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Ali se Slovenija (Slovenska vojska) pripravlja
na kibernetsko obrambo?
Vprašanje je namenjeno vrhovnemu poveljniku, predsedniku republike, gospodu
Borutu Pahorju, pa tudi obrambni ministrici in načelniku GŠ Slovenske vojske!

Javnosti je sicer znano, da je vlada po navodilih iz Brusla že sprejela dokument o
strategiji kibernetske varnosti, o konkretnih ukrepih pa je malo znanega. Določeno
pozornost je sicer vzbudila nedavna debata o kibernetski varnosti, v kateri smo,
poleg nekaj poznavalcev, zasledili tudi mnenje generalmajorja Dobrana Božiča.

Vsekakor so zanimive tudi blogerske domislice, pa navajam ekstremnejšo inačico,
ki se glasi takole: »Že 20 let nas vodijo bumbarji, ki si verjetno sami niti emaila ne
znajo nastaviti. To je realno stanje kibernetske varnosti pri nas, na pragu poplave
AI, robotike in avtonomnih sistemov.«

Moje mnenje je seveda drugačno. Pred leti sem javno predlagal GŠ SV, naj po
zgledu natovskih držav ustanovi določene elemente infrastrukture za
protikibernetsko obrambo in bojevanje, a ni nobenih signalov, ali pa so zaviti v
državno tajnost.

V to sicer dvomim, saj vrhovni poveljnik celo javno sporoča negativne ocene SV,
pa tako potencialni nasprotniki zvedo, da je Slovenska vojska »na psu«!

Nedavno sem na teletekstu RTV prebral novico, da je Nemčija oblikovala posebno
poveljstvo za kibernetsko bojevanje, tudi povsem za novo strukturo dela vojske, ki
bo enakopravna dosedanjim zvrstem oboroženih sil – kopenske vojske, vojne
mornarice in vojnega letalstva. Nemški Bundeswehr je menda v prvih treh mesecih
letos doživel kar 284.000 hekerskih napadov, kar je nadvse resno opozorilo za
delovanje varnostnih in obrambnih mehanizmov nemške vojske in države!

Novo nemško poveljstvo za kibernetsko bojevanje bo že do julija letos tvorilo 260
pripadnikov nove vojaške strukture (računalničarji, hekerji in drugi), do leta 2021
pa naj bi nova zvrst nemške vojske štela okrog 13.500 pripadnikov, je javnosti
sporočila ga. Ursula von der Leyen, nemška obrambna ministrica. Razpisani so že
javni natečaji za sprejem novih pripadnikov – »kibernetikov« (vojakov in civilnih
strokovnjakov, tudi po facebooku in twiterju).

Kdaj nam bo podobno novico sporočila ga. Andreja Katič, slovenska obrambna
ministrica?
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