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Najsodobnejša spoznanja o upravljanju z varnostjo
v mestih
Cilji in ključne ugotovitve
Projekt URBIS je financiran v okviru programa vseživljenjskega učenja EU
(podprogram Leonardo da Vinci). Cilj in nameni projekta so:
• zbrati najsodobnejša spoznanja o upravljanju z varnostjo v mestih;
• identificirati potrebe po nadaljnji profesionalizaciji te vloge, natančneje skozi
pridobivanje visokošolskih kvalifikacij;
• oblikovati visokošolski izobraževalni program za upravljanje z varnostjo v
mestih; in
• testirati ta izobraževalni program pri sedanjih in bodočih varnostnih
menedžerjih v mestih.
Delovni paket 3 (WP3), ki ga vodi Univerza v Cardiffu, še posebej zasleduje prvi cilj,
to je zbiranje najsodobnejših spoznanj. Ta cilj je sestavljen iz treh podciljev, in sicer:
• predstaviti obstoječi zakonski okvir na ravni držav in na ravni Evropske unije,
ki pooblašča mestne oblasti za upravljanje z varnostjo v urbanem okolju in
druge pomembne institucionalne vidike za opravljanje teh nalog;
• poročati o nastajajočih potrebah, obstoječih profilih in programih
usposabljanja za upravljanje z varnostjo v mestih v Evropi; in
• pripraviti opomnik za primerjavo zakonskih pooblastil, potreb, profilov in
programov usposabljanja.
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Obseg in metoda zbiranja podatkov
Že na začetku naše primerjalne analize se je pokazalo, da koncepta »upravljanja z
varnostjo v mestih« v nekaterih delih Evrope, še posebej v Severni Evropi, ne
poznajo. Namesto, da bi predpostavili obstoj poklicnih profilov in programov
usposabljanja s področja »varnostnega menedžmenta«, smo se odločili, da se morajo
najnovejša spoznanja začeti z osnovnim vprašanjem ali je koncept smiseln v različnih
evropskih regijah; in kjer obstaja, kaj pomeni, kdo je zanj odgovoren in kakšna znanja
za to potrebuje. Tako je bil začetni hipotetični okvir o porajajočih potrebah,
obstoječih profilih in obstoječih programih usposabljanja, preoblikovan v smislu
naslednjih vprašanj:

•
•
•
•

Kaj upravljanje z varnostjo lahko pomeni? (PROBLEMI)
Katere oblasti so ali bi morale biti pooblaščene in zakonsko zavezane za
upravljanje z varnostjo v mestih? (ODGOVORNE INSTITUCIJE)
Kakšne veščine in kompetence imajo akterji ali bi jih morali imeti, da bi lahko
prevzeli takšno odgovornost? (STROKOVNO ZNANJE)
Kakšno izobraževanje in usposabljanje obstaja ali bi moralo obstajati, v
podporo akterjem? (USPOSABLJANJE)

Raziskovalne metode, ki podpirajo to inovativno primerjalno analizo so bile
naslednje: Prvič, opravljena je bila analiza vseh razpoložljivih dokazil o obstoječih
nacionalnih zakonodajnih in političnih okvirih EU, po potrebi pa tudi programov
usposabljanja. Drugič, najbolj inovativna in pomembna je bila uporaba mešane
Delphi metode. Gre za pristop za raziskovanje baze znanja v zvezi z zgoraj
navedenimi štirimi vprašanji med predstavniki treh strokovnih skupnosti, in sicer
oblikovalci politike na nacionalni ravni, praktiki-menedžerji iz lokalnega okolja ter
znanstveniki iz akademskega okolja. Cilj raziskave je bil tako opisati najnovejše stanje
na področju upravljanja z varnostjo v mestih, kot oceniti njen morebitni razvoj v
prihodnosti. Poudarek torej ni bil omejen na opisovanje obstoječega stanja na
področju politike in prakse, ampak tudi ponuditi spoznanja in priporočila za prihodnji
razvoj področja, ki je še vedno v nastajanju in neenakomerno razvito, vendar vse bolj
pomembno področje dela po vsej Evropi.
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Ključne ugotovite
•

•

•

•

•

•
•

Tako na ravni EU kot v posameznih državah je prišlo do bistvenega napredka
pri razvoju zakonodaje in politike na področju preprečevanja kriminalitete in
varnosti v mestih;
Koncept "upravljanja z varnostjo v mestih", tako v smislu politike kot v smislu
institucionalnih praks je neenakomerno razvit, z izrazitimi razlikami v
izkušnjah, strokovnem znanju in virih med regijami, državami in mesti v
Evropi;
Namesto varnosti v mestih, ostaja preprečevanje kriminalitete najbolj
pogosto uporabljen izraz v političnem diskurzu v Evropi, s katerim naj bi
opisovali probleme varnosti v mestih ter njeno upravljanje;
Na ravni EU obstaja pravni okvir za preprečevanje kriminalitete. Zlasti Haaški
program (2005-9) je poudaril, da preprečevanje kriminalitete predstavlja
nepogrešljivi del ustvarjanja "območja svobode, varnosti in pravic" (AFSJ).
Poleg tega je Stockholmski program (2010-14) poudaril potrebo po "strategiji
notranje varnosti", ki vključuje krepitev ukrepov na evropski ravni, skupaj z
boljšim usklajevanjem ukrepov na regionalni in nacionalni ravni pred
nadnacionalnimi grožnjami;
V okviru preprečevanja kriminalitete je bilo ustanovljenih več vseevropskih
omrežij za lažje zbiranje znanja in najboljših praks, vključno z Evropsko mrežo
za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropskim forumom za varnost v
mestih (EFUS). Dokazi o vplivu teh omrežij na države članice pa ostajajo še
vedno omejeni;
Večina držav članic EU razpolaga s formalnimi, pravno vzpostavljenimi
strategijami preprečevanja kriminalitete;
Kljub težavam s prevajanjem pojma varnosti v mestih po regijah in državah
Evrope, obstajajo dokazi o skupnih značilnostih glede (1) problemov varnosti
v mestih in odzivov politik nanje ter upravljanja teh težav; (2) vrste institucij
odgovornih za upravljanje z varnostjo v mestih; in (3) vrste strokovnega
znanja in potrebnega prihodnjega usposabljanja za opravljanje takega dela.

(1) PROBLEMI
• S pomočjo različnih strokovnih skupin (znanstvenikov, politikov, praktikov) je
možno identificirati sedem glavnih problemov upravljanja z varnostjo v
mestih, in sicer:
1. nasilje nad osebami (vključno z nasiljem v družini);
2. tatvine lastnine;
3. družbena izključenost in nezaposlenost mladih;
4. nesramno in antisocialno vedenje;
5. zloraba alkohola in mamil;
6. priseljevanje in družbena vključenost;
7. kriminalne tople in organizirana kriminaliteta.

3

URBIS-518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP

•

Možno je identificirati štiri glavne vrste odzivov politik na probleme varnosti v
mestih (upoštevajoč omenjene strokovne skupine), in sicer:
1. kazensko pravosodje;
2. upravljanje s tveganji;
3. obnovitvena pravičnost;
4. pristopi socialne pravičnosti.

(2) ODGOVORNOSTI
• Odgovornost za upravljanje z varnostjo v mestih ostaja predvsem na ramenih
javnih institucij (državnih in občinskih);
• Obstaja široka podpora razvoju multi-agencijskega partnerstva po vsej Evropi
ter razvoju predvidevajočega, v reševanje problemov usmerjenega
strokovnega znanja, poleg tistega iz kazenskopravnega sistema;
• Obstaja negotovost glede razmerja med odgovornostjo za upravljanje na
operativni in strateški ravni;
• Obstaja negotovost glede posameznih vlog – izvoljenih lokalnih politikov,
javnih uslužbencev in raziskovalcev na tem še vedno nastajajočem področju
politike in prakse.
(3) STROKOVNO ZNANJE
• Formalno usposabljanje in specialistično strokovno znanje na področju
upravljanja z varnostjo v mestih in na področju multi-agencijskega,
strateškega reševanja problemov je neenakomerno institucionalizirano in
večinoma zelo slabo razvito v večini držav in regij Evrope;
• Še vedno ostaja velika vrzel med specialističnimi podiplomskimi programi
usposabljanja v reševanju problemov in izobraževalnimi programi na
področju upravljanja z varnostjo v mestih glede na evropski okvir kvalifikacij
(EOK) ravni 6, 7 in 8 za sedanje in, še pomembneje, bodoče varnostne
menedžerje v mestih;
• Ugotavljanje trenutnega stanja na področju upravljanja z varnostjo v mestih
in preprečevanja kriminalitete v Evropi v letu 2013 je pokazala precejšen
razvoj v zadnjih dveh desetletjih v smislu problemov, pristopov, in številčnosti
pristojnih organov. Vendar pa raziskava, izvedena v tem delovnem paketu,
prav tako poudarja, da je multi-agencijsko reševanje problemov še vedno
obrobno v številnih evropskih okvirih. Predvsem pa ostaja veliko možnosti za
razvoj takšnega novega multidisciplinarnega strokovnega znanja (deloma
generičnega, deloma vsebinsko specifičnega) skozi razvoj programov
usposabljanja in kurikularnih programov 6., 7. in 8. ravni Evropskega ogrodja
kvalifikacij. Ključni prispevek v tej smeri bodo dali delovnih paketi 4-7
projekta Urbis.
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Kontakt
Adam Edwards, Gordon Hughes in Nicholas Lord
Raziskovalna skupina projekta Urbis iz Univerze v Cardiffu
Za dodatne informacije o celotnem raziskovalnem poročilu vam je na voljo prof. dr.
Gordon Hughes: hughesgh@cardiff.ac.uk
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