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Įvadas 

Šių metų birželio 15-16 dienomis vyko praktiniai mokymai „Šiuolaikinės dezinformacijos 
iššūkiai“, organizuoti bendradarbiaujant su NATO viešosios diplomatijos padaliniu, Vilfri-
do Martenso Europos studijų centru ir Konrado Adenauerio fondu. Mokymai buvo skirti 
Lietuvos regionų žurnalistams ir asmenims, artimai susijusiems su žiniasklaida.
Lietuva yra viena iš pirmaujančių valstybių Europoje aktyviai kovojant su dezinformacija, 
netikromis naujienomis ir kuriant įvairias platformas bei organizuojant iniciatyvas.
Kova su dezinformacija ir skleidžiamomis neteisingomis žiniomis yra viena iš šių dienų 
žiniasklaidos misijų, siekiant užtikrinti turinio kokybę ir faktų tikrumą. Todėl siekdami di-
dinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą, organizavome šiuos mokymus.  
Norėdami užtikrinti, kad bazinės žinios būtų perduodamos ir už renginio ribų, pranešimų 
ir praktinių mokymų pagrindu išleidome šį informacinį leidinį.
Šio leidinio tikslas - į dezinformacijos problemą pažiūrėti šiek tiek interaktyviau ir pateikti 
visuomenei naudingos informacijos kaip su tuo kovoti. Mokymų metu buvo organizuo-
jamos ne tik paskaitos, tačiau ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai patys įsitraukė 
į mokymosi procesą. 
Šiame leidinyje talpiname trumpus, lengvai skaitomus straipsnius apie tai, kaip derėtų elg-
tis su dezinformacija: kaip ją atpažinti, kur jos vengti, ką apie ją reikia žinoti. Taip pat, kokie 
yra dezinformacijos metodai, kaip atskirti melagingas žinias nuo tiesos ir išmokti paprastai 
patikrinti viešai prieinamą informaciją.

Tomas Kazulėnas
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EITVYDAS BAJARŪNAS 
URM ambasadorius ypatingiems

pavedimams hibridinėms grėsmėms

Terminas „hibridinis“, aktualizuotas po 
Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo 
aneksijos ir besitęsiančios agresijos Rytų 
Ukrainoje, tapo kertiniu, konceptualizuo-
jant šiuolaikinį karą ir grėsmes. Tai tapo 
savotiškai nauja paradigma, iš naujo api-
brėžiant Europos saugumo architektūrai 
kylančius iššūkius. 
Kariavimas ar konfrontacija, naudojant 
ir nekarines priemones, turi gilias šaknis, 
tačiau Ukrainoje Rusijos intervencija pa-
sižymėjo išskirtinai plačiu šių priemonių 
panaudojimu. Vietoje aiškaus priešo 
jo struktūrų operacijas vykdė „žalie-
ji žmogeliukai“ be skiriamųjų ženklų. 
Ukraina patyrė diplomatinį, energetinį 
bei ekonominį spaudimą, beprecedentį 
informacinį poveikį, kibernetines atakas 
ir specialiųjų operacijų pajėgų veiksmus.
Hibridinio karo esmė – manipuliavi-
mas žiniasklaida, teroristiniai veiksmai,     
aiškios priešininko hierarchijos ir struk-
tūros nebuvimas, karinių, ekonominių, fi-
nansinių, energetinių bei socialinių spau-
dimo priemonių, asimetrinės taktikos 
panaudojimas, kombinuotas ir koordi-
nuotas atvirų ir slaptų karinių, sukarintų 

ir civilinių priemonių įgyvendinimas. Tai 
yra veiksmai, išnaudojant šalies ar re-
giono pažeidžiamumą, kuriais siekia-
ma paveikti ar destabilizuoti priešininką,   
sutrukdyti sprendimų priėmimą ir taip 
pasiekti išsikeltus uždavinius.
Rusijai tęsiant prieš Vakarus nukreiptą 
agresyvią politiką, Baltijos valstybės daž-
nai įvardijamos kaip kitas galimas hibri-
dinio Rusijos veikimo objektas, todėl joms 
terminas „hibridinis“ tapo aktualiu ne vien 
teoriniu, bet ypač praktiniu pobūdžiu: 
ne tik akademiniu, bet ir strateginiu        
iššūkiu. Rusijos įvykdyta Krymo aneksija 
ir veiksmai Rytų Ukrainoje   priminė, kad 
hibridinio karo koncepcija turi nemažai 
istorinių analogijų. Istorikai šiuos įvykius 
sugretino su tokiais XX a. procesais kaip 
nacistinės Vokietijos Klaipėdos aneksija, 
SSRS bandymas įvykdyti bolševikų per-
versmą Estijoje 1924-aisiais ar Liucijano 
Želigovskio veiksmai, lėmę Vilniaus kraš-
to okupaciją 1920-aisiais. Tai, ką Balti-
jos valstybės patyrė, vykstant Sovietų 
aneksijai, 1940-aisiais – atvirą ir paslėptą 
diplomatinį, ekonominį, karinį veikimą iš 
išorės jėgų, taip pat SSRS veikla tarptau-
tinėje erdvėje (kuriant poveikio „tinklus“ 
per politinius kontaktus, nevyriausybines 
organizacijas, judėjimus ir pan.), iš princi-
po, atitinka šiandieninius hibridinio karo 
apibrėžimus ir yra svarbus resursas ge-
resniam tokio veikimo supratimui.
Kaip būtų galima geriau suprasti kas 
tai yra hibridinės grėsmės? Pirmiausia, 
hibridinėms grėsmėms priskirtini asi-
metriškumo, netikėtumo elementai. 
Tačiau hibridinis karas gali vykti ir ilgą 
laiką, jeigu jo užsitęsimas yra naudingas 
agresoriui (pavyzdys –  „įšaldyti konflik-
tai“   posovietinėje erdvėje). Kitas plačiai   

Hibridinės grėsmės – 
kas tai?

4



aptariamas elementas – konflikto neapi-
brėžtumas. Hibridinis karas sąmoningai 
suplaka skirtumą     tarp   taikos  ir   karo   
meto,  apsunkinant galimybę užpultoms 
šalims tiksliai ir  laiku pateikti  teisingą 
politinį atsaką. Su hibridinių grėsmių 
sukeltu neapibrėžtumo fenomenu susijęs 
ir terminas „pilka zona“. Hibridinis karas 
vyksta simetriškai visose stadijose  (nuo   
politinio motyvo atsiradimo, mandato su-
teikimo iki įgyvendinimo), be to, – kartu 
su netikėtumo elementu bei panaudojant 
nukreipimo ir apgaulės  taktikas.   Pagrind-
iniai hibridinės operacijos tikslai yra iden-
tifikuoti puolamos šalies pažeidžiamu-
mus ir silpnumus. Šie gali būti iš bet 
kurios gyvybiškai svarbios valstybės ar vi-
suomenės srities, t. y. šalies, kuri naudoja    
hibridines priemones.  Per    asimetrin-
ius,  paremtus   apgaule,   užmaskuotus 
veiksmus riba tarp karo ir taikos išnyksta. 
Valstybės nepaiso oficialaus karo ir vieto-
je to pasisako už karo veiksmus kitu pa-
vadinimu.  Šis ryškios  ribos  nebuvimas 
yra   pasiekiamas, panaudojant įvairias 
priemones – tiek smurtines, tiek nesmur-
tines, karines ir civilines, jas kruopščiai  
suplanuojant  tokiu būdu, kad be reikalo 
nebūtų peržengta   „raudonoji linija“, taip 
pat ir teisinė. Tai sukelia rimtų iššūkių ir 
vertinant konfliktus per nacionalinę ar 
tarptautinę teisę.
2017 m.  atnaujinta Lietuvos   nacionalinio 
saugumo   strategija pažymi     grėsmes,    
pavojus    ir     rizikos     veiksnius,    atitin-
kančius teorinėje dalyje išskirtus hibridi-
nio karo elementus: užmaskuotos karinės 
ir žvalgybos priemonės, grėsmės euroat-
lantinės  bendrijos vienybei,  terorizmas,   
ekstremizmas,   radikalėjimas,    informa-
cinės grėsmės, kibernetinės grėsmės, 
ekonominė ir energetinė priklausomybė, 
nesaugios branduolinės energetikos plė-
tojimas šalia Lietuvos Respublikos sienų, 
korupcija, organizuotas nusikalstamu-
mas. Nors formalūs Lietuvos dokumentai 
nevartoja termino „hibridinis“, Lietuvoje jis 
naudojamas     spaudoje,      ekspertų dis-
iskusijose šį terminą  naudoja ir  aukščiau-
iausi šalies vadovai.

Rusijos naudojamos hibridinio poveikio 
priemonės nėra kažkas naujo. Bet kodėl 
šis terminas tapo aktualus tik dabar? Bent 
dvi charakteristikos to, ką mes konceptu-
alizuojame kaip Rusijos hibridinis karas, 
leidžia kalbėti apie šios karybos rūšies 
„naujumą“. Pirma, vykdydama hibridinį 
veikimą, Rusija sėkmingai savais tikslais 
išnaudoja demokratinių Vakarų valstybių 
santvarkų suteikiamas teises į atvirumą 
ir laisvą žodį (Rusijos atstovai gali laisvai 
veikti, investuoti Vakarų šalyse), taip pat ir   
globalizaciją,   šiuolaikines    informacines   
technologijas   (poveikis   per socialiniu 
tinklus yra gana pigus, bet globalus). 
Pasaulis   tik dabar  pradeda   suprasti,  
kokius pokyčius atneša praktiškai visuo-
tinis   didelio    masto    duomenų priei-
inamumas ir galimybė juos  naudoti  tiek    
vyriausybiniams, tiek nevyriausybiniams 
veikėjams. Be to, Rusijos hibridinis karas 
vyksta ne tam tikroje koncentruotoje 
teritorijoje, o visame euroatlantiniame 
regione (jei anksčiau Rusijos „taikinys“ 
buvo buvusios SSRS ir socialistinio bloko 
valstybės, tai dabar hibridinės operaci-
jos vyksta ir JAV, Vokietijoje, JK ir kitur). 
Rusija geba išnaudoti ir tam tikras Vakarų 
visuomenių silpnybes, pavyzdžiui, pro-
pagandos plėtra tapo galima ir dėl pasi-
tikėjimo demokratinėmis institucijomis, 
žiniasklaida, mažėjimu.
Rusijos informacinė politika, kuri yra ypač 
svarbi hibridinių įtakų dalis, yra vykdoma 
dviem kryptimis: šalies viduje  siekiama 
maksimaliai suvaržyti bet kokias alterna-
tyvias žiniasklaidos priemones tam, kad 
piliečiai girdėtų tik valstybės kontroliuo-
jamų arba su ja glaudžiai susijusių medi-
jų siunčiamas   žinutes,    anot  Krem-
liaus, „vienintelę teisingą informaciją“. 
O užsienyje – tiek kaimynystėje, tiek ir 
Vakarų valstybėse – Kremlius naudo-
jasi pamatiniais liberalios demokratijos 
principais, o melą ir propagandą pateikia 
kaip alternatyvią poziciją. Pagrindinis 
Rusijos dezinformacijos strategijos prin-
cipas yra įteigti, kad visos naujienos yra 
sukonstruotos ir todėl ginčijamos, kad 
postmodernioje tradicijoje nėra „objek-
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tyvių naujienų“  – tik skirtingos, konku-
ruojančios interpretacijos, kurias norima 
parodyti skirtingais aspektais, kuriuos 
galima vadinti realybe. Naudodamasi lo-
bizmu ir viešųjų ryšių agentūromis, Rusija 
siekia diskredituoti kitas valstybes tarp-
tautinėje arenoje .
Taip pat,  Rusija   remia  Europos  eks-
tremistines grupes, bando  išnaudoti   
egzistuojančias takoskyras ir krizines 
situacijas tiek valstybėse, tiek ES ir NATO 
lygmeniu. Europiniame kontekste Rusija 
dažnai finansiškai ar kitais būdais palaiko 
įvairias radikaliąsias jėgas, net nepaisant 
jų ideologinės krypties, t. y. tai gali būti 
tiek radikalūs dešinieji, tiek ir radikalūs 
kairieji judėjimai, taip pat dažnai kuria-
mos apgaulingos nevyriausybinės orga-
nizacijos. Tokiu būdu siekiama destabi-
lizuoti Europos valstybių visuomenes iš 
vidaus.
Kitos hibridinės įtakos priemonės taip pat 
plačiai   naudojamos   Rusijoje:    kiber-
netinė veikla,    gyventojų    perkėlimas,   
siekiant pakeisti įšaldyto konflikto regiono 
etninę sudėtį, „įgaliotinių grupių“ naudo-
jimas (angl. proxy, pseudo-NVO, jaunimo 
organizacijos, mokslinių  tyrimų  insti-
tutai, ekspertų grupės, motociklų klubai), 
kultūrinė diplomatija, rusų kultūros ska-
tinimas užsienyje (būtent tam ir įkur-
ta organizacija „Rossotrudnichestvo“ 
tėvynainių politika (pateisinanti agresiją 
prieš kaimynines šalis, neva siekiant ap-
saugoti rusakalbių teises) ir t. t.
Kodėl Rusijos veiksmai kelia nerimą Balti-
jos šalims? Visų pirma, Rusija niekada 
nenustojo traktuoti Baltijos valstybių kaip 
esančių jos „išskirtinėje įtakos“ zonoje ir 
jau nuo seno naudojo politinius, ekono-
minius, energetinius išteklius, propa-
gandą, kibernetines, informacines ir kitas 
prievartines, atviras ir slaptas priemones, 
kad šalys būtų pažeidžiamos ir silpnos. Ir 
šios priemonės, net lyginant su jos   ka-
rinio potencialo didinimu,  per pastaruo-
sius metus tik augo.
Būtent  todėl   klausimas   kas  tai  yra  
hibridinės grėsmės, nėra teorinis ir reika-
lauja tolimesnių studijų ir domėjimosi.
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NATO Baltijos šalyse: 
Kremliaus žiniasklaidos 
įtaka viešojoje
anglakalbėje erdvėje

Socialinio pasiklausymo 
įrankis ir metodika

Rusijos Krymo aneksija ir invazija į rytų 
Ukrainą 2014 metais buvo šaltas dušas 
NATO šalims. Ši agresija ne tik padėjo 
suvokti hibridinio karo grėsmę, bet ir 
sutelkė visuomenes reikšti paramą di-
dinti NATO gynybos priemones. Viena 
iš      sėkmingiausių pritaikytų priemonių 
buvo NATO priešakinio bataliono karių 
dislokavimas rytiniam NATO flange. 
Baltijos šalys ir Lenkija kiekviena gavo 
po tarptautinį batalioną NATO karių, su-
darydamos kur kas daugiau kliūčių gali-
moms Kremliaus agresijoms regione.

Dėl to Kremlius vėl pasitelkė  infor-
macinio karo priemones bandydamas 
vietinius gyventojus ir šalių-donorių 

„BuzzSumo” yra vienas iš populiariausių 
socialinės žiniasklaidos analizės įrankių. 
Ši programa turi galingą paieškos sistemą, 
padedančią surasti ir analizuoti popu-
liariausią turinį skaitmeninėje erdvėje, 
susijusią su tam tikromis temomis. Įrankis, 
kuris buvo sukurtas marketingo analizei, 
itin pasitarnavo analizuojant informacijos 
karo tendencijas. Šiuo atveju mus domino 
populiariausias turinys anglų kalba apie 
NATO veiklą Baltijos šalyse. Analizuodami, 
mes naudojome tokius  raktinius žodžius 
kaip „NATO Lithuania“,  „NATO Latvia“ , 
„NATO Estonia“  ir „NATO Baltic States“. 
„Buzzsumo” mums suteikė prieigą prie 
dviejų paskutinių metų duomenų – nuo 
2016 metų liepos 21 iki 2018 metų liepos 

LUKAS ANDRIUKAITIS
Atvirų šaltinių analitikas, „Atlantic 
Council’s Digital Forensic Research 
Lab”, asocijuotas analitikas, Vilniaus 

Politikos Analizės Institutas

piliečius priversti abejoti NATO karių 
teikiama nauda. Naudodami socialinių 
medijų pasiklausymo įrankį „BuzzSumo”, 
mes ištyrėme, kurie straipsniai ir socialinių 
medijų įrašai anglų kalba apie NATO veiklą 
Baltijos šalyse sulaukė daugiausia dėme-
sio. Mes taip pat galėjome sužinoti, kurie 
medijų domenai ir platformos dominuoja 
viešojoje skaitmeninėje erdvėje.
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Estija
Naudojant raktinius žodžius  „NATO Es-
tonia“ pastebėjome, kad Kremliaus fi-
nansuojama žiniasklaidos priemonė „RT” 
dominavo populiarumo statistikoje, ku-
rioje dalyvavo beveik 30.000 susidomė-
jimų. Antroji populiariausia žiniasklaidos 
priemonė buvo JAV „Associated Press”, 
surinkusi 4000 susidomėjimų; o trečio-

Šaltinis – „Buzzsumo”

ji - Rusijos valstybės finansuojamas 
„Sputnik News”,  su šiek tiek daugiau 
nei 3000 susidomėjimų. Kaip maty-
ti iš žemiau pateikto grafiko,   Rusijos  
valstybinės žiniasklaidos priemonės per 
pastaruosius dvejus metus sugebėjo 
surinkti daugiau kaip du trečdalius visų 
susidomėjimų anglų kalba.

21. Taip pat, mes galėjome giliau pažvelg-
ti į 2017 metų vasario duomenis, kuomet 
pirmieji NATO kariai pasiekė Baltijos šalis. 
Surūšiavę duomenis pagal populiarumo 
statistiką, galėjome pamatyti, kur turi-
nys anglų kalba turėjo daugiausiai įta-

kos. Populiarumo statistika „Buzzsumo” 
sudaroma susumuojant pasidalinimus 
(shares), pamėgimus (likes) ir komenta-
rus (comments). Šiame straipsnyje popu-
liarumo statistikos vienetu naudosime 
terminą „susidomėjimas“ .
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Šaltinis – „Buzzsumo”

Rezultatai taip pat suponavo, kad iš trijų populiariausių straipsnių šiais mėnesiais, du buvo iš Rusijos 
valstybinės žiniasklaidos.

„Buzzsumo” taip pat pateikia laiko grafikus, rodančius aktyviausius įtraukimo laikotarpius. Šiuo atve-
ju, stulpeliai pasiekė aukščiausius taškus nuo 2017 metų vasario iki 2017 metų balandžio mėnesio.

Šaltinis – „Buzzsumo”
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Latvija
Ieškant informacijos su raktiniais žodžiais 
„NATO Latvia”, susidomėjimo statistiko-
je kur kas mažiau dominavo Kremliaus     
žiniasklaida. Populiariausia ir trečia popu-
liariausia medijos priemonės buvo Kana-

dos CBC, surinkusi 6,500 susidomėjimų ir 
Kanados CTV naujienų tinklai su 3,5000 
susidomėjimų. Kremliaus finansuojamas 
„RT” užėmė antrą vietą su beveik 6,000 
susidomėjimų.

Šaltinis – „Buzzsumo”



Per pirmuosius NATO karių dislokavimo mėnesius, laiko grafikai nesufleravo ypatingai didelio 
susidomėjimo iš vartotojų. Bendras paskelbtų straipsnių skaičius per dvejų metų laikotarpį taip pat 
atrodė mažesnis nei tuo pačiu metu Estijoje ar Lietuvoje.

Per pirmuosius NATO karių dislokavimo mėnesius, laiko grafikai nesufleravo ypatingai didelio 
susidomėjimo Žvelgiant į didžiausio susidomėjimo sulaukusius straipsnius  2017 metų vasario-ko-
vo mėnesių laikotarpiu, išryškėjo panašios tendencijos. Vasario ir kovo mėnesiais Rusijos valsty-
binės žiniasklaidos priemonės buvo labai populiarios. Bendras paskelbtų straipsnių    skaičius per 
dvejų metų laikotarpį taip pat atrodė mažesnis nei tuo pačiu metu Estijoje ar Lietuvoje.

Šaltinis – „Buzzsumo”

Šaltinis – „Buzzsumo”



Lietuva
Lietuvos atveju „RT” užėmė pirmaujančią 
poziciją, surinkusi maždaug trečdalį visų 
susidomėjimų. Antroji labiausiai domi-

nanti platforma buvo „YouTube”. „Sputnik 
News” buvo ketvirta vieta tarp platformų.

Šaltinis – „Buzzsumo”
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2017 metų vasario mėnesį du labiausiai dominantys straipsniai buvo parašyti „RT” ir „Sputnik News”. 
„Bloomberg” pateikė tik trečią populiariausią straipsnį, kuris surinko tik maždaug pusę susidomė-
jimų lyginant su „RT” straipsniu. Kovo mėnesio populiariausias straipsnis surinko tik 64 įsipareigoji-
mus, lyginant su vasario mėnesio 1500. Nė vienas iš populiariausių kovo mėnesio straipsnių nebu-
vo rusų kilmės.

Raktažodžių „NATO Lithuania“ laiko grafikas parodė, kad dauguma straipsnių buvo paskelbti 2017 
metų vasario mėnesį. Didelis susidomėjimų šuolis statistikoje taip pat buvo matomas maždaug tuo 
pačiu laikotarpiu

Šaltinis – „Buzzsumo”

Šaltinis – „Buzzsumo”
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Baltijos šalys

Galiausiai, mes išanalizavome žiniasklaidos 
turinį apie visas tris Baltijos šalis, nau-
dodami raktinius žodžius „NATO Baltic 
States”. Šiuo  atveju  situacija  buvo  dau-
giausia panaši į Estiją, kur vienas domenas 
dominavo daugiau nei du trečdalius visų 

susidomėjimų. Šiuo atveju dominuo-
jančias pozicijas tvirtai užėmė „Sputnik 
News”. Šis domenas turėjo penkis kartus 
daugiau susidomėjimų, negu antrą vietą 
užėmusi Baltics.livuamap.com.

Šaltinis – „Buzzsumo”
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Laikotarpio analizė parodė panašias tendencijas į Lietuvos ir Estijos atvejus: palaipsnis didėjimas 
iki 2017 metų vasario mėnesio ir lėtas nuosmukis, su retkarčiais pasitaikančiais pakilimais. 2017 
metų vasario mėnesį vėl buvo pastebėta daugiausia straipsnių ir viena iš didžiausių susidomėjimo 
statistikų.

2017 vasario mėnesį populiariausias buvo Kremliaus finansuojamos žiniasklaidos „RT” parašytas 
straipsnis. Šis straipsnis buvo daugiau nei penkis kartus populiaresnis nei sekantis pagal popu-
liarumą „CBS News” straipsnis. Kaip ir Lietuvos atveju, kovo mėnesį nebuvo labai populiarių rusų 
kilmės straipsnių.

Šaltinis – „Buzzsumo”

Šaltinis – „Buzzsumo”
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Kaip matome iš analizės, visi raktiniai 
žodžiai, susiję  su  NATO Baltijos  šalyse, 
turėjo ypatingai didelę  Rusijos žiniask-
laidos įtaką. Ne tik susidomėjimų statis-
tika buvo nenatūraliai aukšta, bet ir turi-
nys   ypatingai  kritiškas NATO   atžvilgiu. 
Mes taip pat  pastebėjome  laipsnišką  
augimą, kuris pasiekė lygį 2017 metų 
vasario mėnesį, kuomet pirmieji NATO 
kariai buvo dislokuoti Baltijos šalyse. Po 
šio pakilimo buvo matomas laipsniškas 
pranešimų ir susidomėjimo mažėjimas. 
Šis modelis taip pat sufleruoja apie ge-
rai suplanuotą ir įvykdytą informacinę       
operaciją.

Iš keturių skirtingų raktinių žodžių 
paieškų, Latvijos atvejis pademonstravo 
mažiausią  Rusijos žiniasklaidos įtaką. Šio 
rezultato priežastis galėtų būti didesnės 
pastangos dirbti rusų kalba, norint įtako-
ti vietinę rusakalbę bendruomenę, arba 
sėkmingi NATO karių komunikaciniai 
veiksmai. Kaip matome, keletas labiausiai 
sudominančių straipsnių Latvijoje buvo 
iš Kanados žiniasklaidos. Kitose raktinių 
žodžių paieškose nepastebėjome to pa-
ties poveikio.

Kita svarbi įžvalga yra tai, kad nė vie-
nas iš labiausiai sudominančių šaltinių 
buvo iš Baltijos šalių. Tai rodo, kad šalys, 
kuriose yra dislokuoti NATO kariai, ne-
prisideda formuojant viešąją nuomonę 
apie šiuos karius dažniausiai vartojama 
NATO kalba. Ateityje  būtų   įdomu   at-
likti panašią  analizę trijų Baltijos šalių ir 
Rusijos   kalbomis. 
Taip pat būtų įdomu išanalizuoti ten-
denciją, NATO karius atsiuntusių šalių 
kalbomis, nes tiek RT, tiek „Sputnik News“ 
turi populiarias žiniasklaidos priemones 
prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Išvados
„Buzzsumo” sistema leido mums atidžiau 
pažvelgti į informacijos karo tendencijas 
ir sužinoti, kas nustato platesnius nara-
tyvus. Kaip matyti iš pateiktų grafikų, 
Kremliaus finansuojamos žiniasklaidos 
priemonės turi itin didelį vaidmenį for-
muojant visuomenės nuomonę skait-
meninėje erdvėje anglų kalba. Didžioji 
dauguma šių žiniasklaidos priemonių 
straipsnių apie NATO temas beveik vi-
suomet yra išskirtinai  neigiami  NATO 
atžvilgiu.  Atsižvelgiant  į  tai,    kad ši    
analizė susijusi su angliškai kalbančia 
aplinka, galime įtarti apie Kremliaus 
pastangas manipuliuoti Vakarų šalių vi-
suomenių viešąja nuomone NATO karių 
Baltijos regione klausimais. Kremliaus 
sėkmės atveju, susilpnėjęs vakarų vi-
suomenių palaikymas gali turėti įtakos 
būsimiems NATO karių dislokavimams 
Baltijos šalyse. Tai kelia didelį nerimą 
kadangi, kai kuriais atvejais („NATO Es-
tonia” ir „NATO Baltic States”) Rusijos 
žiniasklaidos priemonės surinko per du 
trečdalius visų susidomėjimų dvejų metų 
laikotarpyje.

Nenuostabu, kuomet Rusijos šaltiniai 
duominuoja naratyvus apie NATO rusų 
kalba, tačiau ženklai, kad panašios ten-
dencijos vyrauja ir skaitmeninėje erdvėje 
anglų kalba, turėtų priversti sunerimti. 

Analizės rezultatai
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Išvados

Atrodo, kad Lietuvos viešoji erdvė jau  
prisotinta kalbų apie dezinformaciją bei 
informacinius karus. Prabilus šia tema 
netgi jaučiamas visuomenės   nuovargis 
ir nuobodulys. Pastebima ir tai,  kad   apie 
Kremliaus    dezinformaciją    kalba tie  
patys žmonės  tuose  pačiuose  ratuose ir  
dažniausiai tarpusavyje. Tema, neabejoti-
nai, aktuali, bet ar tikrai ji pasiekia adre-
satą, ar prasmingai ji pateikiama visuome-
nei? Mes labai mažai žinome, kokį poveikį 
toks dezinformacijos demaskavimas daro 
tikslinėms grupėms, plačiajai visuomenei. 
Daugelis, ypač vyresnės kartos žmonių, 
mano, kad kalbama apie savaime supran-
tamus dalykus. Anot jų, sovietų režimo 
patirtis ir išgyventa sovietų propaganda 
suformavo mūsų visuomenės imunitetą 
dezinformacijai, manipuliavimui. Tai labai 
gerai, tik kyla pavojus, kad dėl per didelio 
pasitikėjimo savimi prislopsta budrumas. 
Nors jaunoji Lietuvos karta su sovietiniu 
režimu yra susipažinusi, apie jį skaičiusi, 

Apie melagingus
naratyvus Lietuvos
informacinėje aplinkoje

DALIA BANKAUSKAITĖ
Organizacijos „ResPublica“ tyrėja

patirtis – kitokia. Jų supratimas nega-
li būti toks gilus kaip vyresniosios kar-
tos. Labai greitai vystosi įtikinėjimo bei 
manipuliavimo technologijos. Jeigu vi-
suomenės identitetas, savęs suvokimas 
nėra pakankamai stiprus, sistemingai 
vykdoma dezinformacija turi didelį ar-
domąjį poveikį.
Kremliaus dezinformacijos kampanijos 
nenori užvaldyti Lietuvos visuomenės. 
Jų siekis – valdyti ją skaldant ir priešinant 
tarpusavyje. Dezinformacijos veikla vyk-
doma siekiant ilgalaikių tikslų, vadina-
si, visuomenės ir valstybės silpninimo 
priemonės įgyvendinamos subtiliai, kad 
nebūtų tokios akivaizdžios ir nesukeltų 
pasipriešinimo. Aplinkybės tam la-
bai palankios. Sociologai pabrėžia, kad 
Kremliaus pažiūroms atstovaujanti arba 
Kremliaus požiūriui pritarianti tradicinė 
bei socialinių tinklų žiniasklaida  pa-
sitelkia socialinę  atskirtį  ir   išnaudoja    
susiklosčiusią padėtį dėl didžiulio pajamų 
skirtumo tarp Lietuvos kaimo vietovėse ir 
didmiesčiuose gyvenančių žmonių.
Kremliaus komunikacinė veikla pasižymi 
strateginiu nuoseklumu bei visapusišku-
mu, o taktiniu  lygmeniu  Kremliaus      dez-
informacijos kampanijos įgyvendinamos 
labai lanksčiai, greitai reaguojant į šalies   
aktualijas   ir  išnaudojant     susidariusi-
ais aplinkybes, gerai pažįstant oponentą 
– Lietuvos visuomenę. Kremlius taip pat 
naudoja vieną iš manipuliavimo tech-
nikų – selektyviai neigiamai komentuoja 
jautrius mūsų valstybės istorijos įvykius, 
Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santy-
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kius,  Lietuvos  socialines problemas, 
emigraciją, skurdą ir pan. Taip siekiama 
įtvirtinti metanaratyvą apie Lietuvą kaip 
nenusisekusią valstybę.
Kremliaus metanaratyvai – prieš NATO, 
prieš Europos Sąjungą, prieš JAV; prieš 
Lietuvą, kaltinimai rusofobija, prieš Lietu-
vos istoriją – nustato Kremliaus strate-
gines komunikacijos kryptis. Kremliaus 
dezinformacijos kampanijų Lietuvoje 
analizė rodo, kad metanaratyvai per-
sipina, o pasakojimų ciklai, kurie ir for-
muoja metanaratyvus, tarnauja keletui 
tokių naratyvų. Pasakojimai nebūtinai yra     
nuoseklūs ar gali apimti priešingas to pa-
ties metanaratyvo puses. Tikslas – vysto-
mas pagrindinis metanaratyvas. 
Taktiniu lygmeniu Kremliaus požiūrį     
pristatanti žiniasklaida (spausdinta, in-
ternetinė, socialinė) išskirtinai pabrėžia 
didelį rezonansinį poveikį Lietuvos vi-
suomenėje turinčių politinių, ekonominių 
ar socialinių klausimų neigiamus aspek-
tus bei stengiasi, kad pasakojimai būtų 
pripildyti neigiamo emocinio užtaiso.  
Emociškai veikiamas asmuo – ne toks 
kritiškas ir reiklus gaunamai informacijai. 
Pasakojimo komunikacinės priemonės 

kruopščiai parenkamos, kad kuriama is-
torija skambėtų kuo įtikinamiau.  
Temos vystymo  mechanizmas    pavei-
kus: Kremliaus    požiūriui  pritariančios    
žiniasklaidos priemonės tarpusavyje 
dalijasi pasakojimais (skvošo kamuoliuko 
taktika), kurie vienaip ar kitaip patvirtina 
metanaratyvą. Socialinių  tinklų  grupės 
ir   tinklalapiai kartoja (vaizdu, garsu, šau-
kiniu, tekstu)  tą pasakojimų   mintį   in-
terneto erdvėje, nevengia naudotis 
grupėmis, kuriose žmonės tikrai aptaria 
jiems rūpimą klausimą.  Išskirtinis tokių 
diskusijų bruožas – nėra konstruktyvu-
mo  diskusijoje,  trūksta klausimo  kon-
teksto analizės, daug emocijų, kalbama 
tik apie neigiamus aspektus, pateikiami 
vien kaltinimai. Sukeltas triukšmas emoci-
jose paskandina konstruktyvias diskusijas. 
Nepateikiama jokių konstruktyvių klau-
simo sprendimo būdų, tokios diskusijos 
informacinėje aplinkoje sustiprinamos 
protesto renginiais, akcijomis gatvėse. 
Dezinformacinė veikla laikoma sėkminga, 
kai tema sulaukia didelio rezonanso vi-
suomenėje. 
Keletas toliau minimų socialinių grupių 
ar tinklalapių pavadinimų nusako tokių 
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grupių pažiūras ir veiklos kryptis. 
Pavyzdžiui: „Lietuvos valdžia – tai chunta, 
užgrobusi Lietuvą“, „Gelbėkime Lietuvą!“, 
„Lietuva prieš pabėgėlius!!!“,  „Protau-
tinės informacijos centras“, „Kaimiečiai 
apie niekus“, „Būkime vieningi“, „Tamsio-
ji  Lietuvos „nepriklausomybės“ pusė...“, 
„Kaip išgyventi Chaosą“, „Pabėgėliams 
– ne! Demografiniam lietuvių bumui ir 
šeimos rėmimui – taip!“, „Nauja Lietuva“, 
„Литва сyyка Смешная (Lietuva – juokin-
ga kalė)“, „Referendumas dėl Prezidentės 
nušalinimo“, „Lietuviai“, „Top 10 propa-
gandos klaidų“, „Kova“, „Tautos Balsas“, 
„Pabudome ir kelkimės“, „Tautos vienybės 
sąjunga“, „Prieš TTIP ir CETA. Europiečių 
iniciatyva“.

Pirma. Lietuvos visuomenė ir instituci-
jos stebi valstybės informacinę aplinką,  
analizuoja bei sėkmingai aptinka ir 
išaiškina kilusias provokacijas. Sėkmingai 
naudojamasi ir Lietuvos įstatymų baze, 
visuomenė mokoma kritinio mąstymo, 
medijų raštingumo, sėkmingai veikia vi-
suomenės iniciatyvos, atskleidžiančios 
melagingas naujienas. 
Melagingų naujienų demaskavimas yra 
labai svarbi, bet nepakankama priemonė, 
jeigu  kuriame  saugią  informacinę  
erdvę. Svarbu, kad žiniasklaida, demas-
kuodama melagingas naujienas, rišliai                    
paaiškintų klausimo niuansus, kontekstą 
ir pasistengtų, jog skaitytojas atkreiptų 
dėmesį į tokią informaciją. Skiriant ne-
proporcingai daug dėmesio pasakojimui 
apie melagingą žinią, net jeigu ji skamba 
sensacingai, žiniasklaida rizikuoja tik dar 
plačiau paskleisti dezinformaciją, tai yra, 
pasitarnauti melagingų žinių autoriams. 
Šiandien jau nepakanka vien pranešti, „ką 
jis ar ji pasakė“, kad visuomenė suprastų 
melagingą žinią ir taptų jai atspari. Labai 

Kaip elgtis valstybės infor-
macinėje aplinkoje?

svarbu, kad žiniasklaida informuodama 
pristatytų ir paaiškintų klausimo esmę 
bei kontekstą.  

Antra. Dezinformacijos demaskavimo 
veikla bus veiksminga tik jei ji bus visa 
apimanti, koordinuota, jungianti tech-
nologinius, ekonominius  bei  anali-
tinius ir švietimo veiksmus.  Kremlius 
labai gerai moka išnaudoti  susidariu-
sius   sunkumus, nesutarimus Lietuvos 
ar Vakarų visuomenėse, siekdamas 
jas skaldyti  ir valdyti. Veiksmingiau-
sias  būdas apsaugoti savo informacinę  
erdvę – konstruktyviai ir sistemingai 
spręsti valstybės problemas, nuosekliai 
kurti gerovės valstybę ir motyvuotą vi-
suomenę. 

Trečia. Kol Kremliaus dezinformacija 
turės savo auditoriją, tol jis darys įtaką 
mūsų visuomenei. Deja, bet nelabai ge-
rai pažįstame Kremliaus žinių vartotoją.
 
Pabaigai. Medijų ir informacijos        
raštingumo gebėjimai yra labai svarbūs 
šiuolaikiniame pasaulyje. Kad medi-
jų raštingumas netaptų vien deklara-
tyvia akcija, reikia nuosekliai formuoti 
tokių gebėjimų poreikį visuomenėje. 
Švietimas yra esminis įrankis atspariai 
bei motyvuotai visuomenei formuoti. 
Atsparūs, kritiškai mąstantys piliečiai 
yra ugdomi nuo mažens. 
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Atmintinė
„Propagandos ABC” 

Šiuolaikiniame (dez)informacijos amžiu-
je mes nuolatos bombarduojami infor-
maciniais pranešimais, naujienomis, 
raginimais   protestuoti,  pasirašyti  pe-
ticijas. Komunikacinės kompetencijos ir 
žiniasklaidos raštingumas tampa gyvy-
biškai svarbios auditorijoms, kurios nori 
išsaugoti aiškų realaus pasaulio vaizdą 
ir išvengti  manipuliacijų  bei apgaulės.  
Žiniasklaidos raštingumo sklaida, skati-
nanti visuomenės atsparumą propagan-
dai, turi tapti prioritetu. 

DR. NERIJUS MALIUKEVIČUS
Dėstytojas, mokslo darbuotojas,
Tarptautinių santykių ir politikos

mokslų institutas (TSPMI)

Psichologas Everetas Šostromas savo 
knygoje „Žmogus manipuliatorius“ (1967) 
teigia, kad geriausias priešnuodis nuo 
manipuliacijos yra aktualizacija: apati-
ją įveikia aktyvumas, kontrolę – laisvė, 
cinizmą – pasitikėjimas, o melą nugali 
atvirumas ir tiesa!

Strategiją, kaip atvirumu galima nugalėti 
melą, dar prieš Antrą pasaulinį karą pui-
kiai pademonstravo Amerikos sociologai 
Alfredas McClung Lee ir Elizabeth Briant 
Lee. Laikotarpis prieš karą buvo priso-
tintas agresyvia propaganda bei ma-
nipuliacijomis.   Amerikos  propagandos   
analizės institutas (1937-1942) pavedė 
šiems ekspertams  atskleisti  pačias  
ryškiausias propagandos technikas ir 
jas pristatyti visuomenei. Taip pasirodė 
„Subtilus propagandos menas” (1939), 
kurioje buvo vaizdžiai pademonstruotos 
septynios propagandos technikos, kurio-
mis siekiama manipuliuoti žmonių širdi-
mis ir protais. 

Anot Alfred ir Elizabeth Lee, negražūs epi-
tetai bei įžeidimai istorijoje visada vaidino 
svarų vaidmenį. Jais griaunama  reputa-

Globaliame (dez)informacijos amžiuje 
šios septynios propagandos technikos 
ir vėl yra aktualios: 

1. Etikečių klijavimas - idėjai ar argu-
mentui diskredituoti yra panaudojami 
blogi ar žeidžiantys epitetai.

cija, pažeminami žmonių pasiekimai, 
panaudojant juos žmonės net uždaromi į 
kalėjimą, dėl jų vyksta karai. Tokie epitetai 
gali būti nukreipti prieš individus, grupes, 
bendruomenes, gentis, kaimynus, valsty-
bes, regionus, tautas ir rases.
Per Rusijos agresiją Ukrainoje buvo 
naudojami tokie pašiepiantys epitetai: 
„ukrop“, „chachol“. Valstybinė Kremliaus 
televizija naują Ukrainos valdžią vadino 
„Kijevo hunta“. 
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„Subtilus propagandos menas” teigia-
ma, kad dažnai mes tikime ar kovojame 
už idėjas, kurios įvardinamos „dideliu 
gėriu“: pvz. „civilizacija“, „krikščionybė“, 
„teisybė“, „demokratija“, „patriotizmas“, 
„motinystė“, „tėvystė“, „mokslas“, „medici-
na“, „sveikata” ar „meilė“. Propagandos 
analizės tikslams šias   etiketes  galime  
pavadinti  „blizgančiais apibendrinimais“. 
Šios etiketės reiškia skirtingus dalykus 
skirtingoms auditorijoms ir jomis taip 
pat dažnai manipuliuojama. Tai nėra šių 
idėjų kritika, priešingai, tai kritika to, kaip 
šiomis idėjomis manipuliuoja propagan-
distai.

Po Rusijos agresijos Kryme Rusijos 
politikai dažnai naudoja „istorinio                
teisingumo“ argumentus, paaiškinančius 
ir pateisinančius šią kampaniją.  

„CNN parodė …“, „Vadovas pasakė …“, 
„Mano gydytojas teigia …“ arba „Mūsų 
ministras tvirtina …“. Alfred ir Elizabeth 
Lee atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie iš 
šių liudijimų gali skirti daugiau dėmesio 
tam, kas sako nei pačių argumentų ir idė-
jų turiniui. Taip kuriama iliuzija, kad „toks 
ar toks blogas žmogus, palaiko tokią ar 
tokią idėją, todėl ir pati idėja yra bloga“, 
arba „toks ar toks geras žmogus, palaiko 
tokią ar tokią idėją, todėl ir idėja yra gera“.

Putino kampanijos Kryme kontekste atsi-
rado garsūs autoriai ar tekstai, kurie tarsi 
“įrodo” Rusijos istorines teises į Krymą.  

Taikant perkėlimo techniką nuolat pa-
sitelkiami simboliai. Amerikos propagan-
dos analizės institutas perspėja:
„Kryžiumi propagandistas savo pro-
gramai perkelia krikščioniškosios religijos 
šventumą. Ženklas, tautai simbolizuojan-
tis patriotizmą, atlieka panašią funkci-
ją. Šie simboliai sukelia emocijas. Mūsų 
akyse, šviesos greičiu, tai sukelia visą 
mūsų jausmų spektrą tikėjimui ar tautai“.
Propagandistai retai naudojasi tik vienu 
simboliu. Muzika, vaizdas, uniformos,  
ritualai, visi yra derinami ir panaudojami.

2. Blizgantys apibendrinimai  - kai 
kažkas susiejama su „dideliu gėriu“. Ši 
technika naudojama bandant mus įtikinti 
ir pritarti kažkam, ko mes net nepatikri-
name.

4. Liudijimas - kai gerbiami arba           
nekenčiami asmenys sako, kad tam tikra 
idėja, programa, produktas ar asmuo yra 
geri ar blogi.

3. Perkėlimas - šis metodas suteikia au-
toritetą, pateisinimą ir reputaciją kažko 
gerbiamo kitam, kad pastarasis būtų 
priimtinas; ar priešingai - pasitelkus au-
toritetą ir reputaciją, propagandistas ban-
do priversi mus atmesti argumentus.

Ši technika ypač akivaizdi Kremliaus vyk-
domoje „Šv. Jurgio juostelės“ akcijoje, 
kuri iliustruoja priklausymo vieningam 
„Rusijos pasauliui“  idėją. Putiną remiantys 
separatistai Donbase kovoja dėvėdami 
tokias pat juosteles. 

5. Nuo tautos - tai būdas, kuriuo kalbė-
tojas bando įtikinti savo auditoriją, kad jis 
ir jo idėjos yra geri, nes jie yra „žmonių”, 
„paprastų žmonių”.

Politikai, visuomenės lyderiai dažnai 
sulaukia palankumo sakydami, kad jie 
yra tokie patys žmonės kaip „tiesiog visi 
mes“, - perspėja „Subtilus propagandos 
menas“ autoriai. Jie viešai demonstruo-
ja  savo  atsidavimą mažiems vaikams, 
paprastiems žmogiškiems dalykams 
bei įpročiams. Jie kviečiasi žurnalistus į 
savo namus, “netikėtai” virtuvėje atran-
da ir vaišina naminiu  obuolių pyragu.   
Trumpai tariant, šie politikai laimi mūsų 
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Kas gali būti vadinama „kortų kaladės“ 
technika - tai visko vaizdavimas tik bal-
tu ar juodu, grynu gėriu ar blogiu, be        
jokių atspalvių ar niuansų. „Subtilus pro-
pagandos menas“ autoriai pritaria 1937 
m. rugsėjo 1 d. „New York Times“ straips-
nio tezei: „kas iš tikrųjų pavojinga, tai ne 
pati propaganda, bet jos monopolis“.

Geras šios technikos pavyzdys yra tai, 
kaip visos Ukrainos „Euromaidano“ 
grupės pristatomos Rusijos valstybinėje 
žiniasklaidoje kaip „ekstremistai“ ir net 
„neonacistai“.

Vagono prikabinimas, anot Alfred and 
Elizabeth Lee, tai priemonė priversti mus 
sekti minią ir priimti propagandistų pro-
gramą kaip visumą, neanalizuojant įro-
dymų, argumentų už ar prieš. Dominuo-

Neskubėkite!

Saugokitės savo išankstinių 

įsitikinimų!

Susilaikykite nuo sprendimų, 

kol neįvertinote visos infor-

macijos!

Analizuokite!

6. Kortų kaladė - tai technika, kurią 
taikant kaip kortos maišomi faktai ar in-
formacija, vaizdai, logiški ir nelogiški 
teiginiai tam, kad būtų sukurtas geriau-
sias efektas.

7. Vagono prikabinimas - „Visi, ar bent 
jau dauguma, tai daro“. Su šia technika 
propagandistas bando mus įtikinti, kad 
visi grupės nariai palaiko propagandisto 
programą, todėl ir mes turime sekti šia 
minia, „prisikabinti prie traukinio vagono“.

širdis ir protus demonstruodami, kokie  
paprasti jie yra - „žemės druska“, tokie pat 
kaip ir mes visi.

Šią technologiją įvaldė Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas ir jo ekspertų ko-
manda: jis mėgsta fotografuotis ne tik su 
šunimis,  bet  ir su pavojingais laukiniais 
gyvūnais. Tai visuomenei pademonstruo-
ja jo drąsą ir vyriškumą.  

ja tezė:  „Visi tai daro.  Kodėl ne jūs?“.   
Apeliuojama į minią, grupę, tikėjimą, 
rasę, lytį, tautą.

Ši technika buvo ypač svarbi sovietinei 
komunistinei propagandai, kuri buvo    
orientuota į mases. Bijodami, kad minia 
atstums dėl kitokios asmeninės nuo-
monės, žmonės palaiko oficialias ide-
ologijas, politines darbotvarkes ir do-
minuojančius pasakojimus.  
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Netikros naujienos
šiuolaikinėse medijose

DR. VIKTOR DENISENKO
Politinės komunikacijos katedros

asistentas, daktaras
(Vilniaus universitetas)

Apie vadinamąsias netikras naujienas 
(angl. fake news) pastaruoju metu kalba-
ma labai plačiai. Čia galima išskirti kelias 
esmines tendencijas. Viena vertus, netikrų 
naujienų temą aktualizuoja   politinio lau-
ko transformacija. Pirmiausiai, čia galima 
išskirti populistinių jėgų populiarėjimą, o 
populizmas kaip tik ir būna paremtas ne 
visai patikima informacija arba nesąžinin-
gu manipuliavimu faktais. Kita vertus,   ne-
tikros naujienos yra plačiai paplitęs propa-
gandos instrumentas. Šis iššūkis šiandien 
irgi yra  itin aktualus.  Tai,  pavyzdžiui, 
patvirtina ir 2016 metų lapkričio 23 dieną 
Europos Parlamento priimta rezoliucija 
dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant 
neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečių-
jų šalių propagandą. Šiame dokumente 
įvardijami du pagrindiniai priešiškos pro-
pagandos, nukreiptos prieš susivienijusią 
Europą, šaltiniai –   teroristinė organizacija 
DAESH ir Rusija. 
Šiame tekste planuojama kalbėti apie ne-
tikras naujienas šiuolaikinėse medijose 
būtent propagandos iššūkio kontekste, nes 
šis aspektas šiandien kelia Lietuvai didži-
ausią  pavojų (tai  nereiškia,  jog   neatsak-

inga politinė komunikacija nėra lietuviško 
politinio  lauko problema,   tačiau ji lieka 
už šio teksto rėmų). 
Taip pat, verta ir aiškiai apibrėžti varto-
jamus terminus. Netikra naujiena yra su-
prantama  kaip tikrovę  neatitinkanti infor-
macija, kurią   siekiama pateikti kaip tikrą  
faktą. Šio veiksmo  tikslas – suklaidinti 
informacijos vartotoją, formuoti klaidin-
gus įsitikinimus, tam tikrą pasaulio (įvykių) 
vaizdą.  Kitaip    sakant,    netikros   nau-
jienos yra  naudojamos  kaip   informacin-
io   poveikio instrumentas. 
Terminas medijos šiandien yra supran-
tamas gana plačiai. Kalba eina ne vien apie 
tradicines ar naujas žiniasklaidos priemo-
nes, bet iš esmės ir apie informacinę 
aplinką bendrai. Prie medijų, pavyzdžiui, 
šiandien galima priskirti ir vadinamuosius 
socialinius tinklus,  kur  žmonės gali  tie-
siogiai dalintis informacija ir patys ją kurti. 
Tam tikrais atvejais socialiniai tinklai gali 
būti ne mažiau, o gal ir daugiau įtakingi, 
nei žiniasklaida. 
Pateikti netikrų naujienų panaudojimo 
šiuolaikinėse medijose pavyzdžių irgi yra 
nesunku. Kelis plačiau žinomus atvejus 
net galima būtų pavadinti klasikiniais šio 
reiškinio pavyzdžiais. 
Vienas tokių atvejų – 2014 metų lie-
pos mėnesį Rusijos Pervyj kanal (Pir-
mas kanalas)   naujienų   laidoje   „Vre-
mia“   parodytas siužetas apie Ukrainos 
Slaviansko mieste nukryžiuotą berniuką. 
Aiškus propagandinis šio siužeto tikslas 
buvo pademonstruoti „ukrainiečių karių 
žiaurumą“. Siužete rodoma moteriškė, kuri 
„liudija“, jog savo akimis matė egzekuci-
ją, kurią neva surengė ukrainiečių kariai. 
Buvo pasakojama apie ant skelbimų lentos 
nukryžiuotą trijų metų  berniuką  (sepa-
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ratistų kovotojo sūnų), o taip pat teigia-
ma, kad ukrainiečiai pririšo jo motiną 
prie tanko ir tempė miesto gatvėmis, kol 
ji mirė. 
Minėtas pasakojimas gana greitai buvo 
demaskuotas kaip visiškai pramany-
tas, o „liudininkė“, kaip įtariama, yra ak-
torė (panaši moteris, atliekanti kitus 
„vaidmenis“ yra pastebėta ir keliuose 
kituose skirtingų   Rusijos    televizijos    
kanalų   siužetuose). Žinoma, netikrų 
naujienų demaskavimas reikalauja 
nemažų pastangų ir  laiko.  Tačiau  pa-
sakojimas apie „nukryžiuotą berniuką“ 
iš karto sukėlė įtarimų. Pirmiausiai, nuo 
pat Maidano pradžios vykdomas labai 
intensyvus Kremliaus propagandinis 
karas prieš Ukrainą nėra naujiena, todėl 
kiekvienas atitinkamas pasakojimas turi 
būti vertinamas itin atidžiai ir kritiškai. 
Kitas svarbus aspektas – mūsų laikais, 
turint galvoje turimas technologijas, 
tokio išskirtinio žiaurumo aktas, kaip jis 
buvo nupasakotas siužete, atliktas viešai 
būtinai būtų užfiksuotas kitų liudytojų.  
Žmonės   filmuotų  įvykius  savo  išma-
niaisiais telefonais (ir net tuo atveju, jeigu 
tai būtų uždrausta – kas nors paslapčia 
būtinai tai padarytų). Vaizdai būtų paplitę 
po internetą ir pan. 
Tačiau nereikia galvoti, kad netikrų nau-

jienų problema yra tolima ir pasireiškia 
vien Kremliaus informacijos šaltiniuose, 
skleidžiančiuose propagandinius naraty-
vus. Yra pavyzdžių, kai netikras naujienas 
bandyta   paskleisti   ir  Lietuvos infor-
macinėje erdvėje. Čia irgi verta paminėti 
kelis ryškiausius pavyzdžius.
2017 metų Vasario 16-osios šventės iš-
vakarėse Lietuvos informacinėje erdvė-
je buvo bandoma paskleisti melagingą 
pasakojimą apie tai, kad penki vokiečių 
kariai (tarnaujantys NATO priešakinių 
pajėgų batalione Lietuvoje) Jonavo-
je išprievartavo globos namų auklėtinę. 
Melagingame pranešime taip pat buvo 
teigiama, jog vietinė policija atsisako tir-
ti šį nusikaltimą. Šį naratyvą buvo ban-
doma skleisti keliais būdais – anoniminį 
laišką su minėtais teiginiais gavo Seimo 
pirmininkas Viktoras Pranckietis ir kai 
kurie kiti politikai, valstybės institucijos 
ir policija. Socialiniuose tinkluose taip pat 
buvo platinamos padirbtos pagrindinių 
naujienų tinklalapių puslapių nuotraukos 
su neva paskelbta (ir po to išimta) infor-
macija apie incidentą. Rengiant šią infor-
macinę provokaciją internete, Wordpress 
tinklaraščių platformoje, buvo sukurtas ir 
tinklalapis, platinantis šią istoriją. 
Minėta „naujiena“ operatyviai buvo de-
maskuota kaip netikra. Verta pasaky-
ti ir kelis žodžius apie šios provokacijos 
modelį ir tikslus. Suprantama, kad siekis 
buvo apjuodinti Lietuvos sąjungininkus, 
paremti kitą neretai platinamą propagan-
dinį naratyvą, kad „NATO kariai elgiasi 
Lietuvoje kaip okupuotoje teritorijoje“. 
Šios provokacijos laikas, kaip galima nu-
manyti, irgi buvo parinktas neatsitik-
tinai. Viena vertus, ši netikra naujiena, 
išplatinta prieš vieną didžiausių politinių 
Lietuvos švenčių mestų į ją šešėlį, Kita 
vertus, galima numanyti, jog naratyvo 
skleidėjai tikėjosi, jog nedarbo dienos iš-
vakarėse Lietuvos atsakingos institucijos 
nesugebės operatyviai ir efektyviai at-
sakyti į informacinę provokaciją ir užkirsti 
jai kelią. 
„Jonavos mergaitės“ naratyvas struk-
tūriškai yra panašus į kitą Kremliaus 
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propagandos taikymo atvejį. 2016 metų 
sausį įvyko incidentas Vokietijoje – buvo 
teigiama, jog migrantų grupė pavogė 
nepilnametę merginą vardu Liza, kilusią 
iš rusų emigrantų šeimos, ir išprievarta-
vo ją. Vokietijos policija ištyrė šį atvejį ir 
nustatė, jog ši istorija yra iš dalies me-
laginga. Mergina iš tikrųjų buvo dingusi 
parai, tačiau  savo noru praleido naktį su 
draugu, kuris neturi ryšių su migrantais. 
Tačiau net po to, kai paaiškėjo tiesa – 
Kremliaus propaganda neatsisakė šio me-
lagingo pasakojimo ir aktyviai jį naudojo, 
stiprindama prieš Vakarus nukreiptą re-
toriką bei kurstydama neigiamas nuosta-
tas migrantų atžvilgiu. Galima sakyti, kad 
Lietuvos atveju buvo siekiama panaudoti 
tą patį modelį, tik adaptavus naratyvą pa-
gal aplinkybes – t.y. migrantus pavertus 
Vokietijos kariais, o merginą Lizą bevarde 
nepilnamete iš globos namų. 
Lietuva yra susidūrusi ir su atvejais, kai 
netikrą naujieną buvo bandoma le-
galizuoti šalies informacinėje erdvėje, 
panaudojant tam kibernetinio ir psi-
chologinio karo simbiozę. Pavyzdžiui, 
2017 metų balandžio 12 dieną buvo įsi-
laužta į naujienų agentūros BNS sistemą, 
siekiant patalpinti joje netikrą naujieną 
apie neva Latvijoje ipritu apsinuodijusius 
JAV karius. Vėliau, 2018 metais, panašias 
atakas ir netikrų naujienų talpinimo at-

vejus patyrė naujienų portalai TV3 ir „Kas 
vyksta Kaune“.
Pateikti pavyzdžiai rodo, kad netikros nau-
jienos yra aktualus iššūkis šiuolaikinėms 
medijoms. Tokioje situacijoje žurnalistai 
privalo būti itin atidūs tikrinant informaci-
ją iš antrinių šaltinių, ypač jeigu ta infor-
macija yra jautri ar kelia įtarimų dėl pati-
kimumo. Žiniasklaidos priemonių prievole 
tampa ir stiprinti savo tinklų kibernetinį 
saugumą. 
Kalbant bendrai apie visuomenę – tam-
pa akivaizdu, jog šiandien faktiškai            
kiekvienam žmogui reikalingi darbo su 
informacija įgūdžiai. Kritinis  mąstymas  ir  
tai, ką   galima  pavadinti  socialinių  tinklų 
higiena (arba – elgesio etika) yra reikšmin-
gi aspektai, kurie gali padėti stabdyti   ne-
tikrų  naujienų  plėtrą socialiniuose tin-
kluose. Kalbant paprasčiau – žmogus turi 
suprasti, jog prie pasidalinant kokia nors 
(ypač  jautria ir svarbia informacija)  so-
cialiniuose tinkluose, ją verta rimtai pa-
tikrinti.            
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Galimi scenarijai, kaip 
Rusija galėtų įveikti 
Baltijos šalis

PULKININKAS LEITENANTAS LINAS 
IDZELIS

Lietuvos kariuomenės informacinių 
operacijų skyriaus viršininkas

Baltijos valstybėms ištrūkus iš Sovietų 
Sąjungos gniaužtų, buvo sukurti keturi 
galimi scenarijai, kurie buvo naudojami 
įvairiose krizių modeliavimo pratybose.
Matrica Nr.1 pateikia hipotetinių situacijų 
vaizdą iki 2025 metų, kuomet Rusija gali 
kelti įvairias grėsmes Baltijos šalims. Pir-
masis scenarijus pagrįstas Rusijos Kry-
mo aneksija ir slaptu karu Rytų Ukraino-
je. Antrasis scenarijus aprašo Rusijos 
įsiveržimą į Gruziją po to, kai buvo atliktos 
didelio masto karinės pratybos. Trečiasis   
scenarijus atskleidžia galimą bandymą 
sukurti „Rusijos pasaulį“ Baltijos šalyse. 
Ketvirtasis scenarijus imituoja situaciją, 
kuomet Rusija atkerta Baltijos šalis nuo 
energijos išteklių lygiai taip pat, kaip jau 
yra padariusi praeityje.
Visų pirma, keturios matricos ašys rodo 
galimus Rusijos galios panaudojimo prieš 
Baltijos valstybes variantus.
Visų antra, skaičiai nuo 1 iki 4 rodo, kiek 
labai tikėtina, jog Rusija pasirinks panau-

1 scenarijus: hibridinis karas

Pirmasis scenarijus yra labai rimtas ir 
itin žalingas, todėl gali būti laikomas  
pačiu pavojingiausiu. Pagal šį scenari-
jų, Prezidentas V. Putinas pateikė Valsty-
bės Dūmai   specialų     įstatymą    dėl   
užsienio valstybių  ar  net jų  dalių  ar   
teritorijų prisijungimo prie Rusijos valsty-
bės. Be to, pareiškimas Rusijos karinė-
je doktrinoje apie galimybę „apsaugoti  
Rusijos  piliečius karinėmis priemonėmis” 
suteikia pakankamą pagrindą pripažin-
ti didesnę grėsmę kaimyninių šalių sau-
gumui. Atsižvelgiant į didelę, sudarančią 
apie 25 procentus abiejų šalių gyven-
tojų, rusakalbę mažumą Estijoje ir Lat-
vijoje, Maskva prieš konfliktą galėtų ru-
sakalbiams asmenims išduoti Rusijos 
pasus, kaip tai analogiškai padarė Gruzi-
joje. Tuo pat metu Rusija galėtų infiltruoti 
savanorius, o juos sustiprinti Rusijos spe-
cialiųjų pajėgų nariais. Sekantis žingsnis 
būtų susieti vietinius rėmėjus  ir vieną   
dieną pradėti užgrobinėti vyriausybinius 
pastatus, savarankiškai skelbti fiktyvių 
valstybių nepriklausomybę, kurios mie-
lai prisijungtų prie  Rusijos, po falsifi-
kuotų vietinių rinkimų. Baltijos valstybių 
valdžios institucijos šį klausimą nedelsda-
mos sprendžia Šiaurės Atlan boje, kuri po 

doti vieną ar kitą scenarijų, o raidės nuo A 
iki D – kokią žalą šie potencialūs scenari-
jai galėtų padaryti Baltijos šalims.
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1 matrica: keturi nauji galimi scenarijai iki 2025 m.

2 scenarijus: tyčinis arba
skubotas išpuolis

Antrasis scenarijus yra pagrįstas artė-
jančia Rusijos karine intervencija Balti-
jos šalyse ir gali būti laikomas    labiau-
siai tikėtinu. Pradžioje Kremlius sutelkia 
reikiamą karių skaičių prie Baltijos valsty-
bių, pasienyje pradėdamas didžiules 
pratybas, tokias kaip Ladoga ar Za-
pad. Sekančiu žingsniu Rusija netikėtai 
pradeda visapusišką brovimąsi į Baltijos 
šalių teritorijas. Tuo pat metu Rusijos              
žiniasklaida  transliuoja,  kad  Rusijos  
karinės pajėgos padeda išlaisvinti Rusijos 
tautiečius ir piliečius iš Latvijos bei Es-
tijos nacionalistų priespaudos. Geriau-
siu atveju, NATO nedelsdama  pradeda  

ilgų diskusijų nepatvirtina V-ojo straips-
nio panaudojimo. Dėl šių įvykių, Baltijos 
valstybės prarastų kai kurias teritorijos 
dalis, kurios patektų į Rusijos kontrolę. 
NATO susiskirstytų į įvairias mažesnes 

karines operacijas savo sąjungininkėms, 
Baltijos šalims, ginti, iš pradžių panau-
dodama aukšto pasirengimo, tokias kaip 
NATO NRF, pajėgas, tuo pat metu reng-
dama pastiprinimą gausesnėmis pa-
jėgomis. Galutiniame scenarijaus etape, 
kelias Rusijos kariniam įsiveržimui yra 
užkertamas ir atkuriamos Baltijos valsty-
bių tarptautinės sienos. Blogiausiu at-
veju, NATO suteiktų karinę pagalbą per 
vėlai, kuomet JAV, JK ir kai kurios kitos 
NATO šalys susirinktų Lenkijoje, imtųsi 
veiksmų ir siųstų savo karius ginti Balti-
jos sąjungininkes, parodydamos ryžtą bei 
solidarumą.   Tokiu    būdu,   NATO išlik-
tų  stipriausiu kariniu aljansu, gebančiu 
gesinti iškilusius gaisrus bei ginti Baltijos 
šalis.

sąjungas arba sudarytų pavienes koalici-
jas kiekvienu
konkrečiu atveju, kovojančias su panašio-
mis grėsmėmis.
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Ketvirtasis scenarijus nėra mirtinai pavo-
jingas, bet taip pat gali būti labai žalingas, 
ir, galbūt, net labiausiai tikėtinas. Puikus 
scenarijaus pavyzdys – 2012 metais vykęs 
atvejis, kai  buvo dujos pradėtos tiekti tie-
siogiai iš Rusijos į Vokietiją per „North 
Stream“ dujotiekį, apeinant Baltijos šalis ir 
Lenkiją. Tuo pačiu metu kalbant apie tai, 
kad visos trys Baltijos šalys vis dar priklau-
so nuo Rusijos naftos, dujų ir elektros   
energijos išteklių, ir atsižvelgiant į faktą, 
kad Rusija jau 1990 ir 1992 metais sustab-
dė naftos tiekimą į Lietuvą, tikimybė, kad 

4 scenarijus: atkirtimas nuo 
energijos išteklių

panašios priemonės būtų panaudotos ir 
vėl –gana didelė. Pamatinis tokių veiksmų   
tikslas – neišmatuojamas Maskvos noras 
didinti savo galią ir įtaką regione,   ma-
nipuliuojant turimais energijos ištekliais. 
Be to, tokiu būdu Rusija gali atlikti NATO 
ir ES patikimumo ir solidarumo testą, 
patikrindama, ar kritiniu momentu būtų 
imtasi atitinkamų veiksmų. Geriausiu at-
veju, Europos Sąjunga kartu su Baltijos  
valstybių  vyriausybėmis  nedelsdamos 
susisiektų su Rusija ir pradėtų derybas, 
siūlydamos kažką mainais. Padaryta žala 
Baltijos valstybėms būtų labai nedidelė, o 
po trumpalaikės įtemptos situacijos būtų 
atkuriamas normalus stovis. Rusijos ir 
Baltijos šalių santykiai vėl stabilizuotųsi 
ir grįžtų į senas vėžes. Blogiausiu atve-
ju, Rusija sustabdytų energijos  išteklių      
tiekimą žiemą ir  sukeltų didelius  so-
cialinius ir politinius neramumus. NATO 
ir ES pasisakytų, tvirtindamos, kad situ-
aciją dvišaliu pagrindu tarpusavyje turi 
išspręsti tik Baltijos valstybės ir Rusija. 
Tokia įvykių raida neabejotinai įstumtų 
Baltijos šalis į ekonominę ir socialinę 
krizę.

3 scenarijus: vietos gyventojų 
smegenų plovimas

Trečiasis scenarijus yra susijęs su Balti-
jos valstybių gyventojų įtikinėjimu ir yra 
potencialiai itin pavojingas ilgalaikė-
je perspektyvoje. Atsižvelgiant į galimą 
„Rusijos pasaulio“ kūrimą Baltijos šalyse, 
Rusija nuolat organizuotų įvairius viešus 
kultūrinius renginius, pvz., koncertus, 
konferencijas, jaunimo stovyklas, sporto 
varžybas ir t.t., kur būtų skleidžiami „alter-
natyvūs faktai“, visiškai paremti Kremliaus 
naratyvais. Be to, Kremliaus propagandai 
skleisti būtų panaudotos visos įmanomos 
priemonės –    televizija,   radijas,  laikrašči-
ai ir   internetas,  taip siekiant    parody-
ti, kad tik Rusijos kariai gali  veiksmingai 
kovoti su fašistais ir Islamo valstybe, o 
Vakarai, ypač NATO, yra tik „popierinė” 
organizacija. Kovai su priešiška propa-
ganda yra reikalingi milžiniški resursai, 
tačiau Baltijos valstybės nėra įgalios prie 
to efektyviai   prisidėti.  Aptariamu atveju, 
tautinė tapatybė galimai būtų pažeista, 
nesudarytų sąlygų politiniam ir kariniam 
regiono saugumui. Tai taip pat padarytų 
įtaką abipusiam supratimui ir bendradar-
biavimui su sąjungininkais bei draugais. 
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Europos Parlamento 
rinkimai:
„Dezinformacijos 
iššūkis“

DIMITAR LILKOV
Vilfredo Martenso centro Europos 

studijoms tyrėjas 

Didelė grėsmė, į kurią būtina atkreipti 
dėmesį, yra dirbtinis poliarizuojančių 
politinių naratyvų kūrimas ir visuomenės 
padalijimo skatinimas. Paprastai šie       
procesai yra grindžiami jau egzistuo-
jančiomis socialinėmis skirtimis, kurias 
yra stengiamasi padidinti suklastotos 
informacijos skleidimu (pvz.: netikromis 
nuotraukomis  ar vaizdo turiniu).  Dez-
informacijos kampanijoms lengviau   
pasinaudoti jau   esamais  politiniais   
prieštaravimais, nei skirti išteklius kurti 
naujus naratyvus, kurie gali taip ir ne-
sukelti numatyto poveikio.

Kaip pavyzdį galima pateikti neseniai 

Viena iš labiausiai pažeidžiamų rinkimų 
į Europos Parlamentą vietų yra galimas 
rinkėjų dalyvavimo slopinimas. Ši takti-
ka buvo aktyviai panaudota prieš 2016 

Koordinuota poliarizuojančių 
naratyvų sklaida

Rinkėjų dalyvavimo slopinimas

atliktą tyrimą, atskleidžiantį, kaip paga-
mintas turinys, susijęs su geltonųjų lie-
menių judėjimu Prancūzijoje, visame 
pasaulyje surinko daugiau kaip 100 mili-
jonų peržiūrų. Daugiausia suklastotų 
nuotraukų ir vaizdo įrašų „Facebook“ ir 
„YouTube“ socialinėse platformose sukūrė 
Rusijos kanalas RT. Suklastoto turinio 
tikslas –pateikti įrodymus apie policijos 
brutalumą ir vyriausybės cenzūrą Gilet 
Jaunes judėjimui, siekiant diskredituoti 
Prancūzijos valdžios institucijas, Rusijos 
valstybinė žiniasklaida ir susijusios in-
ternetinės grupės sugebėjo dominuoti 
debatuose ir surinko daugiau nei dvigu-
bai daugiau peržiūrų nei pagrindiniai „Le 
Monde“, „L’Obs“, „Le Huffington Post“ ir „Le 
Figaro“ žiniasklaidos portalai kartu sudė-
jus. Nuolatinė ir labai veiksminga dezin-
formacijos kampanija prieš Prancūzijos 
vyriausybę tiesiogiai pasisakė už Ma-
rine Le Pen „Rassemblement National” 
judėjimą, kuris kovojo dėl aukščiausių 
pozicijų Prancūzijos Europos Parlamento 
rinkimuose. 
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metų JAV prezidento rinkimus, kuomet 
piktybinės internetinės grupės ir netikri 
aktyvistai dėjo maksimalias pastangas, 
kad lemiamą rinkimų dieną tam tikros 
specifinės rinkėjų grupės nebūtų suin-
teresuotos ateiti į rinkimus apskritai. Ši 
strategija apima neteisingos informaci-
jos apie balsavimo procedūras ir regis-
tracijos terminus sklaidą internete. Labiau 
sofistikuotos pastangos yra susijusios su 
neapsisprendusiais rinkėjais, kuriant spe-
cialiai parinktus pranešimus, ar vaizdinę 
medžiagą, siekiant įtvirtinti požiūrį, kad 
jų balsas neturės jokios reikšmės. Taip pat 
siekiama įtikinti, kad rinkėjų nedalyvavi-
mas rinkimuose yra veiksmingas būdas 
protestuoti prieš politines institucijas.

Rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento 
rinkimuose tebėra istoriškai žemas, pa-
siekęs patį dugną 2014 metais, kuomet 
balsavo vos 42,6% rinkimo teisę turinčių 
Europos Sąjungos (ES) piliečių. Trečda-
lyje ES valstybių narių rinkėjų dalyvavo   
mažiau nei 35%. Esant tokioms aplinky-
bėms, pagrindinių partijų rinkėjų mo-
bilizavimas yra itin svarbus, kadangi 
daugelis neapsisprendusiųjų rinkėjų nus-
prendžia nedalyavuti rinkimuose iš viso. 
Dėl šios priežasties, politinės partijos, 
turinčios anti-Europietiškų sentimentų ar 
radikalių politinių pažiūrų, gali būti per-
nelyg atstovaujamos, kadangi EP manda-
tui gauti užtenka kur kas mažesnio balsų 
skaičiaus.

Pastaraisiais metais pagrindinė pasaulinės 
dezinformacijos dalis buvo  skleidžiama 
per skaitmenines platformas, kurios taip 
pat leido akivaizdžiai išaugti didelei ne-
tikros ar piktybinės informacijos sklaidai. 
Šių platformų verslo modelis, pagrįstas 
vartotojų dėmesiu, skatina emocingus 
debatus socialinėse erdvėse, kurie dažnai 

Dezinformacijos sklaida per 
skaitmenines platformas

Pernelyg didelis šalutinių parti-
jų ir sąmokslo teorijų atstovavi-
mas internete

prisideda prie jau egzistuojančių politinių 
šališkumų arba paskatina vartotojus pa-
siduoti konkretiems politiniams naraty-
vams. Visa tai prisideda prie poliarizuotos 
ir akivaizdžiai suskaldytos internetinės in-
formacijos, kuri gali būti naudinga tiems, 
kurie nori išnaudoti šiuos visuomenės 
susipriešinimus.

Visų nemokamų internetinių paslaugų 
verslo modelis tiesiogiai priklauso nuo 
reklamos pardavimo, kuri atsiranda plat-
formos vartotojo informacijos kanaluose. 
Sudėtingi algoritmai, gebantys atpažin-
ti vartotojų grupes pagal jų interesus ar 
individualias charakteristikas, yra labai 
tikslūs ir gali būti panaudoti tokių debatų 
paskatinimui. Europos Komisija šiuos 
procesus išskyrė kaip pagrindinę prob-
lemą ir, pasitelkdama savireguliavimo 
praktikos kodeksą, aiškiai nurodė, kad 
internetinės platformos privalo sustab-
dyti reklamos iš organizacijų, kurios yra 
suinteresuotos dezinformacijos sklaida, 
platinimą.

Socialinės žiniasklaidos platformos algo-
ritmai paprastai suteikia papildomo ma-
tomumo turiniui, kuris sukelia vartotojų 
įsitraukimą ir aktyvų komentavimą. Nenu-
matyta to pasekmė yra provokuojančių 
ar skaldančių nuomonių stiprinimas, ku-
riam papildomą įtaką daro automatizuo-
tos paskyros ar apsimetėliai vartotojai, 
kurių tikslas ir yra sukelti tokias provo-
kuojančias diskusijas. Dėl šios priežasties 
radikalus ar supriešinantis turinys tampa 
pernelyg reprezentuojamas erdvėje ir 
sukuria įspūdį, kad tokią nuomonę dalijasi 
didelė visuomenės dalis.

2019 metų pradžioje, nedidelė hiperak-
tyvių interneto vartotojų grupė (mažiau 
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nei 0,1% vartotojų Vokietijoje, Prancūzijo-
je, Italijoje ir Lenkijoje), kurie yra susiję su 
radikaliųjų dešiniųjų grupių politinėmis 
grupėmis, sukūrė daugiau nei 10% so-
cialinės žiniasklaidos turinio, susijusio su 
Europos politika. Šis labai nedidelis var-
totojų skaičius sugebėjo sukurti daugy-
bę pranešimų, komentarų ir reakcijų per 
„trolių fermas” ar automatizuotas pasky-
ras. Nenuostabu, kad tokie judėjimai kaip 
Vokietijos Alternative for Deutchland(AfD) 
arba Le Pen „Ressemblement National” 
Prancūzijoje turi neproporcingai didelę 
realių narių skaičiui internetinę auditorija. 
Padidėjęs radikalaus politinio turinio ma-
tomumas internete taip pat sutampa su 
augančiu konspiracijos teorijų populiaru-
mu įvairiose socialinėse platformose.
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Dirbtinio intelekto
naudojimas kovojant su 
dezinformacija:
trys paprasti žingsniai

VAIDAS SADLŽIŪNAS
Portalo delfi.lt apžvalgininkas

„Meilėje ir kare – visos priemonės tinka-
mos.” Paskutiniuosius 1409 m. mėnesius 
šie žodžiai buvo priimami kaip taisyklė, kai 
trys kariaujančios valstybės – Kryžiuočių 
ordinas, Lenkijos Karalystė ir Didžioji 
Lietuvos kunigaikštystė –  dalyvavo aršioje 
dezinformacijos ir apgaulės kampanijoje.
Ant kortos buvo pastatyta daug: laikinos 
paliaubos baigėsi per kelis mėnesius, o 
oponentai žinojo, kad tai – „viskas arba 
nieko“ momentas: galimybė nugalėti savo 
priešą mūšyje ir baigti beveik 200 metų 
trunkantį karą. Prieš kovą buvo pradėtos 
naudoti visos įmanomos priemonės – 
šnipai, melas ir provokatoriai, siekiantys 
įtikinti sąjungininkus prisijungti prie sa-
vosios pusės, suklaidinti bei sumenkinti 
priešus.
Kryžiuočių ordinas, naudodamasis propa-
ganda, siekė įtikinti pasaulį, kad kovoja su 

pagonimis. Tačiau,  lenkai ir lietuviai tuo 
nepatikėjo – jie  ne tik išsiuntė laiškus di-
dikams visoje Europoje, užkirsdami kelią 
kryžiuočiams sulaukti pastiprinimo, bet 
taip pat naudojo žvalgybą – to laikmečio 
specialiuosius operacijos padalinius, siek-
dami siaubti pasienio žemes ir apgauti 
priešą dėl savo tikrųjų ketinimų.
Kai 1410 m. liepos mėn. jungtinės lenkų 
ir lietuvių pajėgos įsibrovė į kryžiuočių 
teritoriją, jos užklupo juos nepasiruošu-
sius, kadangi daugelis priešų vienetų 
buvo išsidėstę mažomis grupelėmis pa-
lei šalies sieną. Ši strategija buvo naudota 
ir  anksčiau, tačiau taip pat pastebima ir  
vėliau sekusiuose istoriniuose įvykiuose: 
tiek  Napoleono karų metu, tiek sąjung-
ininkų apgaulės išsilaipinime D-dienos 
metu 1944 m., tiek operacijoje Dykumų 
audra 1991 m.
Laikui bėgant, daug kas pasikeitė – tiek 
įrankiai, tiek naudojamos priemonės, 
tiek pati kovos taktika. Tačiau logika vis-
gi išliko tokia pati: siekiamybė supainioti, 
susilpninti priešą, tuo pačiu metu pačiam 
siekiant tapti atspariu analogiškiems 
veiksmams. Tačiau šią paprastą pamoką 
reikia iš naujo išmokti kiekvienai kartai ir 
dažnai už didelę kainą. 2014 m. pavasarį 
Kryme pasirodę „žalieji žmogeliukai“ – 
Rusijos kariai be ID ženklų – Ukrainoje ir 
Vakaruose sukėlė itin daug painiavos ir 
neveiksnumo. Tiesą sakant, tai buvo tik 
ilgos ir gerai parengtos daugiapakopio 
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veiksmo dalies kulminacija: valstybės re-
miamos rusų dezinformacijos kampanija 
jau seniai skleidė idėją, kad Krymas yra 
Rusijos dalis, kuriai grėsmę kelia fašistinė 
Kijevo hunta.
Įvairios istorijos apie sužverėjusias neo-
nacių grupuotes, keliančias grėsmę          
taikiems Krymo gyventojams, padėjo 
įtvirtinti metų metus vykdytos dezin-
formacijos kampanijos uždavinį –  iš-
laikyti Krymo gyventojus pro-rusiškoje 
kultūrinėje, kalbinėje ir net politinėje 
plotmėje. Tuo pat metu visos į Vakarus 
orientuotos idėjos, pasisakančios už ES ir 
ypač JAV bei NATO, turėjo atlaikyti koor-
dinuotą     melų    antplūdį    ir    begalę    
konspiracijos teorijų. Dėl to, nesupras-
dami ir nesijausdami užtikrinti dėl savo 
tautinės tapatybės bei lojalumo valsty-
bei, daugelis Krymo gyventojų pateko į 
aplinkybių sukurtą apsisprendimo akla-
vietę.
Šie pavyzdžiai yra tik keletas iš daugelio 
gerai žinomų įrodymų, kaip veiksmingai 
galima naudoti dezinformacijos kam-
paniją siekiant konkrečių tikslų. Praėjus 
penkeriems metams po įvykių Kryme ir, 
kiek vėliau, Donbase, žmonės Ukraino-
je ir Vakaruose vis dar klausia, kokių 
pamokų buvo pasimokyta  iš šio konflik-
to? Ką iš šios situacijos sužinojo apie įta-
kos operacijas, kibernetines atakas, trolių 
panaudojimą JAV rinkimuose ir „Brexit“ 

2016 m. Ar net tokie įvykiai nepabudina 
iš letargo miego ir akivaizdžiai neparo-
do, kas   iš   tiesų    dedasi  aplink  mus?   
Konkretaus ginklo prieš visa tai nėra, 
tačiau reikia pabrėžti kelias svarbiau-
sias pamokas, kurios    vėliau gali būti 
pritaikytos konkrečioms situacijoms 
spręsti. Visų svarbiausia –  sąmoningu-
mas. Žodis, regis, praradęs prasmę ap-
tariamų įvykių kontekste.
Galima  ciniškai   pabrėžti, kad  są-
moningumo sklaida yra kaip gyvybei 
pavojingos ligos gydymas burtais ir   
dainomis, tuo pačiu metu žiūrint spek-
taklius. Tačiau, be pagrindinių žinių ir su-
pratimo apie tai, su kuo susiduriate,  nėra 
prasmės  apskritai kažką daryti. Tai, kad 
mes vis daugiau kalbame apie dezinfor-
maciją, jau savaime yra teigiamas rezul-
tatas ir gan didelis žingsnis į priekį.
Nereikia būti profesionalu dezinformaci-
jos srityje, norint atpažinti pagrindinius 
jos simptomus – tai, galų gale, ne raketų 
mokslas. Nepatikimas šaltinis su abe-
jotinais sensaciniais teiginiais, apie kurį 
informacijos niekur  kitur  nerasite, ap-
gaulingi vertimai,  įtartini  profiliai, kurie 
iš karto sukelia susirūpinimą ir abejonių. 
Pastebėdami kažką įtartino, žurnalistai 
turėtų   gilintis,    klausinėti,  ieško-
ti   įkalčių,  ir patikrinti viską,  ką  jiems    
pavyko    surasti.  Ne  tiesiog  patvirtinti    
savo  išankstinį nusistatymą, bet  rasti  
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konkrečius  ir   tikrus  faktus. Dezinfor-
macija dažnai priklauso nuo faktų maišy-
mo su klaidingais teiginiais, pateikiant tai 
kaip iliuziją, jog egzistuoja skirtingos nuo-
monės.  Sąmoningai sukurtos melagystės 
nėra „skirtingos nuomonės” - tai yra gin-
klai, kuriais siekiama pramušti mūsų sky-
dus, tai yra faktus, kuriais remiasi mūsų 
pasaulėžiūra. Mes žinome, kas įvyko 1991 
m. sausio 13 d., ir jokia sąmokslo teorijų 
kombinacija nepakeis to, ką tikrai žinome. 
Todėl, kai aptinkame ir atpažįstame 
įtartiną turinį, turime galvoti, ką su juo 
daryti. Ar turėtume pasakyti kitiems? O gal 
ignoruoti? Tiesa,  kartais būtent ignora-
vimas gali būti labai viliojantis variantas 
– tai jokių asmens pastangų nereikalau-
jantis    pasirinkimas,  kartais pasirodantis 
kaip geriausia išeitis tikintis, kad problema 
išsispręs pati savaime.
Deja, tai ne visada veikia taip, kaip mes 
tikimės, kadangi sąmokslo teorijos gali 
giliai įsiskverbti į visuomenę. Kalbėdami 
apie šiuos klausimus galime ne tik padėti 
žmonėms suvokti, kurie šaltiniai yra nepa-
tikimi, bet ir leisti mums kalbėti apie savo 
naratyvus mums patiems     priimtinomis 
sąlygomis. Tokiu atveju gali būti laikoma 
istorija su Adolfu Ramanausku-Vanagu, 
nes jo tema 2018 m. staiga tapo itin popu-
liari. 
Galiausiai,   turime  daugiau    bendradar-
biauti. Kadangi šis pasiūlymas gali nus-
kambėti kaip ne visai aiškus,  o galbūt 
pernelyg  nuvalkiotas,  visgi,   tai  yra   
geriausia mūsų turima priemonė. Nepai-
sant to, mes taip dažnai ją pamirštame 
arba patys atsisakome ja pasinaudoti. Ne 
visi esame ekspertai, ne visi turime tam 
laiko, žmogiškųjų išteklių ar pinigų, ypač 
šalies regionuose. Būtent todėl turime 
peržengti  konkurencijos  ribas dėl ko-
vos su dezinformacija problemos ir kuo 
greičiau atsikratyti nereikalingų baimių, 
nuolankumo melui ir drovumo.
Yra daugybė puikių pavyzdžių rodančių 
tokio bendradarbiavimo vaisius –  nuo sa-
vanorių grupių (pvz. – elfai) iki iniciatyvų 
(pvz. – „Debunk.eu“). Šios sėkmės istori-
jos gali būti įgyvendintos ne tik viename 

regione, konkrečioje šalyje, bet ir tarp-
tautiniame lygmenyje. Dalijimasis žinio-
mis ir turimomis priemonėmis galiausiai 
atves prie tarpusavio pasitikėjimo ir taip 
norimų rezultatų. Galiausiai, siekiant 
veiksmingai ir efektyviai naudoti ribotus 
išteklius, labai svarbu   itin  gerai  koordi-
nuoti veiksmus.
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