокâпојавеугрожавања,начинањеног
испољавањаиначинасупротстављања.Поредтога,важнојеуказатиина
чињеницудаподједнакотребадатизначајсвимнивоимаобразовањакако
бисеомогућилодасеширидруштвенислојевиоспособеиприхватеоснов

кри ми на лу и те ро ри зму (уреднициСашаМијалковић,ДраганаКоларић,ДанеСубошић),
Криминалистичкополицијскаакадемија,Београд,2011.

6СветланаСтанаревић,„Кон цепт без бед но сне кул ту ре и прет по став ке ње го вог раз
во ја“докторскадисертација,ФакултетбезбедностиУниверзитетуБеограду,Београд,2012.

7AntonyD.King(ed),Cul tu re, Glo ba li za tion and the World – System,London,Macmillan,1991.
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непоставкеконцептабезбедноснекултуре(штозаправовећипостојиу
многимевропскимземљама,САД,РускојФедерацији,Турскојимногим
другим).Истовремено,крозпосебнеформеобразовногпроцесамогусеја
чатиспособностилидерадржавнихинституција,каоипрофесионалних
безбедноснихструктурадауспешнијеанализирајустратешкоокружењеи
динамикупроменауњему,каоидапрепознајуиреагујунапретње.Стим
увези,важнојеистаћичињеницудајебезбедностпосталавеомазначајна
темаакадемскогпроучавања,дасумеђународнеорганизацијеиакадемске
институцијеподстаклеутицајцивилногсекторанарешавањепитањабез
бедности,дасепојављујустудијекојесебавепарламентарнимнадзоромнад
секторомбезбедности,цивилновојнимодносимаибезбедносномкултуром.

Подручјестудијабезбедностиумодернимдруштвимавећуданашњем
културномконтекстузахтева,поредтрадиционалногприступабезбедности
инадградњуисвеобухватнијиунакрснодисциплинарниимултидисципли
нарниприступ.Мултидимензионалнопоимањебезбедностимногоструко
ширидијапазонкадровабезбедностичијеобразовнепотребеутомслучају
знатнопревазилазесадржајеужебезбедноснихдисциплина.Морасеводи
тирачунаиоњиховомбудућемрадноманагажовању,гдесепоредтрадици
оналнихпословабезбедностиуоквирутакозваног„тврдогјезграбезбедно
сти“,подразумеваидијалогсаформамаиорганизацијамацивилногдруштва,
медијима,међународниминституцијамаиустановама,стручниминаучним
удружењима,локалнимдруштвенимокружењем,глобалниммрежама,ака
демскимикорпорацијскимсрединама,дакле,свимакојинанекиначинза
довољавајупотребедржавнихинедржавнихобјекатабезбедности.8

Поредсвеганаведеног,јошједномбинагласили,дабиједанодконкрет
нихзадатакаформалнихинеформалнихобразовнихинституцијамораода
будеусмереникаспољашњојдруштвенојсредини,многоширемконтексту
којисетиченекихнедовољноразвијенихаспекатаобразовања,каоштосу,
например,образовањезакритичкокоришћењемасовнихмедијабилокоје
врстеилиинформатичкихтехнологија.Познатапреимућстваовихрелатив
ноновихизворасазнањаповезанасуисабројнимограничењима.Огромном
утицајукојиимајутрадиционалнимедијиилиинтернет,каосредствасво
јеврсногнеформалногилиинформалногобразовања,наформирањејавног
дискурсаоодређенимпитањима,неопходнојепридружитиусклађенуспо
собностљудидаразумејуначинењиховогфункционисања.Неспорнепред
ностиовихсведемократичнијихначинаобразовањачестосупраћене
губиткомтемељитости,прецизностиипоузданости,својствимакојасунеоп
ходнаустицањузнања.

8ЉубинкаКатић,ЖељкоБралић,СветланаСтанаревић,„Образовнепотребеистра
тегијеразвојастудијабезбедности“,Андрагошкестудије,Институтзапедагогијуиандра
гогију,УниверзитетуБеограду,Филозофскифакултет,Београд,2012,стр.143160.
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Формалнеобразовнеинституцијесудобарпримерзавишеучествова
њеуодабирањуиистицањубројнихјошнеискоришћенихпредностикоје
пружајуновиизворисазнања,алииуказиватинааспектеукојимаонимогу
чакидабудуштетни.Изложеностактуелним,„популарним“иконтраверз
нимтемама,попуттероризма,притомјесвакодневна,акарактерипровер
љивостподатакакојисууоптицајудискутабилни.Комплексностсветатешко
јесводиванапоједностављенесликемедијскепродукције,ализналачки
употребљениновимедији,истовременоомогућавајуготовотренутнипри
ступнеисцрпнимизворимасазнања.Научитимладегенерације,иостале,
критичкојупотребипоменутихизвораоспособилобиихзауспешнијиса
моразвојисамообразовање,свечешћипуткојимсестичузнања.Уподруч
јубезбедностијетапотребамождаизраженијанегодругде,јерјеразлика
измеђузнањаиманипулацијенејаснија,апотребазадоношењемодлукеу
складусасопственимциљевимаизраженија.

2.2. При ступ за сно ван на оба ве зи ва њу/по све ће но сти  
(commitment)

Договор,којисепостигнеунекомодносу,дасеобављаодређенаделат
ностиуутврђеномтренуткуубудућности,уизвеснимоколностима,може
сесвестиподзначењеизразаобавезивање(com mit ment).Или,каоштопише
уCam brid ge Dic ti o nary:„...спрем ност да сво је вре ме и енер ги ју да те не че
му у шта ве ру је те, или обе ћа ње или чвр ста од лу ка да не што ура ди те....“9
Обавезивањечестопратипосвећеностиможеукључитивишемомената.
Прваинајосновнијајепосвећеностскупувредности,принципимаиливе
ровању.Овоопредељењеподразумевапостојањевизијеисврхезаштосе
нешторадиилинеради.Следећимоменатсеодносинаснажаносећајин
тегритетаисамопоуздања,штоподразумеваисталносамоусавршавање,а
такођеодлучностиупорностурадудасезапочетōзаврши,дасезавршина
најбољимогућиначин.Важнајеподршкаимогућностдасепоправи,одно
снопобољшакрајњиучинак,дасепосвећеностпоставинаједанвишиниво,
спремностдасетражиидасенађебољиначиндасерешипроблем.

ПреманајранијимистраживањимавезанимзаовутемуиауторуКел
ману,постојеразличитимотивационипроцесиуосновипојединачнихста
вовакојипратепосвећеност.10СтогаКелманнаводипоштовање,идентифи
кацијуиинтернализацију.Поштовањесејављакадасуставовиипонашања

9Cam brid ge Dic ti o nary,http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/commitment
02.09.2017.

10Kelman,H.C.„Interests,relationship,identities:Threecentralissuesforindividualsand
groupsinnegotiatingtheirsocialenvironment“,in:S.T.Fiske,A.E.Kazdin&D.L.Schaster
(eds.),An nual Re vi ew of Psycho logy(vol.57,pp.1–26),PaloAlto,CAAnnualReviews,2006.
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усвојениуциљудобијањаодређененаградеилиизбегавањаодређенеказне.
Идентификацијанаступакадаљудиусвојеодређенеставовеипонашањау
циљудабудуповезанисазадовољавајућим,самоодређујућимодносомса
другомособомилигрупом.Интернализацијасезбивакадаљудиусвојеста
вовеипонашања,којисунаметнутиувидуспољашњихнормиистандарда,
причемуњиховсадржајнапочеткунијеподударансањиховимвредносним
системима,алитовременомпостане.Другимречима,спољашњаморална
нормапостајеунутрашња.

Насличанначинможемопосматратиобавезуилипосвећеносткаокон
структкојисеналазиуосновиодржавањаодносаизмеђудржаванамеђу
народномплану.Занимљивјепримеруоквирумеђународногправногре
жимакојисеразвијаонаконПрвог,анарочитонаконДругогсветскограта,
каонајамбициознијинапоруисторијизаусвајањеновихмеђународних
правнихстандардазаљудскаправа.Иакосусе,подутицајемисторијских
околности,владепрвипутсложиле,подокриљемОУН,оконацртаспора
зумадасесмањемогућноститаквихтрагедијаубудућности,закључако
развојууспешногправногрежимабиојепреурањен.Сверазгранатијисистем
уговоракојејетребалоратификоватипримљенјесаодређеномдозомре
зерви.Наиме,појавиласемогућностпотенцијалнихризика–дасеобавеза
којасепреузимаипосвећеностиспуњењуставкиизуговораубудућим
околностиматешкоможереализовати.

Ускладусатим,јављасенеколикогрупацијавладакојеразнолико
одговарајуиприступајуратификацијитихспоразума.Једнугрупучинедр
жавекојеискреноратификујуивреднујусадржајуговора,тесамимтим
очекујупоштовањезаучињено.Другугрупупредстављајудржавекојена
челноприхватесадржајуговораалиихкаснијеипакнератификују(приме
ридржавакојенисуратификовалеСпоразумизКјотаилиКонвенцијуо
правимадетета).Последњугрупучинедржавекојератификујууговор,раз
мишљајућистратешкиирачунајућидаћетрошковибитиминимални,а
учинилесутоидабиизбеглекритикуилидабиседодвориледомаћојили
међународнојјавности.

Занимљивојепредставитииначиннакојисепокушавасаимплемен
тацијомпринципаинормеR2P(ResponsibilitytoProtect–Одговорностза
заштиту).Наиме,узавршномдокументуСветскогсамитаУН(WorldSummit
Outcome)2005.годинепозванјеСаветбезбедностиУНдарешавасвирепе
злочине,алионнијеимаодоследанодговорупериодукојијеуследио,на
ситуацијекојеобухватајугеноцид,ратнезлочине,етничкочишћењеизло
чинепротивчовечности.11Такода10годинапослеСамита,уИзвештају

11Заправо,Резолуцијом1674(усвојена28.априла2006.године),Саветбезбедности
УНпотврдиоодредбепараграфа138.и139.ЗавршногдокументаСветскогсамита2005.
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ГенералногсекретараУНиз2015.године(ReportoftheSecretaryGeneral
UN)–Ва жна и трај на по све ће ност: спро во ђе ње од го вор но сти за за шти ту,
можемопрочитатидасе:

„Извештајзакључујесашесткључнихприоритетазаодговорностза
заштитуунареднојдеценији,односно(1)сигнализирањеполитичкепосве
ћеностинанационалном,регионалномиглобалномнивоукакобисезашти
тилостановништвоодтешких/свирепихзлочина;(2)подизањепревенције
каокључногаспектаодговорностизазаштиту;(3)разјашњавањеиширење
опцијазаправовременииодлучујућиодговор;(4)решавањеризикакојисе
могупоновити;(5)јачањерегионалнихактивностирадиспречавањаиод
говоранасвирепезлочине;и(6)јачањемеђународнихмрежапосвећених
спречавањугеноцидаиодговорностизазаштиту.“12

Насличанначинсеможеразматратијошранијипокушајдасепутем
мировнедипломатиједржавеодрекнуратакаосредстванационалнеполи
тике,познаткаоБријанКелоговпактпотписануПаризу1928.године,уз
учешћепредставникаБелгије,ВеликеБританије,Италије,Јапана,Немачке,
Пољске,ФранцускеиЧехословачке.УпрвомчлануПактастојидадржаве
потписнице:...осу ђу ју при бе га ва ње ра ту ра ди ре ше ња ме ђу на род них спо ро
ва и да га се од ри чу као ору ђа ме ђу на род не по ли ти ке у сво јим ме ђу на род ним 
од но си ма.13Коликосупојединепотписнице,заистабилепосвећенеовом
циљуговоритодајебилопотребносамоједнадеценијадазапочнеДруги
светскират,захваљујућиуправоњиховомратнимиосвајачкимдејствима.

Поштовањекредибилнихобавезајетежакпроблемзадржавеуанар
хичноммеђународномсистему.Међутим,поштујућивредностииинститу
ције,управоразвијенедемократскедржаветребадабудупримеркакосе
побољшањемсвојихспособностиодржавајумеђународнеисвакедругеоба
везеиодговорности.Дакле,дабудупримердржавамасанестабилнимпо
литичкимрежимима,слабимекономијама,санеизграђенимдемократским
институцијама,иако,нажалост,нијеискљученодауправоидемократске
државепрвеповедуииницирајуратнесукобе.Затојеважно,радитинасвим
пољимаиусвимдржавамакакобисевећимпоштовањемобавезаивећом
одговорношћуипосвећеношћуразвијалабезбедноснакултурасједнестра
не,асдругестране,безбедноснакултуракаодеоинституција,деокултуре,
деодруштва,деодемократскихструктура,морауправотоиданаглашава.

годинеувезисаодговорношћудазаштитистановништвоодгеноцида,ратнихзлочина,
етничкогчишћењаизлочинапротивчовечности,чимесеобавезујеСаветбезбедностина
акцијузаштитецивилногстановништвауоружаномсукобу.

12Avitalandenduringcommitment:implementingtheresponsibilitytoprotect,Reportof
theSecretaryGeneralUN,A/69/981–S/2015/500,

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/N1521764%202015%20SG%20Re
port%20R2P%20English.pdf08.09.2017.

13Уговороодрицањурата(БрианКелоговпакт)од27.августа1928.
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2.3. При ступ за сно ван на кон тро ли и/или при си ли

КакојеРутБенедиктдавнорекла,друштвојесамоизузетноиуизве
снимприликамарегулативно,азаконнијеистоштоидруштвенипоредак.
Уједноставнијимхомогенимкултурамаколективнанавикаилиобичајмо
гудапотпунозаменепотребузаустановљавањембилокаквезваничнеза
конскевласти.АмеричкиИндијанцисуумелидакажу:„У ста ро вре ме 
ни је би ло су ко ба око ло ви шта или ме ста за ри бо лов. Он да ни је би ло за ко на, 
те је сва ко чи нио оно што је пра во“.14Тајначинизражавања,какоистиче
Бенедиктова,јаснопоказујекакоониусвомранијемживотунисусматрали
дасубилипотчињенинекомдруштвеномнадзорукојиимјенаметнутспо
ља.Чакниунашојцивилизацијизаконнијеништавишедогрубодруштве
нооруђе,итотаквокојејеприличночестопотребнообуздаватипојединца
утокуњеговогосионогживота.ИкакосматраБенедиктова,никадагане
требаизједначаватисадруштвенимпоретком.

Усвакомдруштвукрозгустумрежувластииауторитета(иинститу
ција)намећусепринуде,забранеилиобавезе.Далисеикакоонеиспуња
вају,проверавасеодређенимуспостављенимсистемомконтролеалиипри
силе.Контроласеможеобјаснитикаомоћдасеутичеилиусмерипонашање
људиилитокдогађаја(En glish Ox ford Li ving Dic ti o na ri es),алиикаосвесна
људскаделатносткојучиниупоређивањепостигнутихрезултатасанаме
раваним,односноочекиванимисходом,штосенарочитопримењујеуме
наџментуипредстављаједнуодњеговихфункција.15Удругомслучају,
контроласесастојиодпосматрањаиоцењивањатуђеделатности,итопре
маранијеутврђениммерилима,накончега,уколикопостојеодступања,
можедоћидоодређенеинтервенцијекорективногкарактера,какобисе
отклонионедостатак,мадаисходконтролеможебитиисаморепресиван.16

Кадајеречоконтроли,запажамонеколикосегменатакојејеважно
раздвојити,којијенивоконтроле,штајепредметконтролеи,накрају,начин
контроле.Нивоконтролеподразумевапостојањецелинеипостојањепоје
динихделова.Предметконтролемогубитизначењскиелементипонашања,
алиихјетешкоуједначитииуниформисати,пасезатопажњапреуказује
економичности,ефикасности,унутрашњојорганизацијикаопоказатељима
снагеиуспешностиилинеуспешности.Начинконтролеподразумеванепре
кидну,сталнупринуду,надзорнадразнимвидовимаактивности,анесамо
надњенимрезултатима.Уколикопосматрамоконтролунаједномширем

14РутБенедикт,Обра сци кул ту ре,Просвета,Београд,1976,стр270.
15RobertJ.Mockler,  Re a dings in Ma na ge ment Con trol. NewYork:AppletonCentury

Crofts.1970,pp.14–17.
16ЉубомирСтајић,Кон тро ла по ли ци је и слу жби без бед но сти,ПравнифакултетУни

верзитетауНовомСаду,2012,стр.19.
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плану,францускитеоретичарДелез(GillesDeleuze)јеуказаонадру штво 
кон тро леикрозсвојаразмишљањаотоме,заложиосезакритичкоиспити
вањеопсесијеризиком,контроломинебезбедношћу,јеруњеговомтумачењу
друштваконтроледолазиседокрајностиукојојсеузпомоћновихтехноло
гијаибиополитике,каополитичкиминструментима,„mo du la te“понашања
тела,тржишта,територије,животнесредине,борбенеповршине,биокри
миналаитсл.ФокусирајућисенаовеувидекојеједаоДелеузеусвомесеју
одруштвуконтроле(1990),МаркЛејси(MarkLacy)јеуказаонановусинер
гијуизмеђудизајнераидоносиоцаодлука,којаомогућаваинтензивирање
друштваконтролекрозпроизводе„комуникативности“(каоштојеиронично
‘HomelandSecurityBlanket’)идизајнерабезбедности.17Оворазмишљање
морамоузетиуобзир,кадапокушавамодаговоримооконтролиинадзору,
каомогућиммеханизмимазаразвијањебезбедноснекултуре,којимогупо-
казатиисвојукрајњенегативнуприроду,односнокојисемогупрепознатии
уконцептудржавенационалногнадзора,гдевладарасполажеодређеним
техникамаконтроле,којебиморалебитиусклађенесауставомикојеподразу-
мевајупоштовањељудскихправа.18

Контроласеможеостваритинаметањемодређенихкултурнихвредно
сти,веровањаинормипонашањанекојциљнојгрупи,сапозицијеаутори
тета.Кадавећинауоквируциљнегрупеприхватитевредностиинорме,и
усвојиихкаосвојаличнаправиламишљењаипонашања,ондаиконтрола
њиховогпонашањапостајеједноставна.Можемолидапретпоставимода
развијенабезбедноснакултураможебитиснажнијимеханизамконтроле
понашањапојединца,групеилизаједницеуодносунаформалнепрописе
илидиректаннадзородстраненекогвишегауторитета.Прекокултуресе
покушавапостићинесамоконтролапонашања,већимишљењаиосећања
чланованекезаједнице,што,морамопризнати,нијелакоинеуспеваувек
(мадаје,наорвеловскиначинпосматрано,ипакмогуће).Уснажнојкултури
контролапонашањадолазиизнутра(тадаможемоговоритииосамоконтро
ли)инијепотребнаспољнаконтрола,којајеувекскупаинеефикасна,а
честоипревишерепресивна.Кадачлановиодређенедруштвенегрупеили
заједницеприхватеснажнукултурнувредностданетреба„поткрадати“
илинабилокојидругиначинугрожаватизаједницу,ондаможемобитиси
гурнидаонитонећеучинити.

Дабисеразвилаквалитетнабезбедноснакултура,значајанакцентсе
мораставитинадугорочнупосвећеностилиобавезивање,каоинастрате

17MarkLacy,‘DesignerSecurity:ControlSocietyandMoMA’sSAFE:DesignTakeson
Risk’,SecurityDialogue,Vol.39,Nos.23,2008,pp.33357.

18Драгутин,С.Аврамовић,Буђењесиле–рађањедржавенационалногнадзора,Збор-
никрадоваПравногфакултетауНовомСаду,3/2016,стр.877890,
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шкоуправљање,анесамонаконтролу.Безбедноснакултурајезнатновише
одобјекатаипроцедура,речјеостварањуотвореногповерљивогокружења
којејефокусираноипроактивнопремасмањењуризиказадобробитсвих.Она
јетакођеретроспективна,актуелнаипројективна–одпређашњихискуста
ва,прекотренутнихизазоваипретњидоантиципацијебудућихопасности.

2.4. При ступ за сно ван на при ме ни стан дардâ

Поверењејеважноипотребно,уобластибезбедностипосебно,алисе
неможемоувекослонитинато.Уобластибезбедностииразвојабезбедно
снекултуреустановљенисустандардикаопокушајдасеодређенибезбед
носнипоступциуниформишуиуспоставекаомерилоњиховепоузданости,
ефикасностиидоследности.

Стандарди,каоштознамо,увеликојмериимајуповољанутицајна
већинуаспекатанашихживота.Ониобезбеђујужељенекарактеристике
производаиуслуга,каоштосуквалитет,пожељноделовањенаживотну
средину,безбедност,поузданост,ефикасност.Кадаседоносеодређениза
кониипрописионисечестоодносеинаодређенестандардеиморајуобаве
знобитиусклађенисањима.Свакистандардјерезултатколективнограда,
патако,државнеинституције,истраживачкеорганизације,одбори(произ
вођачаипотрошача,иликорисникауслуга)идругисубјектизаједноделују
наизрадистандарда,којиеволуирајуидућиусусретзахтевимадруштваи
технологије.19

Посебнакатегоријасустандардиуобластибезбедности,везанизарад
одређенихструктуракаконаунутрашњемтакоинаспољашњемплану(ме
ђународнистандарди).Стандардисуважниусвимобластимаживотаи
рада,алисупосебнозначајниуобластибезбедности,ито:безбедносним

19Постојивишеврстастандардаиуразличитимобластима.Можемоиздвојитиједну
поделукојаобухвата:1.стан дар де спе ци фи ка ци је (стандардкојидефинишедетаљнеусло
ве,дабудузадовољникорисниципроизвода,материјала,процесаиуслугаилисистема,као
ипроцедурезапроверуусаглашеностисаовимзахтевима),2.ме то до ло шке стан дар де
(стандардкојидајекомплетанизвештајоначинунакојисеобављаделатност–и,гдејето
прикладно,опремеилиалатапотребнихдасеизврши–изакључцикојисеодносенастепен
прецизностикојиодговаранаведеномциљу),3.во ди че стан дар де (стандардкојидајеши
рокеиопштеинформацијеопредмету,узосновнеинформацијегдејетопримерено),4.
реч ник(стандарднипописдефиницијаитерминакојисекористеуодређеномсектору,
областиилидисциплини),5.ко до ве прак се (стандардикојисадржепрепорукезаприхваћене
добрепраксе,каоштоследи,одстраненадлежнихисавеснихпрактичара,акојеобједиња
вајурезултатепрактичногискустваистеченихзнањарадилакшегприступаикоришћења
информација),6.стан дар де кла си фи ка ци је (стандардикојисадржеознакеиописеразли
читихразредапроизводаикојиидентификујуиорганизујуподаткеухијерархијскомредо
следу).www.bsigroup.com/standards.,28.08.2017.



агенцијама,полицији,војсци,царини,иудругимсекторима.20Заправо,
првистандардивезанизаобластбезбедностисачињенисууоквирукорпо
ративнебезбедностиицарине,нарочитонаконпочеткаширењаЕвропске
уније.Наиме,многеземљеЕУсусвојуобавезуконтролеграница,ускладу
саШенгенскимспоразумом,спољнимземљамаУнијеизбогтогасухтеле
дастандардизацијомбезбедноснихпоступака,методаисредставаодржеи
повећајусвојубезбедност.

Међузначајније,кадајесистемодбранеупитању,наводесеНАТО
стандарди.Ониуређујуодносеизмеђудржавачланица,алиисвихдругих
државапартнера21којеучествујууевроатлантскимбезбедносниминте
грацијама.ПрименаНАТОстандардајеивојниусловзаучлањењенеке
државеуовуорганизацију.НАТОстандардипредстављајузаписодогово
руизмеђунеколикодржавачланицаилисвих,којимусвајајуистуилислич
нувојнуопрему,наоружање,муницију,системеснабдевањаискладиштења,
каоиоперативне,логистичкеиадминистративнепроцедуре.22

НанивоуОУНтакођесекористестандарди,амеђуновијесвакакоспа
дајуМинималниоперативнибезбедноснистандарди(МОСС).Насталисукао
потребадасеуспоставестандарднапољанабазиминимумакритеријумаза
безбедноснеаранжмане,какобисеунапредилабезбедностнатерену,убла
жилиризицииомогућилоизвођењеоперација.ВодичзаMOSSјеобјавио
СаветбезбедностиУНионописујемерекојесемогуприменитиуцелини
илиделимично,узависностиодбезбедноснихпотребадатоградногместа.23

20Једнаодважнихтемакојеобухватајустандарди,кадасуупитањуовеинституције,
можебитиибезбедноснапроверабудућихзапосленихзамногеположајеувладинимбезбед
носнимструктурама,која,измеђуосталог,подразумевапроверуотисакапрстијуиполиграфско
тестирање.Усвакомслучају,важноједастандардепратеизаконскииподзаконскиакти.Запо
слениубезбедноснимструктурамаморајудадобропознајузакон,те,поредосталог,кадаје
дозвољенаупотребасиле,знатикакодаправилнокористеразличитасредствасиле,укљу
чујућииватренооружје.Императивубезбедноснимструктурамагласидасамостручњаци
сависокимнивоомзнањаоразличитимзаконимамогупостатичлановитима.Постављањем
коректнихиправнихстандардасмањујесевероватноћадасеучинибилоштанезаконито.

21РепубликаСрбијаиНАТОзакључилису1.октобра2008.годинеСпоразумобез
бедностиинформација(енг.SecurityAgreement),аНароднаскупштинаРепубликеСрбије
гајератификовала5.јула2011.године.Овимспоразумомгарантујесеминимумнеопходних
стандардазаштитеподатакакојисемеђусобноразмењују.Наовајначинјеомогућенараз
менаинформацијаповерљивесадржинесаНАТОистворениусловизаактивнијуулогу
РепубликеСрбијеуПартнерствузамир.Пореднаведених,прихваћенисуистандарди
веѕаниѕавојнуопрему,обукуипроцедурекојеспроводечланицеНАТОа.СајтМинистар
стваспољнихпословаРепубликеСрбије,приступила10.септембра,2017.(http://www.mfa.
gov.rs/sr/index.php/spoljnapolitika/sbp/partnerstvozamir?lang=lat

22ВидетизваничнисајтНАТО:(www.nsa.nato.int),21.08.2017.
23TheReportoftheIndependentPanelonSafetyandSecurityofUNPersonnelandPre

misesWorldwide,2008.
http://www.un.org/press/en/2008/sgsm11656.doc.htm,15.08.2017.
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Онједефинисаоодговорностзаменаџереуседиштуагенције(УН)ина
терену,текаотакавподлежеодговорности.MOSSједоброприхваћенира
зумљив,атокомгодинајеиоплемењенузпорастстандардабезбедности,
посебнокаоодговорнатерористичкепретње.Токомраданатеренууочена
јеважностплановазамедицинскуевакуацијуипружањемедицинскепо
моћи.Показалоседајенеопходноразвијатихитнемедицинскетимове,
здравственеустановеуугроженимобластима,акаоприоритетикојејепо
требнообухватитистандардиманаводесемедицинскизахтевизаболничаре,
првупомоћиспецификацијузахтевâмедикамената.

МожемопоменутиистандардекојисекористеуоквируЕУ,авезани
сутакођезамировнеоперације,итосу(изворнонаенглескомјезику):Ge
nericStandardsofBehaviourforESDPOperations(doc.8373/3/05).Принципи
заимплементацијубудућегразвојагенеричкихстандардапонашања(Prin
ciplesfortheimplementationandfurtherdevelopmentofthegenericstandards
ofbehaviour)–Command,Documentation,Complaintprocedures,Reporting
mechanisms,Disciplinarymeasures,Training,Cooperationwithinternational
organisationsanddialoguewithpartners,Lessonslearned.24

Каонекиоднајважнијихстандардазасвакуорганизацијуиинститу
цијунаводесестандардиуобластибезбедностиинформацијаиинформа
ционихсистема,каоштојестандардISO177799.Овимстандардимаседе
финишуобимбезбедноснихфункцијаимогућности,потребнеполитикеза
управљањеинформацијамаиљудскимсредствима,критеријумизаоцену
безбедноснихмера,регулисањебезбедноснихобавезаипотреба,контроле
насвимнивима,техникезапроценубезбедностиипроцедурезабављење
безбедноснимнеуспесима,каоиреаговањеукризнимситуацијама.Ако
бисмопроширилипољебезбедностикојеанализирамо,можемоговоритио
стандардимауобластибезбедностихране,каоштојеHASSAPимногим
другим.

3.ЗАКЉУЧАК

Безбедноснакултуракрозсвојенормативнемогућностиможедапред
виђаначиннакојисепојединац,групаилинекидругиентитетпонашау
складусапоштовањембезбедноснихправилаиочекивања.То,измеђуоста
лог,подразумевамогућностидентификовањаопасности,ризикаилипретње
којимасуизложениимогућностдасеефикасноодговоринањих.Тотакође,
подразумевајачањегрупненормерадиодржавањабезбедноснепраксе,тако

24MainstreaminghumanrightsandgenderintoEuropeanSecurityandDefencePolicy–
Compilationofrelevantdocuments,EuropeanCommunities,2008:51–52.
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дасвиучесницинекогдруштвеногодносаподржавајуједнидругеубезбед
носномпонашањукојејеважнозадобробитсвих.Дабитопонашањебило
штоисправније,неопходнојеисказатиспремностиспособностпрецизног
запажања,анализеипроценепостојећихризика(заснованонаувежбавању
задатакаиучењуизискуства),алиистотакоипоказатимотивисаност,при
чемујетамотивацијазасновананаутврђенимбезбедноснимвредностима
којесуопштеприхваћенеипожељне.Такође,потребнојерадитинадефи
нисањуикреирањумеханизамакојићенанајбољимогућиначиндопринети
дасебезбедноснакултураразвијаусвимдоменимаживота,којисуданас
вишенегоикадаизузетнокомплексниизахтевајувеликокултурнознање,
алиибезбедноснознањеиниздругихспособностиивештинакакобисе
адекватноиправовременонањиходговорило.

Поштовањебезбедноснихмера,процедураистандардаможебитиусло
вљеноипринудом,пресвегазбогстрахаоддисциплинскихмераилисанк
цијакојемогубитипримењене.Наравнотусеуочавајудваприступа–један
заснованнаконтроли(којисечестопоказујекаомањеефикасан)идруги
којисезасниванаобавезивањуиподразумевапродубљеноповерењеиефи
каснообавезивањемеђуактерима.

Какобиизбегликрајностукојунассвакиодмеханизамаможедовести
(видетипримерконтроле),несмемозаборавитиданегујемоквалитативни
елементкултуре,асамимтимибезбедноснекултуре,којићеомогућити
умереностиадекватнисензибилитетзасвакуактивносткојомтребадасе
одговоринанекубезбедноснупретњу.Управозато,јерпредстављаједнуод
важнихкатегоријасавременогконцептабезбедности,каоистудијабезбед
ности,безбедноснакултура,захваљујућисвојимнормативнимкарактери
стикама,можедасеразвијаиунапређујекрозразличитемеханизмекојиће
омогућитидасенаправиначинодговоринасвакибезбедносниизазов,
ризикилипретњу.

ДрСветланаС.Станаревић,Механизми или начини развијања и унапређења...(стр.369–385)
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Abstract: In this text we will try to ex pla in and re com mend the ways in which 
se cu rity cul tu re can be de ve lo ped or pro mo ted. Na mely, wit hin se cu rity stu di es 
this con cept is most com monly re pre sen ted as a me ans or analyti cal fra me work 
of un der stan ding chan ges oc cur ring in the se cu rity sphe re over ti me. Ho we ver, 
we wo uld li ke to un der sco re the im por tan ce of vi e wing and applying se cu rity 
cul tu re as an in stru ment of brin ging abo ut chan ge, which co uld pro ve sig ni fi cant 
at a ti me (such as the pre sent) when tur bu lent events are hap pe ning all over the 
world, ca rryin g se ri o us se cu rity im pli ca ti ons. As well as analyti cal po ten tial, the 
con cept of se cu rity cul tu re of fers nor ma ti ve po ten tial and in that re gard it is im
por tant to de ter mi ne all the mec ha nisms and fac tors that can con tri bu te to its 
de ve lop ment and pro mo tion. In this pa per, we ha ve cho sen to pre sent the ro le and 
sig ni fi can ce of the na ti o nal edu ca ti o nal system, the esta blis hment and de ve lop
ment of stan dards, the in tro duc tion of a con trol mec ha nism and com mit ment. 

The elec ted mec ha nisms and/or fac tors are re le vant as they sa tisfy he need 
for cer tain kinds of know led ge and skills, en su re that se cu rity me a su res, ru les, 
pro ce du res and ex pec ta ti ons are fol lo wed and met, en co u ra ge be ha vi or by which 
set va lu es are up held ,and show longterm com mit ment to cre a ting an open and 
tru sting en vi ron ment that is pro ac ti ve and fo cu sed on re du cing risks and thre ats 
to the wellbe ing of all.
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