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Abstract
In recent decadessafety interpretation changing towards development of circumstances and

events. Therefore, the concept of safety research in time is an important part of scientific
thinking.

The present study aims to review the safety concept and its modern comprehension.
Investigate what caused the diversity of safety today, in the twenty-first century.Accordingly
my research question is the following: which factors cause the diversity of safety? I

considered technology achievements and cultural diversity of different countriesas probable
reasons, which have always existed certainly, but today in a globalized world
diversity of safety even more.

leads to

In order to exam this issue I’ll use a research method such as qualitative research and its
component parts. These will be focus groups.

Opinions of three generations are considered in the research specifically regarding to the
diversity of safety. These are people who lived in the first half of the twentieth century, at the
same time they lived with thoughtful civil life, it means that they were adults at that time and

they were more or less involved in the matters of that time. Opinions of the people who lived

in the second half of the twentieth century (approximately 40-50 age categories) and twentyfirst century people (20-30 years);

The results of the research is that safety for military veterans is expressed in the absence of a
military confrontation, other factors are expressed for second age group, enters the essence of
civil safety and also the role of international organizations in safety protection issue, while a

third group believes that safety is diverse. Twenty-first century safety may be, as a military

and political confrontation in order to preserve the sovereignty,also terrorism, cyber security,
economic safety, ecological, environmental and human safety.It should be noted that the
group differently characterized concept of safety and diversity of safetyexplained through
nations’ cultural diversity, norms and identity.

Key words: National safety, military security, political, economic, social, informational,

environmental safety; culture and identity in national safety, the armed forces, police,
military-civil relations.
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