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UVODNIK

Liliana Brožič

Spoštovani bralke in bralci!

V teh jesenskih dneh mineva 15 let od izida prve številke Biltena Slovenske vojske, 
ki je z leti in postopoma pridobival kakovost obrambno-vojaških vsebin kot redka, 
a izbrana vrsta vina. Dvig kakovosti je prinesel tudi novo ime Sodobni vojaški 
izzivi. To ime pove o bistvu vsebine publikacije in ne samo o izdajatelju, kot je bilo 
zasnovano na začetku izhajanja. 

Zadnja leta pri pisanju uvodov v posamezno temo pogosto uporabimo nekaj skoraj 
obveznih stavkov o tem, kako se svet neprestano spreminja, da je globalizacija 
prinesla spremembe na vseh področjih, tudi na področju varnosti, da je sprememba 
edina stalnica in podobno. Ob tem se počutimo razmeroma varne, saj tistih klasičnih, 
za nekatere generacije že zgodovinskih oblik nevarnosti, ni več.

So pa druge oblike nevarnosti in številni avtorji so v 15-letni zgodovini naše publikaci-
je o tem že pisali. Imele so različna imena, na primer hibridne grožnje, izhajale so iz 
različnih razmer, nesorazmerij v svetu, neenakih možnosti za preživetje in številnih 
drugih okoliščin. Tako aktualnih vsebin na obrambno-varnostnem področju nikoli ne 
zmanjka. Nekatere možne oblike ogrožanja varnosti lahko predvidimo, drugih tudi 
ne. Povsem enako velja tudi za kraj, na katerem bi se lahko pojavile.

Gledano z geografskega vidika so nekatere države, kot sta Mali in Darfur, zelo daleč, 
a kljub temu blizu. V Maliju ima Slovenska vojska svoje vojake, ki skupaj z med-
narodno skupnostjo prispevajo k varnosti in napredku države. Bistveno bližje je itali-
janski otok Lampedusa, kjer se dogajajo tragedije severnoafriškim prebežnikom. 
Težko rešljivo stanje, ki kliče na pomoč mednarodno skupnost in pomeni izziv za 
regionalno, pa tudi mednarodno varnost.
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V tokratni številki smo se posvetili mednarodnim varnostnim temam.

Avtorji Eric Ouellet, Jérôme Lacroix-Leclair in Pierre Pahlavi v članku 
Institucionalizacija nekonvencionalnega vojskovanja: primer Darfurja pravijo, da 
se legitimnost kot družbenopolitični pojem velikokrat omenja pri obravnavi konflik-
tov znotraj držav, vendar se le redko neposredno analizira. V primeru Darfurja gre 
za primer konflikta, ki je podoben veliko drugim konfliktom v državah v razvoju, 
hkrati pa poudarja velik pomen legitimnosti, da država uporabi silo. Avtorji konflikt 
analizirajo.

V članku Misija Evropske unije za usposabljanje v Maliju – sodelovanje Madžarske 
avtor János Besenyő obravnava trenutne varnostne razmere v tej državi, potek 
dogodkov in odločitev znotraj EU za njeno reševanje ter kako se je Madžarska 
odzvala s svojimi oboroženimi silami.

Anton Bebler v članku z naslovom Varnostni izzivi v Jugovzhodni Evropi predstav-
lja celovit pregled varnostnih razmer v tem delu Evrope s poudarkom na pomenu 
njenega sodelovanja in vpetosti v mednarodne varnostne integracije.

Dobro upravljanje obrambnih sistemov v času globalizacije je naslov članka 
Damirja Črnčca, v katerem obravnava vpliv globalizacije na obrambno-varnostne 
sisteme. Vključuje pojav krize, ga analizira in se sprašuje, kako globalna je globalna 
kriza. Predlaga izhodišča za razpravo o tej temi v Sloveniji.

Zahodni Balkan je geografsko izhodišče Dragana Trivana, ki razmišlja o vplivu 
korporativne varnosti na nacionalno varnost v istoimenskem članku. Pravi, da je 
varnost pogoj in ključna za stabilni gospodarski razvoj ter uspešno izvajanje javnih 
služb. Obe spodbujata legitimnost in krepitev socialne kohezije v državi.

Valentin Areh v članku Vojaška strateška politika upravljanja medijev – osebne 
izkušnje iz različnih vojn kot vojni dopisnik predstavlja napake in primere dobre 
prakse iz različnih vojsk. Glede na njegove osebne izkušnje je najbolje razvit in 
izpiljen koncept odnosov z javnostmi program gostujočih medijev iz ZDA, ki se je 
izkazal kot uspešen tako z vidika vojske kot medijev.

Liliana Brožič
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