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ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ФРЕЈМИНГА У 
СЕКУРИТИЗАЦИЈИ САЈБЕР ПРЕТЊИ

Сажетак: Безбедносне претње у сајбер простору представљају релативно новији вид уг-
рожавања безбедности, те отуда и потреба да се сајбер претње нађу у фокусу истражи-
вача који се баве безбедносно релевантним темама. Имајући у виду да је порекло сајбер 
претњи тешко одредити, као и да је њихове последице тешко предвидети, једно од основ-
них питања јесте питање институционализације реаговања на ове претње. Циљ овог 
рада јесте критички осврт на најчешће коришћене теоријске приступе за смештање сај-
бер претњи у безбедносно релевантне оквире, односно, њихову секуритизацију. Отуда, 
у раду су укратко представљени основни концепт секуритизације на челу са Вејвером и 
концепт фрејминга, при чему је посебан акценат стављен на самосталну примену фреј-
минга као и на комбиновану примену концепта фрејминга претње. Аутор рада настоји 
да укратко прикаже сличности али и битне разлике у приступима и тако допринесе пос-
тојећим дебатама у анализи секуритизације сајбер претњи. Аналитички оквир редефи-
нисаног основног концепта секуритизације помоћу фрејминга не садржи елемент рефе-
рентног објекта и елемент публике. Као основна сличност и заједнички елемент издваја 
се наглашеност структуре. Модификовани аналитички оквир издваја секуритизујућу 
фазу, када су претње тек ступиле на безбедносну агенду, и фазу поновног фрејминга, када 
је питање већ актуелизовано и наглашава њихово преиспитивање од стране безбеднос-
них актера, што у коначном олакшава анализу процеса секуритизације сајбер претњи. 
Кључне речи: секуритизација, фрејминг, сајбер претње, сајбер простор

Увод

Појавом сајбер простора, неминовно се дошло и до питања безбед-
носних претњи у сајбер простору, односно сајбер претњи. За разлику 
од некадашњих претњи које су имале егзактно утврђене узроке и поз-
нате последице, сајбер претњама се тешко може одредити порекло, а 
још теже им се могу сагледати последице које могу утицати на више ни-
воа. Имајући у виду овакву природу сајбер претњи, поставља се питање 
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на који начин треба да се суочимо са новим претњама. Такође, на који 
начин их треба представити као безбедносно релевантне и институци-
онализовати најадекватнији начин суочавања са њима и тиме употпу-
нити безбедносну праксу. Један од могућих начина за институционали-
зацију реаговања на сајбер претње је њихова секуритизација.

Секуритизујући сајбер претње, актер секуритизације тежи да их 
представи као претње које витално угрожавају тачно одређене вред-
ности. Уколико се материјализују, могу изазвати катастрофалне пос-
ледице те је неопходно усвојити одређене мере како би се на адеква-
тан начин супротставили егзистенцијалним претњама. С обзиром да 
је вредност егзистенцијално угрожена, неопходно је усвојити мере по 
хитном поступку. Дакле, секуритизацијом се одступа од редовних по-
литичких процедура и стога је неопходно затражити одобрење од пуб-
лике којој се актер обраћа. Након добијеног одобрења, специјалне мере 
се могу усвојити и постају легитиман, институционализован начин су-
очавања са претњама и тиме се процес секуритизације завршава.

Приликом прегледа најзначајнијих теоријских радова и емпиријс-
ких истраживања који су тематизовали секуритизацију сајбер претњи 
уочили смо већи број приступа помоћу којих су се решавала основ-
на питања безбедности сајбер простора и сајбер претњи, односно 
утврђивања начина како су та питања постала безбедносно релеван-
тна. Тако, уочили смо да су се у анализи користили основни, базич-
ни концепт секуритизације, концепт фрејминга, теорија постављања 
агенде и сајбер секторски приступ.

У овом раду су приказана теоријска промишљања као и налази ем-
пиријских студија о једном од најзначајнијих аспеката редефинисаног 
концепта секуритизације – концепту фрејминга. Најпре су укратко 
представљени базични концепт секуритизације као и концепт фреј-
минга. Затим, посебна пажња је посвећена самосталној примени кон-
цепта приликом које је секуритизација сведена на постављање питања 
на дневно политички ред. На крају, у раду се разматра и комбинована 
примена концепта фрејминга са другим теоријским приступима који 
су значајно редефинисали базични концепт секуритизације.

Концепт секуритизације

Уле Вејвер у основи одређује да је „безбедност акт… говорећи да 
је нешто учињено” (1995: 55). Суштински, „безбедност је говорни 
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чин” (1995: 55), а секуритизација се посматра у смислу моћи политике 
концепта” (Buzan et al., 1998: 32). Стога, можемо претпоставити да за 
представљање и конструкцију безбедности није неопходно постојање 
објективне претње већ покушај њеног одређивања кроз процес секу-
ритизације. Са друге стране, проучавање секуритизације не би треба-
ло да се односи на „претње које стварно угрожавају нешто јер би то 
захтевало објективно мерило безбедности, коју теорија безбедности 
није могла да пружи” (Buzan et al., 1998: 32). То значи да секуритиза-
цију треба сагледати као „средство за разумевање процеса конструк-
ције онога што сматрамо претњом и колективно одговорити на њу. 
Сам процес секуритизације је оно што се у теорији о језику назива 
говорни чин” (Buzan et al., 1998: 2�).

Према мишљењу Бузана и сарадника сва јавна питања се могу од-
редити као неполитизована, политизована и на крају, секуритизова-
на. Последично, секуритизација онда представља „екстреман вид по-
литизације” (Buzan et al., 1998: 23). Овакво одређење секуритизације 
наметнуло је потребу за одређењем специфичних критеријума који 
би омогућили разликовање питања која би се решавала на нивоу ре-
довних политичких процедура, а која не. С тим у вези, неопходно је 
да постоји претња која је тако високог интензитета, да би последице 
њеног материјализовања угрозиле егзистенцију референтног објекта. 
Тачније, питања која се тичу безбедности морају бити сагледана кроз 
„егзистенцијалне претње по референтни објекат које секуритизујући 
актер означава и на тај начин ствара подршку за спровођење спе-
цијалних мера изван правила која би их иначе ограничавала” (Buzan 
et al., 1998: 5). Као главни елементи концепта секуритизације издвајају 
се: секуритизујући актери, функционални актери, говорни чин, пуб-
лика и специјалне мере. 

Треба истаћи чињеницу да је управо елемент публике био један од 
водећих предмета конструктивних критика у периоду после коначног 
утемељења концепта секуритизације. Ово стога што нису нормативно 
одређени критеријуми који одређују када је публика убеђена у говорне 
чинове секуритизујућег актера. Публика представља оне којима се се-
куритизујући актери обраћају и од ње зависи да ли ће неки секурити-
зујући потез бити успешан и добити „титулу” успешно спроведене се-
куритизације или ће пак остати само на нивоу секуритизујућег потеза. 

Велику улогу публике у процесу секуритизације наводе и остали 
аутори наглашавајући да је она пресудна када је примена овог концеп-
та у питању јер публика заправо овлашћује секуритизујућег актера да 
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примени специјалне мере прихватањем његовог секуритизујућег по-
теза (Balzacq, 2010). 

С обзиром да је секуритизација формулисана као крајње интер-
сујбективна категорија, на трагу питања о успешности, односно не-
успешности секуритизације као практичног уздизања одређеног пи-
тања на безбедносну агенду, неминовно се морамо осврнути на пи-
тање услова који доприносе њеној успешности. На основу срећних 
услова које су формулисали Серл и Остин у оквиру теорије говорних 
чинова као интелектуалне претходнице концепта секуритизације, 
Вејвер (Wæver, 2003: 14–15) развија олакшавајуће услове за успешан 
безбедносни говорни акт:

1. Захтев који је у основи говорног чина мора испоштовати без-
бедносну граматику и оформити јаку везу (тачку без повратка 
или могућег излаза) са егзистенцијалном претњом.

2. Секуритизујући актер, који делује са позиције ауторитета, мора 
поседовати социјални капитал.

3. Морају постојати одређење историјске околности у вези са 
претњом. Дакле, већа је вероватноћа да ће секуритизација бити 
успешна уколико постоје околности које јој иду на руку – при-
суство тенкова, непријатељска осећања или загађене воде. 

На крају, Вејвер закључује да ово нису неопходни услови, али сва-
како олакшавају сам процес конструисања претњи, у смислу да би 
требало да позитивно утичу и на крају доведу до успешног процеса 
секуритизације (Wæver, 2003).

Концепт фрејминга

Имајући у виду претпоставку о значају фрејминга као концепта 
који може помоћи секуритизацију одређеног питања, сматрамо да 
га је неопходно укратко представити. Такође, значајно је и због упо-
ређивања концепта фрејминга са базичним концептом секуритиза-
ције али и због упоређивања са делимично модификованим условима 
фрејминга који се у каснијим радовима појављују. Дакле, све наведено 
ће нам омогућити боље разумевање оба концепта, али и дати могућ-
ност да се утврде заједнички именитељи и особине, и на крају, омо-
гућити критичку анализу оба концепта.

С тим у вези, Ериксон износи став да је за разумевање политике 
претње неопходно користити концепт фрејминга. Иначе, Шун и Раин 
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(Schoen and Rein, 1994: 29) фрејминг представљају као „симболичко 
такмичење више друштвених значења неког домена питања, где зна-
чење имплицира не само оно што је у питању, већ и оно што треба 
учинити” (уп. Eriksson, 2001б: 211). Имајући у виду овакво одређење 
концепта, потпуно оправдано се политички процес фрејминга претње 
посматра како се неко питање види или пак конструише као нешто 
од чега се бојимо, или чега би требало да се бојимо. Стога концепт 
фрејминга „наглашава перцептивни, интерпретативни и репрезента-
тивни аспект безбедности. Претње, ризици, опасности – или како год 
их назовемо – су све слике са негативном конотацијом. Ово корес-
пондира са одређењем претњи у концепту секуритизације” (Eriksson, 
2001б: 212). Такође, „у концепту фрејминга прави се разлика између 
дијагностичке и прогностичке функције оквира (Snow and Benford, 
1992). Дијагностичка функција говори о дијагнози посматраног про-
блема, који се односи на идентификацију узрока проблема. Прогнос-
тичка функција говори о потрази за решењима одређеног проблема” 
(SchoÈn and Rein, 1994: 29, према Eriksson, 2001б: 212).

Ериксон (2001б: 212–13) одређује четири услова која могу побољ-
шати фрејминг одређене претње. То су:

1. актер фрејминга
2. тип референтног објекта
3. карактеристике оквира/фрејма
4. континуитет или промена оквира 

Начелно, актер фрејминга је заправо онај актер који тежи да од-
ређену појаву или питање представи на начин који је претходно 
утврђен и који има одређени циљ. С тим у вези, а за разлику од ба-
зичног концепта секуритизације, у концепту фрејминга „свако може 
бити актер фрејминга” (Eriksson, 2001б: 212). Овако широко одређење 
актера може имати негативне последице, јер појам „свако”, најблаже 
речено проузрокује недоумице и неодређеност. Са друге стране, поре-
дећи наведене актере са секуритизујућим актерима из базичног кон-
цепта, али и са нагласком да ти актери морају имати утицај, степен 
неодређености се смањује. Тако, актери фрејминга су најчешће „по-
литичари, бирократе, експерти, медији, утицајне групе и академски 
радници” (Eriksson, 2001б: 212). 

Следећи услов се односи на тип референтног објекта. Референт-
ни објекат, као и у базичном концепту секуритизације, односи се на 
оно што би требало да се заштити, односно требало би да упућује на 
вредност која је фокусу нашег проматрања егзистенцијалних претњи. 
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Важна поставка за овај услов представља питање да ли ће фрејминг 
одређеног питања имати такав утицај који ће изазвати одређене реак-
ције у друштву или пак не. Приметно, овај услов је у вези за првим ус-
ловом те се истиче да у први план долазе „медији који су често најзна-
чајнији актер фрејминга одређених догађаја” (Eriksson, 2001б: 213).

Када је реч о трећем услову – карактеристикама оквира, различи-
те оквире као део безбедносних претњи можемо одредити као огра-
ничене, отворене и оријентисане ка претњи (Eriksson, 2001: 159). С 
обзиром да представљају одређена питања која угрожавају виталне 
вредности, попут суверенитета државе, то им даје епитет ограниче-
ности. Насупрот, они су релативно отворени јер се односе на све оно 
што је у вези са фрејмингом сајбер претњи попут интернет операција, 
интернет ратовања, ИТ безбедношћу и слично. Оваква природа ок-
вира омогућава постизање консензуса који је неопходан за смештање, 
односно постављање тематизованог питања у сферу питања безбед-
ности. Такође, омогућује свим заинтересованим актерима да се укљу-
че у решавање таквог питања укључујући државне, недржавне, јавне, 
цивилне, војне и друге структуре (Eriksson, 2001: 159–1�0). Следећи 
услов се односи на континуитет или промену оквира. Наиме, следећи 
претходни услов о потенцијалном изазивању одређених реакција, а 
у вези са референтним објектом, наводи да „је процес фрејминга под 
утицајем степена консензуса или конфликта” (Eriksson, 2001б: 213). 
Ово стога, што се питања која су већ представљана као претња у ду-
жем временском периоду, односно у континуитету, могу успешније 
представити као безбедносно релевантна. Са друге стране, имајући 
у виду асиметричну природу сајбер претњи, нагласак је стављен и на 
могућност да се оквир претње промени.

Самостална примена концепта фрејминга

Овако одредивши концепт фрејминга, Ериксон се у свом раду ба-
вио питањем зашто су информационе технологије секуритизоване 
само касних 1990-их година када су рањивости рачунара биле пре-
познате још од почетка њихове употребе. У основи овог питања треба 
истаћи чињеницу да се тек 1990-их година препознао проблем сајбер 
претњи и да се због тога тад и нашао у центру пажње доносиоца по-
литичких одлука, а самим тим и постављен на дневни ред, да би се 
касније уврстио у безбедносну и политичку агенду Краљевине Швед-
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ске (Eriksson, 2001). Када се коначно препознао значај и улога инфор-
мационих технологија у свеукупном систему функционисања држа-
ве, Ериксон истиче да на сцену ступају „владини експерти и аналити-
чари из војно-бирократског безбедносног естаблишмента” (Eriksson, 
2001: 150). Имајући у виду новонастале актере, потпуно јасно постаје 
да примат у даљем успостављању безбедносне агенде у ИТ сфери ипак 
преузима држава. До тада, експерти из приватног сектора су суштинс-
ки били посматрани као неко ко има искључиво консултативну улогу. 
Слично, и Нисенбаум је утврдила да технички експерти из приватног 
сектора због свог специфичног знања поседују ауторитет у темати-
зовању сајбер претњи (Nissenbaum, 2005). Међутим, поред наведене 
консултативне улоге, разни владини експерти преузимају улогу неко-
га ко треба да одлучи шта треба да се постави на безбедносну агенду. 
Тачније, од њих је затражено да „сазнају који су безбедносни пробле-
ми у новонасталој ситуацији... као и да идентификују нове изазове и 
проблеме” (Eriksson, 2001: 151).

Суштину проблема у ИТ сфери према Ериксону (2001) пред-
стављају: догађаји, структурни услови и актери. Велики број догађаја 
се десио који су неповољно утицали на безбедност државе попут од-
ређених напада хакера, вируса итд. Ови догађаји, такође су неповољно 
утицали на погледе државних органа према слабости структуре која 
је угрожена. На крају, постоји велики број актера, нарочито не-држав-
них који могу угрозити државну структуру. Самим развојем техноло-
гије и распрострањености њене употребе, број актера који могу уг-
розити државну структуру је практично неограничен. Наведена три 
проблема суштински представљају егзистенцијалну претњу по суве-
ренитет државе и као такви они су заправо извор за секуритизацију 
сајбер претњи (Eriksson, 2001).

Када је реч о секуритизацији, тј. поређењу са тим концептом, Ерик-
сон сматра да се фрејминг ИТ као безбедносно политичког проблема 
изједначава са секуритизацијом. Додатно, када се ствари сагледају из 
потпуне перспективе фрејминга, секуритизација је само један од ти-
пова фрејминга претње, премда један од најзначајнијих. Као пример, 
наводи одређене радње када се информационе технологије сагледају 
као неегзистенцијалне претње, односно оне које не захтевају примену 
специјалних мера, попут јавних дебата о приватности појединаца на 
интернету (Eriksson, 2001б). Слично, и Вуори је у свом редефиниса-
ном концепту секуритизације као један од разлога за њену употребу 
навео постављање питања на дневни ред (Vuori, 2011).
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Комбинована примена концепта фрејминга

Следећи теоријски континуитет када је у питању концепт фреј-
минга претње (Eriksson, 2001, Eriksson, 2001б), Бендрат и сарадници 
у свом раду су истраживали како је сајбер простор постао доминан-
тан фактор у безбедносној политици САД (Bendrath et al., 2007). Ау-
тори настоје да редефинишу базични концепт секуритизације помоћу 
концепта фрејминга. Као разлог за ово, помињу већ уочен аргумент 
о фрејмингу претњи које не представљају егзистенцијалну претњу 
по суверенитет државе (уп. Eriksson, 2001б) попут претњи које се са-
гледавају из угла концепта заједничке безбедности или кооперативне 
безбедности (Bendrath et al., 2007). Последично, у аналитичком окви-
ру њиховог истраживања налазе се четири елемента. То су:

1. актери фрејминга
2. карактеристике оквира
3. услови контекста
4. Општи елемент – обрасци континуитета или промена

Прво што уочавамо је да се у редефинисаном концепту секуритиза-
ције није нашао елемент референтног објекта, као ни елемент публике. 
На основу пређашње утврђених четири услова који могу побољшати 
концепт фрејминга (уп. Eriksson, 2001б), сада су у истраживачком фо-
кусу три елемента, с тим што је раније утврђени четврти услов (конти-
нуитет или промена оквира) сада постао нека врста општег елемента, тј. 
елемента који прожима остала три. Имајући у виду уочене сличности, 
сматрамо да је неопходно представити уочене разлике у приступима.

Наиме, трећи елемент обухвата услове контекста који се односе на 
структуру, али и културу у оквиру политичког естаблишмента, као 
и отворености самог процеса (Bendrath et al., 2007). Наглашеност на 
структури је и до сада био заједнички именитељ, међутим иноватив-
но је представљен нагласак на културним вредностима које додатно 
утичу на коначни фрејминг претње. Даље, када је реч о отворености 
процеса аутори су сагласни са Ериксоном да процес фрејминга није 
статичан те да је неопходно оставити простор за евентуалне промене 
и надградњу, а све то уз поштовање општег услова – образаца конти-
нуитета или промена оквира (Bendrath et al., 2007).

Делимично редефинисан концепт фрејминга у комбинацији са ба-
зичним концептом секуритизације је примењен у анализи безбеднос-
не политике САД. Анализирани су периоди владавине Била Клинто-
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на, а онда и Џорџа Буша. Уочено је да су бројни потези како државног, 
тако и не-државног сектора, а који су постављали одређена сајбер пи-
тања на агенду, суштински представљали фрејминг претње. Ово сто-
га, што је у првом периоду анализе уочен веома мали број позива на 
усвајање специјалних мера. Такође, као последица пренаглашености 
фрејминга терористичких аката у сајбер простору, извели су закљу-
чак да је у наведено време примарни референтни објекат сајбер без-
бедности била инфраструктура (Bendrath et al., 2007).

У другом периоду анализе уочено је постепено удаљавање од фреј-
минга сајбер тероризма као и промена агенде у смислу тематизовања 
међудржавног сајбер рата. Резултати су показали да је администра-
ција спроводила „реторичку секуритизацију” (Bendrath et al., 2007: 
71) слично као и у првом периоду. Са друге стране, терористички на-
пад 11. септембра поново је условио померање агенде и поновно ак-
тивирање питања сајбер тероризма као претње. Овог пута акценат је 
био на угрожавању државног суверенитета. Такође, масовна секури-
тизација сајбер претњи додатно је појачана глобалним ратом против 
тероризма у којем су пресудну улогу имали медији поредећи напад са 
Перл Харбором. Све ово био је основ за реакцију државе и у том смис-
лу је био усвојен USA Patriot Act, као најзначајнија специјална мера 
(Bendrath et al., 2007).

На крају, аутори износе тврдњу о секуритизацији као концепту 
који је изузетно битан у анализи сајбер претњи али са одређеним ог-
раничењима. Наиме, за време мандата Клинтона и Буша (до напада 
11. септембра) исправно су закључили да је реч о секуритизујућим 
потезима, а не успешној секуритизацији. Због овога „секуритизација 
не успева да докучи ширину перцепције и позиције сајбер претњи … 
стога је обухватнији приступ политике претњи морао бити додатно 
усвојен који је укључује, али иде изнад секуритизације” (Bendrath et 
al., 2007: 79–80). 

Миријам Дан Кавелти је у својим радовима истраживала сајбер 
претње комбинујући неколико теоријских приступа: секуритизацију, 
концепт фрејминга и теорију постављања Џона Кингдона (Cavelty, 
2008). Такође и Кавелти следи теоријске поставке Ериксона када је у 
питању концепт фрејминга с тим да је у коначном, модификованом 
аналитичком оквиру одредила две технички одвојиве фазе: секури-
тизујућу фазу и фазу поновног фрејминга (2008: 35–3�). Сматрамо да 
је од изузетно велике важности поменута дистинкција на две фазе јер 
она заправо олакшава анализу целокупног процеса секуритизације 
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сајбер претњи. Приметно, секуритизујућа фаза аналитички припада 
базичном концепту секуритизације и она посматра претње од самог 
њиховог ступања на безбедносну агенду. Међутим, она иде и изнад 
тога, јер имајући у виду целокупну њену логику, у овој фази се може 
утврдити како је неко питање постало толико битно у смислу да ег-
зистенцијално угрожава одређени објекат те је добило епитет урген-
тности и приоритет када је реч о његовом институционалном реша-
вању што и јесте коначни циљ процеса секуритизације.

Друга фаза наступа када је одређено питање већ актуелизовано 
и постављено на безбедносну агенду. Имајући у виду одлике сајбер 
претњи, али и константни техничко-технолошки напредак и свеукуп-
ну повезаност информационих технологија и друштва у целини, са 
сигурношћу можемо рећи да није довољно једном одредити претње, 
већ се стално морају преиспитивати нове могућности и њихове без-
бедносне импликације. Приметно, друга, фаза поновног фрејминга 
аналитички припада концепту фрејминга и то трећем елементу до-
датно развијеним од стране Бендрата и сарадника где се наглашава 
могућност промене перцепције самих претњи. Управо овај додатак је 
оличен у аналитички одвојеној фази поновног фрејминга претње. 

Анализа друге фазе (поновни фрејминг) је показала да су најваж-
нији инциденти (бомбашки напад у Оклахоми и напад 11. септембра) 
условили реактивирање тематизовања сајбер претњи у смислу везе са 
тероризмом. Анализом је утврђено да је питање публике ирелевант-
но, као и да је само важна резонанца оквира1. Ово стога што је више 
битно то шта је усвојено, односно постало контра мера. Иако су пи-
тања сајбер претњи више него јасно представљена као претња наци-
оналној безбедности, то се односило само на реторичку секуритиза-
цију2 те се у односу на одређења из базичног концепта закључује да је 
реч о неуспешној секуритизацији (Cavelty, 2008).

Закључујући да је секуритизација неуспешна и да је наступила нова 
логика безбедности3, ауторка сматра да би решење могло бити у усме-

1 Кавелти следи већ изнесене ставове о фрејмингу, те наглашава само резонанцу оквира. Резо-
нанца оквира подразумева да садржај фрејма (оквира) треба да апелује на вредности и уверења 
публике уколико се жели постићи већа ефикасност процеса фрејминга. Након позитивне резо-
нанце, следе и исходи (политичке одлуке или специјалне мере) (Cavelty, 2008). 

2 До истог закључка су дошли и Бендрат и сарадници (Bendrath et al., 2007) али само за период до 
догађаја 11. септембра. Након тога долази до успешне секуритизације усвајањем специјалних 
мера у виду USA Patriot Act. У том случају је дакле секуритизација била успешна док Кавелти 
негира постојање специјалних мера јер су то документи који доводе до промене у виду политич-
ких, а не ванредних, специјалних мера.

3 Нова логика безбедности се односи и на „изградњу резилијентности и редундантности наци-
оналних инфраструктура кроз мере сајбер безбедности и друга средства. То значи да се мере 
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равању истраживачког фокуса на ризик и управљање њиме. Такође, 
с обзиром да је секуритизација реторичка, можда би помогла „рето-
ричка десекуритизација” (Cavelty, 2008: 141). С тим у вези, питање сај-
бер претњи би могло бити третирано и из угла економије, односно 
тржишта где би се интернет посматрао као јавно добро и тиме би се 
смањио велики део проблема информационе инфраструктуре, а онда 
и смањила рањивост друштва (Suter, 2007, према Cavelty, 2008: 142).

Слично, и Рош у свом раду износи став о потреби укључивања де-
секуритизације у анализу имајући у виду да се она одређује и као би-
нарни аспект секуритизације (Roush, 2015). Такође, и Хансен истиче 
важност десекуритизације и развија четири политичке форме десе-
куритизације: промена кроз стабилизацију, замена места, реартику-
лација, ућуткивање (Hansen, 2012: 539–544).

Закључак

Овај рад имао је за циљ представљање кључних теоријских и ем-
пиријских академских дебата у вези са тематизацијом секуритизације 
сајбер претњи. С обзиром да базични концепт није предвидео могућ-
ност анализе сајбер претњи као и на основне недостатке базичног 
концепта у смислу додатних одређења елемента публике, истражива-
чи су користили помоћне приступе сматрајући их адекватним. Како 
је концепт фрејминга један од најзначајнијих аспеката редефинисаног 
концепта секуритизације сајбер претњи, у раду су укратко приказане 
сличности али и битне разлике у модификованим приступима.

Ериксон је користећи концепт фрејминга у својој анализи, одредио 
секуритизацију као најзначајнији вид фрејминга. На неки начин тиме 
је спустио критеријум за успешно спроведену секуритизацију, изјед-
начавајући је са једноставним постављањем неког питања на дневно 
политички ред. Такође, према Вуорију разлог за употребу секурити-
зације може бити постављање питања на дневни ред. За разлику од 
Ериксоновог одређења секуритизације на основу концепта фрејмин-
га, Вуори је своје одређење засновао на потпунијој логици илокуцио-
ног чина која је у основи секуритизације. 

информационе безбедности… могу укључити у широк спектар мера националне безбедности. 
У овој новој логици безбедности, два супротна појма безбедности, техничка безбедност и наци-
онална безбедност су постале једно” (Cavelty, 2008: 137). Слично, Нисенбаум закључује о јединс-
тву техничке и сајбер безбедности (Nissenbaum, 2005).
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У каснијем раду, аутори Бендрат, Ериксон и Ђакомело се ослањају 
на већ утврђен Ериксонов концепт фрејминга и тврдњу о немогућнос-
ти аналитичког захвата и на неегзистенцијалне претње те су га упоре-
до и користили јер „секуритизација не успева да докучи ширину пер-
цепције и позиције сајбер претњи” (Bendrath et al., 2007: 79). Такође, 
мењају почетни Ериксонов аналитички модел за фрејминг претње у 
смислу додавања обједињујућег елемента као и стављања нагласка на 
културне вредности као један од најзначајнијих поделемената услова 
контекста. 

Кавелти је такође у својим радовима поред осталог користи и кон-
цепт фрејминга, те износи став о ирелевантности публике наглаша-
вајући само резонанцу оквира (Cavelty, 2008). Са друге стране, Кавел-
ти заступа став о праћењу секуритизујућег процеса у две фазе и то: 
секуритизујуће фазе (из базичног концепта секуритизације) и фазе 
поновног фрејминга (из концепта фрејминга) при чему је анализа 
знатно олакшана.

Када је реч о актерима секуритизације, државни актери попут екс-
перата и аналитичара из војне сфере преузимају примат у новонаста-
лој празнини у дотадашњим државним стратешким и доктринарним 
опредељењима и одређењима када су сајбер претње у питању. Самим 
тим, дошло је до тога да се проблем информационих технологија ре-
шава из угла традиционалних војно-безбедносних структура, чиме су 
они постали доминанти протагонисти у решавању проблема сајбер 
претњи. Такође, неизоставно је поменути питање медија при чему су 
закључци опречни. Наиме, док је код Ериксона, (2001, 2001б) Бендра-
та и сарадника (2007) фактор медија значајан до те мере да су га пред-
ставили као актера фрејминга, Кавелти је фактор медија свела знатно 
ниже у смислу скретања пажње публици, а не у смислу „обликовања 
питања у процесу” (2008: 40). 

На основу примене фрејминга у овом раду, ближи смо уверењу да 
није реч о секуритизацији као виду фрејминга, већ да фрејминг може 
да помогне секуритизацији. Ово стога што су у концепту фрејминга 
битна четири аналитичка елемента: актери фрејминга, карактеристи-
ке оквира, услови контекста и обрасци континуитета или промена. 
Питање публике се уопште и не разматра, јер није ни предмет анали-
зе. Такође, у базичном концепту нагласак је на представљању претњи 
које витално, егзистенцијално угрожавају референти објекат те неег-
зистенцијалне претње на којим поменути аутори инсистирају, не би 
требало ни да буду предмет анализе. Иако се на основу елемената јас-
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но види да је заправо секуритизација шира (јер има и елемент публи-
ке), ипак сматрамо да фрејминг и секуритизацију треба сагледати као 
аналитички два одвојена концепта који би уз комплементарну при-
мену дали значајније и комплетније увиде у вези са начином пред-
стављања одређеног питања као безбедносно релевантног. На крају, 
уколико прихватимо тврдњу о новој логици безбедности, неизостав-
но се морамо осврнути и на концепт десекуритизације како би анали-
за била потпуна.
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Summary

Security threats in cyberspace are relatively new type of threats, and hence there is a need to 
place these threats in the focus of security-oriented researchers. Bearing in mind that the origin 
of cyber threats is difficult to determine, and that their consequences are difficult to predict, one 
of the main questions in the analysis is the question of institutionalization of the response to 
these threats. Therefore, the aim of this paper is a critical overview of the most frequently used 
theoretical approaches for placing cyber threats in security-relevant framework, that is, their se-
curitization. Hence, the paper summarizes the basic concept of securitization initially developed 
by Waever and the concept of framing, with particular emphasis on the independent application 
of framing, as well as the combined application of the framing concept. The author briefly high-
lights similarities, but also important differences in approaches, and thus contributes to exist-
ing debates in the analysis of the securitization of cyber threats. The analytical framework of the 
now redefined basic concept of securitization through framing does not contain the elements of 
referent object and the audience. The basic similarity and common element is still the emphasis 
on the structure. A modified analytical framework separates the phase of securitization, when 
threats have just entered the security agenda, and the re-framing phase, when the issue has al-
ready been actualized and emphasizes their reassessment by security actors, which ultimately 
facilitates the analysis of the process of securitization of cyber threats.

Key words: securitization, framing, cyber threats, cyberspace




