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NATO mokymai ir praktiniai užsiėmimai
“Mes esame rytinis NATO sparnas”

Šių metų spalio 19-21 dienomis Vilniuje ir Rukloje pirmą kartą vyko #WeAreNATO inicia-
tyvos mokymai “Mes Esame Rytinis NATO Sparnas”, skirti supažindinti moksleivius ir stu-
dentus su NATO organizacija, dislokuotomis sąjungininkų pajėgomis bei viena didžiausių 
organizacijai kylančių grėsmių – dezinformacija.
 
Visos paskaitos ir praktiniai seminarai buvo skirti gilinti žinias apie NATO organizacijos 
veiklos principus ir geriau suprasti dislokuotų sąjungininkų karių paskirtį. Taip pat, vienas 
iš mokymų tikslų buvo padėti geriau suprasti priešiškų jėgų naudojamus dezinformaci-
jos metodus, atskirti melagingas žinias nuo tiesos ir išmokti paprastai pasitikrinti viešai      
prieinamą informaciją.

Šiame projekto leidinyje rasite dalyvavusių lektorių skaitytų paskaitų ir seminarų pagrin-
du paruoštus straipsnius. Visi pranešėjai vieningai sutarė, kad dezinformacija yra viena iš 
pagrindinių Lietuvos išorės grėsmių taikos metu. Priešiškos valstybės stengiasi paveik-
ti visuomenės norą priešintis pavojaus atveju, gyventojų susitelkimą ir pro-europietiškų 
vertybių palaikymą. 

Be publikuojamų straipsnių autorių, renginyje dalyvavo Vilniaus politikos analizės institu-
to medijų programos direktorė Dalia Bankauskaitė, Delfi.lt žurnalistas Vaidas Saldžiūnas 
ir organizacijos Res Publica direktorius Giedrius Sakalauskas. Taip pat, projekto dalyviai 
turėjo galimybę pabendrauti su Lietuvoje puikiai žinomu televizijos laidų vedėju, prodiu-
seriu Algiu Ramanausku, kuris daug dėmesio savo kūryboje skiria krašto apsaugos reika-
lams bei kartu ir NATO organizacijai.

Linas Skirius



RASA JUKNEVIČIENĖ
Seimo Narė, NATO Parlamentinės 

Asamblėjos Prezidentė

Kai įstojome į NATO, daugeliui atrodė, 
kad istorija baigėsi. Pamažu nusistovė-
jo požiūris, kad savo teritorijos gynyba 
pačiai Lietuvai iš esmės nebereikia rūpin-
tis, nes mus apgins NATO. Tai buvo didelė 
klaida. Atėjo 2014 metai ir viskas pasikeitė. 
Naivumas baigėsi, teko sugrįžti į realybę. 
Gaila, kad tūkstančių žuvusių ukrainiečių 
sąskaita. 

Rūpintis saugumu reikia kasdien, lyg 
dantis valytis. Kiekvienas jaunas žmogus, 
atėjęs į tarnybą kariuomenėje, padaro 
nepaprastai daug. Jis padeda atgrasyti 
agresyvų Kremlių. O atgrasymas     šian-
dien mums svarbiausia. Tik taip galime iš-
saugoti taiką mūsų žemėje. Gyvename su  
tokia  geografija, kad mūsų apginamu-
mas yra kitoks, nei kitų NATO valstybių. 
Todėl ir pastangų turime įdėti žymiai 
daugiau. Kiekvienas.
Mums svarbu ne tik kariuomenės                 
stiprinimas. Diplomatų, politikų atsako-
mybė ir gebėjimai yra ne mažiau svarbūs. 
XXI amžius prasidėjo hibridinėmis ata-
komis. Rinkimai, referendumai tapo ne 
mažiau svarbiomis fronto linijomis, sau-
gančiomis demokratiją, patį NATO, Euro-
pos Sąjungą.

Mums labai svarbu padėti valstybėms, 
esančioms į rytus nuo mūsų. Ypač toms, 
kurių žmonės nori demokratijos ir eu-
ropietiško, ne korumpuoto oligarchinio 
valdymo - Ukrainai, Moldovai, Gruzijai. 
Tik jų sėkmė gali suteikti kitą kryptį ir 
Rusijos žmonėms.
Darbų daug. Patikėkite, ateinačiam į 
valstybės darbus jaunimui bus, ką veikti. 
Linkiu tik vieno - nebijoti ginti tiesą. Taip 
aš suprantu NATO.

Įžanginis žodis renginio dalyviams: ką 
mums reiškia NATO?



Dezinformacijos istorija ir propagandos 
naudojimas karyboje: Istorinė
perspektyva

Pastarųjų metų įvykiai Ukrainoje, Sirijoje 
paskatino kalbėti apie naujas kariavimo 
formas. Vis dažniau viešojoje erdvėje 
buvo galima išgirsti „hibridinio“, „infor-
macinio“ karo terminus. Šių naujų sąvokų 
staigus išpopuliarėjimas sudarė įspūdį, 
kad kažkas kare esmingai pasikeitė, jog 
prasidėjo kokybiškai kitokia, nauja karo 
era. Vienu iš šios naujos eros naujumo 
bruožu yra įvardijamas propagandos, 
dezinformacijos naudojimas karyboje. 
Tačiau šį naujumą būtų galima vadinti 
sąlyginiu, nes nauja buvo ne tai, kad kary-
boje yra naudojama propaganda, tačiau 
tai, kaip ji naudojama. 
Pažvelgus į karybos istoriją, jau se-
novės karuose rasime pavyzdžių, kai 
kovojančios pusės naudojo šnipus, ap-
simetėlius dezertyrus, kurie pateikda-
vo klaidinančią informaciją priešininko 
pusei ir taip paveikdavo jų mūšio planą. 
Viename įtakingiausių karinės minties 
tekstų, parašytų kinų stratego Sun Tzu  
(spėjama gyvenusio VI amžiuje p.kr.), es-
minis vaidmuo yra skiriamas veiklai, kuri 
psichologiškai priešą demoralizuotų, pa-
laužtų taip, kad į mūšio lauką jis  ateitų 
jau nusiteikęs pralaimėti. Kai kurie šių   
dienų mokslininkai ir karybos specialistai 

Dr. DEIVIDAS ŠLEKYS
Docentas, mokslo darbuotojas,

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas (TSPMI)

pasakytų, jog įžengėm į Sun Tzu karybos 
erą.
Kalbant apie karybą, visada yra svar-
bu atskirti ir žinoti, apie kurį kovos lyg-
menį eina kalba (strateginį, taktinį ar                            
operacinį). Strateginiu lygmeniu valsty-
bių vadovai dar prieš mūšius bandydavo 
laimėti kaimyninių valstybių, jų gyvento-
jų palankumą. Labai geras tokios kovos 
pavyzdys yra propagandos kova tarp LDK 
valdovo Žygimanto Senojo bei Maskvos 
kunigaikščio ir Šventosios Romos   im-
peratoriaus Oršos mūšio mūšio išva-
karėse ir iš karto po jo. Valdovai savo laiš-
kuose, skirtuose kitų valstybių vadovams 
bandė formuoti neigiamą nuomonę apie 
savo priešininkus, laimėti palankumą, 
simbolinę, o kartais ir finansinę paramą. 
Tuo pačiu, LDK mūšį laimėjus, praėjus 
kelioms dienoms, Žygimantas Augustas 
rašė ir siuntė laiškus apie pergalę Vakarų 
valdovams, tuo pačiu parodydamas, kad 
svarbu laimėti ne tik fizinį mūšį, bet ir 
simbolinę, idėjinę kovą.
Artėjant link šių dienų karyba darėsi 
sudėtingesne, labiau kompleksinė, tad 
ir dezinformacijos ir propagandos rolė 
keitėsi, plėtėsi. Šiais laikais daugelis pa-
sakytų, kad vakarietiškai karybai didžiulę 
įtaką darė ir daro Napoleono laikų kary-
bos idėjos. Tačiau labai dažnai užmiršta-
ma pabrėžti, jog Napoleonas galėjo taip 
sėkmingai taikyti garsiąją divizijų sistemą 



ir laimėti mūšius būtent todėl, kad la-
bai daug darbo ir pasiruošimo būdavo 
dedama į priešo    suklaidinimą, dezin-
formavimą, jog jis nežinotų iš kurios 
pusės tikėtis pagrindinio puolimo.  Il-
gainiui tokios veiklos tapo žinomos kaip 
apgaulės (angl. deception), maskuotės 
(rus. маскировка) idėjos ir karinės 
doktrinos, ypatingai plačiai naudotos II 
pasauliniame kare.
Daugumai turbūt geriausiai yra žinomi 
taktinio lygmens dezinformacijos 
pavyzdžiai. Dažniausiai tai įvairūs lape-
liai, platinami išmetant juos iš lėktuvų ir 
kuriuose būdavo užrašyti raginimai pa-
siduoti, gąsdinimai apie žiaurų susidoro-
jimą, jeigu priešinsis toliau ar tariama in-
formacija apie neramumus, namų fronto 
pasidavimą. Lapelių siunčiamą žinutę 
sustiprindavo per radiją ir fronte išdėlio-
tus garsiakalbius transliuojama infor-
macija, siekiant palaužti karių valią kautis. 
Tačiau būtina pabrėžti vieną svarbų mo-
mentą. Per amžius kova informacinėje 
erdvėje siekiant priešą apgauti, suklaid-
inti, palaužti buvo aktyvią, fizinę karinę 
kovą papildantis ir sustiprinantis veiksnys. 
Buvo laikomasi nuostatos, jog tik   fizinis 
priešo sumušimas leis laimėti karą ir pro-
paganda gali palengvinti šį sumušimą, 
bet niekad jo nepakeis kaip alternatyva. 
Kaip tik šiuo apsektu įvykiai Ukrainoje, 
Sirijoje gali būti matomi kaip kokybiškai 
naujos karybos eros pradžia. Atrodo, kad 
šiuose konfliktuose fizinė kova tampa 
antrine, kuri padeda  pagrindinei,  infor-
macinei kovai.



NATO Baltijos šalyse: Kremliaus
žiniasklaidos įtaka viešojoje
anglakalbėje erdvėje

LUKAS ANDRIUKAITIS
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Lab, asocijuotas analitikas, Vilniaus 
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Socialinio pasiklausymo 
įrankis ir metodika

Rusijos Krymo aneksija ir invazija į rytų 
Ukrainą 2014 metais buvo šaltas dušas 
NATO šalims. Ši agresija ne tik padė-
jo 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 dislo-
kavimas rytiniam NATO flange. Baltijos 
šalys ir Lenkija kiekviena gavo po tarp-
tautinį batalioną NATO karių, sudaryda-
mos kur kas daugiau kliūčių galimoms 
Kremliaus agresijoms regione.

Dėl to Kremlius vėl pasitelkė   informac-
inio karo priemones bandydamas vietin-
ius gyventojus ir šalių-donorių 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 
dėmesio. Mes taip pat galėjome sužinoti, 
kurie medijų domenai ir platformos do-
minuoja viešojoje skaitmeninėje erdvėje.

„BuzzSumo” yra vienas iš populiariausių 
socialinės žiniasklaidos analizės įrankių. 
Ši programa turi galingą paieškos sistemą, 
padedančią surasti ir analizuoti popu-
liariausią turinį skaitmeninėje      erdvė-
je, susijusią su tam tikromis temomis. 
Įrankis, kuris buvo sukurtas marketingo 
analizei, itin pasitarnavo analizuojant in-
formacijos karo tendencijas. Šiuo atveju 
mus domino populiariausias turinys an-
glų 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 su-
teikė prieigą prie dviejų paskutinių metų 
duomenų – nuo 2016 metų liepos 21 iki 
2018 metų liepos 21. Taip pat, mes galė-
jome giliau pažvelgti į 2017 metų vasario 
duomenis, kuomet pirmieji NATO kariai 
pasiekė Baltijos šalis. Surūšiavę duomenis 
pagal populiarumo statistiką, galėjome 
pamatyti, kur turinys anglų kalba turėjo 
daugiausiai įtakos. Populiarumo statis-
tika „Buzzsumo” sudaroma susumuo-
jant pasidalinimus (shares), pamėgimus 
(likes) ir komentarus (comments). Šiame 
straipsnyje populiarumo statistikos        
vienetu naudosime terminą „susidomė-
jimas“ .



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 matyti iš žemi-
au pateikto grafiko, Rusijos valstybinės       
žiniasklaidos priemonės per pastaruosius 
dvejus metus sugebėjo surinkti daugiau 
kaip du trečdalius visų susidomėjimų an-
glų kalba.



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”



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”



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”



Baltijos šalys

Galiausiai, mes išanalizavome žiniask-
laidos turinį apie visas tris Baltijos šalis, 
naudodami raktinius žodžius „NATO Bal-
tic States”. Šiuo atveju situacija buvo dau-
giausia panaši į Estiją, kur vienas dome-
nas 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”



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”



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 vienas iš 
labiausiai sudominančių šaltinių buvo iš 
Baltijos šalių. Tai rodo, kad šalys, kuriose 
yra dislokuoti NATO kariai, neprisideda 
formuojant viešąją nuomonę apie šiuos 
karius dažniausiai vartojama NATO kalba. 
Ateityje būtų įdomu atlikti panašią anal-
izę 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 anal-
izė susijusi su angliškai kalbančia aplin-
ka, galime įtarti apie Kremliaus pastangas 
manipuliuoti Vakarų šalių visuomenių 
viešąja nuomone NATO karių Baltijos re-
gione klausimais. Kremliaus sėkmės atve-
ju, susilpnėjęs vakarų visuomenių palai-
kymas gali turėti įtakos būsimiems NATO 
karių dislokavimams Baltijos šalyse. Tai 
kelia didelį nerimą kadangi, kai kuriais 
atvejais („NATO Estonia” ir „NATO Baltic 
States”) Rusijos žiniasklaidos priemonės 
surinko per du trečdalius visų susidomė-
jimų 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



Išvados

Rusijos ir Ukrainos konfliktas, įsiplieskęs 
nuo 2013 metų rodo, kad silpnas vi-
suomenės atsparumas dezinformacijai ir 
informacinei įtakai iš išorės ir vidaus gali 
šalį nuvesti sunkiu kovos už savo teritorinį 
vientisumą keliu. Valstybės gebėjimas 
reaguoti į agresiją tiesiogiai priklauso 
nuo piliečių, ypač priimančių strateginius 
sprendimus, gebėjimo atskirti melagingą 
informaciją ir laiku imtis būtinų priemonių 
apsisaugoti nuo neigiamos priešiškos 
įtakos. Jei priešo kariai saugiai be kokio 
nors pasipriešinimo kirto sieną ir, nors ir 
būdami be ženklų, šeimininkavo ir įvedė 
savo taisykles kitos valstybės teritorijoje, 
vadinasi, valstybės savisaugos funkcija 
nesuveikė ir galimai buvo paveikta daug 
anksčiau, negu svetimi kariai ją užėmė.

Lietuvos Respublikos Visuomenės infor-
mavimo įstatymas reglamentuoja, kas yra 
dezinformacija, tai yra tyčia viešai pask-
leista melaginga informacija. Taikos metu 
tarptautinių susitarimų besilaikančios 
valstybės sau neleistų skleisti   melagingos 
informacijos, tačiau karinio konflikto metu 
konfliktuojančios pusės naudoja dezinfor-
maciją ne tik karinių pajėgų klaidinimui, 
bet ir siekdamos   suklaidinti strateginius 
sprendimus priimančius kitos valstybės 
vadovus.

Dezinformacija Rusijos ir Ukrainos 
konflikte: Sėkmės ir nesėkmės

MJR TOMAS BALKUS
Karininkas, Lietuvos kariuomenės 

Gynybos štabas

Ukrainai teko patirti sudėtingą hibridinę 
Kremliaus taktiką, kai užmaskuoti kariniai 
veiksmai buvo derinami su klastingomis 
manipuliacijomis informacija bei žmonių 
sąmone. Kremliaus valdomais masinio in-
formavimo kanalais sklido ir iki šiol sklinda 
Ukrainos valdžią bei karius diskredituojan-
ti informacija. Bandoma įteigti, kad esama 
Ukrainos valdžia yra neteisėta, neefektyvi, 
vagia iš piliečių pinigus, niekas šalyje ne-
pasikeitė nuo 2013 metų. Tiek valdžia, tiek 
ir kariai, kurie gina savo Tėvynę, o ypač 
anksčiau buvę labai aktyvūs ukrainiečių 
savanorių batalionai, buvo prilyginami   
naciams ir rodomi su atitinkama simbo-
lika. Tokia Kremliaus taktika turi     tikslą 
paveikti ukrainiečių pasitikėjimą savo 
valstybe ar nuteikti prieš ją. 

Konflikto pradžioje tarptautinė žiniask-
laida gaudavo gerai paruoštus Kremliaus 
kontroliuojamų informavimo priemonių 
reportažus iš fronto linijos, kurie buvo 
persunkti Ukrainai priešiškų naratyvų, o 
Ukrainos ginkluotosios pajėgos stokoda-
mos savo karo žurnalistų ir visuomenės 
informavimo specialistų sunkiai begalėjo 
užtikrinti dominavimą savo informacinėje 
erdvėje. 

Įvairios istorijos, tokios kaip Donecke 
ukrainiečių nukryžiuotas berniukas ar 
ukrainiečių pašautas Malaizijos lėktu-



vas (reisas MH-17), ar kad Rusijos kariai 
Ukrainoje nekariavo, jau dabar atrodo 
savaime suprantamas melas. Tačiau ar 
taip jos atrodė tada, kai Kremliaus infor-
maciniai kanalai bruko savąsias tų įvy-
kių versijas? Tik didelėmis ukrainiečių 
savanorių, o paskui ir tarptautinės ben-
druomenės pajėgomis, pavyko tas istori-
jas paneigti ir surinkus faktus įrodyti, kad 
Kremliaus versijos buvo grįstos melu. 

Tačiau Ukraina savo pamokas mokėsi ir 
namų darbus darė jau aktyviai ginda-
ma savo šalies teritorinį  vientisumą ir 
lopydama praeities spragas. 2014 metais 
įsteigtas Ukrainos krizės medijų centras, 
kuriame du kartus per dieną arba iškilus 
būtinybei ginkluotųjų pajėgų atstovai 
pristatydavo įvykių fronte suvestines. 
Ginkluotųjų pajėgų vienetuose sukur-
ti ir užpildyti spaudos sekretorių etatai, 

apmokytos karo žurnalistų grupės, kurios 
nuolat rotuodamosi informuodavo šalies 
visuomenę apie karius ginančius Tėvynę. 
Šalyje pradėjo veikti formalios ir neforma-
lios informacinės pajėgos, kurios pradėjo 
duoti atkirtį Kremliaus informacinei įtakai. 
Ukrainos visuomenė palaipsniui išmoko 
skirti melą nuo tiesos ir kritiškiau vertin-
ti informaciją, kuri ją pasiekdavo per vi-
suomenės informavimo kanalus. Tačiau 
kariniai veiksmai   rytinėje Ukrainos dalyje 
nesibaigė, Krymo pusiasalis vis dar anek-
suotas Rusijos, todėl galimai dar laukia ilga 
ir sekinanti informacinė konfrontacija.

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.280580



Propagandos ABC

Šiuolaikiniame (dez)informacijos amžiu-
je mes nuolatos bombarduojami infor-
maciniais pranešimais, naujienomis, 
raginimais protestuoti, pasirašyti pet-
icijas. 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. 

Psichologas Everetas Šostromas savo 
knygoje „Žmogus manipuliatorius“ (1967) 
teigia, kad geriausias priešnuodis nuo 

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

mokslų institutas (TSPMI)

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 kny-
ga „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 epitetai bei įžeidimai istorijoje visada vaidino svarų 
vaidmenį. Jais griaunama reputacija, 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, valstybes, regionus, tautas ir rases.
Per Rusijos agresiją Ukrainoje buvo naudojami tokie pašiepiantys epitetai: „ukrop“, „cha-
chol“. Valstybinė Kremliaus televizija naują Ukrainos valdžią vadino „Kijevo hunta“.  

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

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



„Subtilus propagandos menas” teigiama, kad dažnai mes tikime ar kovojame už idėjas, 
kurios įvardinamos „dideliu gėriu“: pvz. „civilizacija”, „krikščionybė”, „teisybė”, „demokrati-
ja”, „patriotizmas”, „motinystė”, „tėvystė”, „mokslas”, „medicina”, „sveikata” ar „meilė”. Pro-
pagandos 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 propagandistai.

Po Rusijos agresijos Kryme Rusijos politikai dažnai naudoja „istorinio teisingumo” argu-
mentus, 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 idėjų 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 atsirado garsūs autoriai ar tekstai, kurie tarsi „įrodo” 
Rusijos istorines teises į Krymą.

Taikant perkėlimo techniką nuolat pasitelkiami simboliai. Amerikos propagandos analizės 
institutas perspėja:
„Kryžiumi propagandistas savo programai perkelia krikščioniškosios religijos šventumą. 
Ženklas, tautai simbolizuojantis patriotizmą, atlieka panašią funkciją. 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.

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

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

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

4. Perkėlimas - šis metodas suteikia autoritetą, pateisinimą ir reputaciją kažko gerbiamo 
kitam, kad pastarasis būtų priimtinas; ar priešingai - pasitelkus autoritetą ir reputaciją, 
propagandistas bando priversi mus atmesti argumentus.



Kas gali būti vadinama „kortų kaladės“ technika - tai visko vaizdavimas tik baltu ar juo-
du, grynu gėriu ar blogiu, be jokių atspalvių ar niuansų. „Subtilus propagandos menas” 
autoriai pritaria 1937 m. rugsėjo 1 d. „New York Times” straipsnio tezei: „kas iš tikrųjų 
pavojinga, tai ne pati propaganda, bet jos monopolis”.

Geras šios technikos pavyzdys yra tai, kaip visos Ukrainos „Euromaidano” grupės prista-
tomos Rusijos valstybinėje žiniasklaidoje kaip „ekstremistai” ir net „neonacistai”.

Vagono prikabinimas, anot Alfred and Elizabeth Lee, tai priemonė priversti mus sekti 
minią ir priimti propagandistų programą kaip visumą, neanalizuojant įrodymų, argu-
mentų už ar prieš. Dominuoja 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 nuomonės, žmonės palaiko 
oficialias ideologijas, politines darbotvarkes ir dominuojančius pasakojimus.     

Neskubėkite!

Saugokitės savo išankstinių įsitikinimų!

Susilaikykite nuo sprendimų, kol neįvertinote visos informacijos!

Analizuokite!

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

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

Politikai, visuomenės lyderiai dažnai sulaukia palankumo sakydami, kad jie yra tokie     
patys žmonės kaip „tiesiog visi mes”, - perspėja „Subtilus propagandos menas” autoriai. 
Jie viešai demonstruoja savo atsidavimą mažiems vaikams, paprastiems žmogiškiems 
dalykams bei įpročiams. Jie kviečiasi žurnalistus į savo namus, „netikėtai” virtuvėje at-
randa ir vaišina naminiu obuolių pyragu. Trumpai tariant, šie politikai laimi mūsų širdis ir 
protus demonstruodami, kokie paprasti jie yra - „žemės druska”, tokie pat kaip ir mes visi.

Šią technologiją įvaldė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo ekspertų komanda: 
jis mėgsta fotografuotis ne tik su šunimis, bet ir su pavojingais laukiniais gyvūnais. Tai 
visuomenei pademonstruoja jo drąsą ir vyriškumą.  

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



Europos saugumo ir gynybos politika: 
darbotvarkė 2019-2024 metams

NIKLAS NOVÁKY
Vilfredo Martenso centro Europos 

studijų tyrėjas, Europos užsienio poli-
tikos ir gynybos politikos klausimais

Vis sparčiau artėja Europos Parlamen-
to rinkimai, kurie turi įvykti 2019 m. 
gegužės mėnesį. Juose visų ES valsty-
bių piliečiai rinks parlamentarus, kurie 
atstovaus jiems Briuselyje ir Strasbūre 
penkerius metus. Vienu iš pagrindinių 
rinkėjų rūpesčių, tikėtina, taps saugu-
mas. Pavyzdžiui, 2017 m. rudenį atlikta 
visuomenės nuomonės apklausa parodė, 
kad europiečių, kurie mano, jog ES yra 
saugi vieta gyventi, skaičius per dvejus 
metus ženkliai sumažėjo – nuo 79 proc. 
2015 m. iki 68 proc. 2017 m.1 Tai reiškia, 
kad vienu iš svarbiausių ES prioritetų 
po rinkimų turėtų tapti šios neigiamos 
tendencijos pakeitimas. Visų Sąjungos 
valstybių narių gyventojai turi jaustis 
saugiai.
Vienas iš būdų, kaip ES galėtų sustiprin-
ti europiečių saugumo jausmą, yra am-
bicinga darbotvarkė ir konkretūs veiklos 
rezultatai saugumo ir gynybos srityje– 
tuo labiau, kad bendradarbiavimas ES 
lygmeniu šioje sferoje sulaukia didelės 
visuomeninės paramos: 75 proc. visų Eu-
ropos Sąjungos piliečių remia bendrą ES 
saugumo ir gynybos politiką.2 Daug kas 
šiuo klausimu jau pasiekta, ypač nuo 2017 
m. Tačiau padaryti reikia dar daugiau, ir 

Darbotvarkė

ES turi galimybę apsaugoti Europą nuo 
įvairių grėsmių, su kuriomis ji šiandien 
susiduria. ES tikslai saugumo ir gynybos 
srityje artimiausiam penkerių metų laiko-
tarpiui galėtų būti suskirstyti į keturias 
pagrindines grupes: (1) atsakas į kiber-
netines grėsmes ir su dirbtiniu intelektu 
(DI) susijusius iššūkius, (2) tolimesnis es-
amų institucinių ES saugumo ir gynybos 
struktūrų plėtojimas, (3) politinio ES pasi-
rengimo spręsti krizes savo kaimynystėje 
gerinimas ir (4) ES partnerysčių su trečio-
siomis šalimis stiprinimas.

Pirma, ES turi įdėmiai stebėti vykstančią 
karinių technologijų revoliuciją ir  ak-
tyviai reaguoti į ją, nes dėl jos karo lauke 
atsiranda ginkluotė su dirbtiniu intelektu. 
Šiuo metu pasaulyje intensyvėja ginkla-
vimosi varžybos DI srityje, kurias skatina 
paaštrėjusi „didžiųjų galių“ (Rusijos, Kini-
jos ir JAV) konkurencija; nauji moksliniai 
laimėjimai ir jų dėka atsiradusios naujos 
verslo galimybės. „The Economist“ spe-
cialioje 2018 m. publikacijoje perspėjo, 
kad autonominės ginklų sistemos yra 
„bauginančių etinių, teisinių, politinių bei 
praktinių problemų priežastis ir poten-
cialiai kelia visai kito – tam tikra prasme 
egzistencinio – pobūdžio grėsmes“.3

Todėl ES turėtų remtis Europos Komisijos 
2018 m. komunikatu „Dirbtinis intelektas 



Darbotvarkė

Europai“ ir parengti savo pirmąją „DI sau-
gumo strategiją“. Turint omenyje tai, kad 
2016 m. „Globalioje strategijoje“ (naujau-
sias ES dokumentas, kuriame pateikta 
bendra ES užsienio ir saugumo politikos 
vizija) DI minimas tik kartą (pabrėžiant 
universalių taisyklių svarbą), „DI saugu-
mo strategijoje“ (1) būtų pateikta išsami 
saugumo ir gynybos problemų, kurias 
Europai gali sukelti DI, analizė bei (2) ES 
pajėgumų ir kritinių silpnybių šioje srityje 
apžvalga ir (3) paaiškinta, kaip šie pajėgu-
mai galėtų padėti įveikti su DI susijusius 
iššūkius.
Antra, ES privalo toliau tobulinti turimas 
institucines saugumo ir gynybos struk-
tūras. Pirminis prioritetas būtų išlaikyti 
dabartinį impulsą – pasiryžimą paversti 
ES patikimesniu ir galingesniu tarptau-
tiniu veikėju, kurį paskatino nestabilumas 
Sąjungos kaimynystėje, „Brexitas“ ir 2016 
m. JAV prezidento rinkimai. Šio impulso 
rezultatu, pavyzdžiui, jau tapo ES „Nuo-
latinio struktūrizuoto bendradarbiavi-
mo“ (PESCO) ir „Europos gynybos fondo“ 
sukūrimas. Tačiau abi šios iniciatyvos 
yra tik pradinėje savo gyvavimo fazėje, 
ir jų sėkmė priklausys nuo teisingo veik-
los krypties pasirinkimo ir politinių ly-
derių noro investuoti laiką ir pinigus į jų            
sklandų funkcionavimą.
ES valstybėms narėms taip pat būti-
na didinti savo karinius biudžetus, kad 

Europa turėtų pakankamai finansinių 
išteklių naujų technologijų vystymui bei 
jų pritaikymui ir savo piliečių gynybai. 
2016 m. pastarajam tikslui buvo skirta 
tik 1,3 proc. ES BVP.4 NATO Generalinis 
sekretorius Jensas Stoltenbergas keletą 
kartų pažymėjo, kad po to, kai Jungtinė 
Karalystė (JK) pasitrauks iš ES, 80 proc. 
NATO gynybos išlaidų turės padengti 
neeuropiniai Aljanso nariai.5 Tai nepriim-
tina, jei ES nori būti patikimu, galingu ir 
strategiškai autonominiu tarptautiniu 
veikėju. Siekdama skirti gynybai 2 proc. 
BVP, Europos Sąjunga aiškiai parodytų, 
kad ji ir toliau nori būti saugumo garantu, 
o ne po kurio laiko tapti paprastu sau-
gumo vartotoju. Tai padidintų ir ES kaip 
tarptautinio partnerio patrauklumą. Be 
to, Sąjunga turėtų plėtoti savo savitarpio 
pagalbos institutą, kuris numatytas „Eu-
ropos Sąjungos sutarties“ 42 straipsnyje 
ir pirmą kartą buvo aktyvuotas po 2015 
m. teroro aktų Paryžiuje. Šiuo atveju 
reikėtų detalizuoti, kada ir kokią paramą 
gali gauti užpulta ES valstybė. 
Trečia, ES turi pagerinti savo politinį pa-
sirengimą savarankiškai spręsti mažo ir 
vidutinio intensyvumo krizes pietinėje 
kaimynystėje – Artimuosiuose Rytuose 
ir Šiaurės Afrikoje. Tuo pat metu Sąjunga 
turi būti geriau pasirengusi spręsti dide-
lio intensyvumo krizes ir krizes rytinė-
je kaimynystėje (tas, kuriose dalyvauja 



Rusija) kartu su savo tarptautiniais part-
neriais (ypač su JAV).
ES saugumo ir gynybos politika egzis-
tuoja jau 15 metų, ir jos rėmuose buvo 
surengta daugiau nei 30 karinių ir civilinių 
operacijų – pirmiausia, Balkanuose ir Af-
rikoje. Tačiau Sąjunga vis dar susiduria su 
rimtomis problemomis, kai iš jos tikimasi 
įsikišimo net į sąlyginai mažo intensyvu-
mo krizę. Pavyzdžiui, 2014 m. ES prireikė 
trijų mėnesių ir penkių susitikimų tam, 
kad vos 750 jos karių prisidėtų prie sau-
gumo užtikrinimo misijos konflikto dras-
komoje Centrinės Afrikos Respublikoje. 
Kitas ES atsargumo požymis yra tas, kad 
Sąjunga dar nė karto nenaudojo savo 
kovinių grupių (angl. battlegroups), nors 
pirmosios buvo sukurtos 2005 m. Taigi, 
nepaisant to, kad naujoji prancūzų „Eu-
ropos intervencijos iniciatyva“ nėra ES 
instrumentas, tai žingsnis teisinga kryp-
timi, kadangi jos tikslas yra pagerinti da-
lyvaujančios šalies pasirengimą įsikišti į 
krizę, palengvinant bendros strateginės 
kultūros kūrimą.
Ketvirta, ES turi kurti naujus bendradar-
biavimo saugumo ir gynybos srityje for-
matus bei stiprinti esamus. Šiame  kon-
tekste po „Brexit“ reikia skubiai sukurti 
naują ambicingą partnerystės su JK 
modelį.
Sukurti todėl, kad Jungtinė Karalystė turi 
tai, kas padaro ją nepakeičiama Europos 
Sąjungos partnere, pavyzdžiui, vieną 
didžiausių karinių biudžetų Europoje, visą 
spektrą pajėgumų, leidžiančių dalyvauti 
mažo intensyvumo krizėse ir     kariauti 
konvenciniame kare, bei gerai išvystytą 
ir konkurencingą gynybos pramonę. Pa-
galiau, JK nedvejodama stoja prieš Euro-
pos priešininkus. Todėl pastaroji turėtų 
siekti, kad Jungtinė Karalystė įsitrauk-
tų į ES saugumo ir gynybos politiką ir į 
tokias iniciatyvas kaip „Nuolatinis struk-
tūrizuotas bendradarbiavimas“ tiek, kiek 
bus politiškai priimtina britų vyriausybei 
po „Brexito“. ES taip pat turėtų apsvarstyti 
galimybę JK kompanijoms tam tikrais at-
vejais naudotis „Europos gynybos fondo“ 
lėšomis, ypač kai jos bendradarbiaus su 

1European Commission, Special Eurobarometer 
464b, Report, December 2017, 4, accessed at http://
ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/in-
dex.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80698 
on 22 October 2018.

2European Commission, Special Eurobarometer 461, 
Report, June 2017, 14, accessed at http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Re-
sultDoc/download/DocumentKy/78778 on 2 No-
vember 2018.

3Economist, ‘Autonomous weapons are a 
game-changer’, Special Report, Man and Machine, 
25 January 2018, accessed at https://www.econ-
omist.com/special-report/2018/01/25/autono-
mous-weapons-are-a-game-changer on 16 Octo-
ber 2018.

4Eurostat, ‘How much is spent on defence in the 
EU?’, 18 May 2018, accessed at https://ec.euro-
pa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/
DDN-20180518-1?inheritRedirect=true on 16 Octo-
ber 2018.

5See, e.g., NATO, ‘Remarks by NATO Secretary Gen-
eral Jens Stoltenberg at the opening session of the 
Munich Security Conference’, Speeches & tran-
scripts, 16 February 2018, accessed at https://www.
nato.int/cps/en/natohq/opinions_152209.htm on 16 
October 2018.

ES įsikūrusiomis gynybos bendrovėmis.





Sąmokslo teorijos ir kiti būdai
pavergti mąstymą

Dr. MANTAS ADOMĖNAS
Seimo narys, DPI steigėjas

Gerasis Merriam-Websteris apibrėžia 
„sąmokslo teoriją” labai paprastai: tai 
„teorija, paaiškinanti kokį nors įvykį ar 
aplinkybių rinkinį kaip slapto sąmokslo, pa-
prastai – galingų sąmokslininkų            sud-
aryto, pasekmę”. Tačiau toks paaiškinimas 
atrodo pernelyg paprastas, neaprėpiantis 
viso sąmokslo teorijų reiškinio platumo, 
spalvingumo ir niuansų. CŽV užsaky-
mu apie Artimųjų Rytų sąmokslo teori-
jas rašęs Daniel Pipes jas apibūdina taip: 
„Sąmokslo teorijos pagimdo joms savitą 
diskursą, išbaigtą savyje ir turintį beveik 
visišką imunitetą racionaliam argumen-
tui. Sąmokslo teorijų kūrėją nuo įpra-
stesnių mąstymo modelių skiria penkios 
prielaidos: regimybės apgaulingos, istori-
ją į priekį varo sąmokslai nėra nieko atsi-
tiktinio, priešui visuomet  pavyksta, viską 
paaiškina galia, šlovė, pinigai ir seksas”.

Šis lakoniškas aprašymas gan tiksliai 
pagauna tai, kas būdinga ir tautiniams 
sąmokslo teorijų kūrėjams: jokio paneigi-
mo ar abejonės nepripažįstantis tikėjimas 
teorija, kuri susieja visus, iš pažiūros net 
visiškai nesusijusius faktus ir detales, 
aiškindama juos kaip globalaus, visa     
aprėpiančio plano dalį, kur nieko nėra 

Kas yra sąmokslo teorijos?

atsitiktinio ir niekas nėra tuo, kuo atro-
do, bet viskas jungiasi į totalų piktavalių, 
priešiškų jėgų sąmokslą, kurio tikslas – 
užvaldymas, išnaudojimas, sunaikinimas. 
Ir tik neeilinė sąmokslo teorijos kūrėjo 
įžvalga – ar sėkmė, pažėrusi jam kokių 
nors kitiems nežinomų faktų – leidžia 
pažvelgti už apgaulingos uždangos, to, 
ką paprasti mirtingieji vadina „tikrove”, 
ir pamatyti tikrąją dalykų esmę. (Visiškai 
savitą sąmokslo teorijos poetiką yra 
sukūręs Kęstutis Urba, dažnai dalijantis 
lapelius prie III Seimo rūmų: į Amerikos 
ambasadas Lietuvoje ir Peru po Rugsė-



jo 11-osios atsiųstus juodligės (Anthrax) 
užkratus jis susiejo su traukinio Amtrak 
avarija JAV, o Peru pasirinkime juodligės 
mėginiams įžvelgė nuorodą į rusišką 
Lietuvos užvaldymo planą kodiniu pava-
dinimu „Perun”.) 

Jeigu anksčiau sąmokslo teorijos glaudė-
si palyginti nedidelėje neitin išsilavi-
nusių bei itin ekscentriškos psichologijos 
žmonių ratelyje, dabar jos rado netikėtą 
sąjungininką toje akademinės ben-
druomenės dalyje, kuri išpažįsta krit-
inę teoriją ir įvairias postmodernizmo 
atmainas bei pasitelkia į savo arsenalą 
šiuolaikines socialinių ir      humanita-
rinių mokslų disciplinas. Bent jau žy-
mus prancūzų sociologas Bruno Latour 
teigia, kad sąmokslo teorijų paplitimą ir 
populiarumą masinėje kultūroje iš dalies 
galėjo lemti marksizmo įkvėptos kritinės 
teorijos ir panašių idėjų įsivyravimas      
akademinėje bendruomenėje nuo aštun-
tojo dešimtmečio. Viena vertus, kritinė 
teorija dekonstruoja socialinę, kultūrinę 
ir politinę tikrovę bei jos „faktus” (pvz., 
religiją, meną, moralę, parlamentinę 
demokratiją) kaip tam tikros grupės    

Tvirtos demokratijos kraštuose        
sąmokslo teorijos egzistuoja, tačiau jos 
pasilieka politinio lauko paraštėje. Lietu-
voje jos išėjo į scenos priekį, dominuoja                 
politinį mąstymą ir primeta temas vieša-
jam diskursui. Ką tai liudija apie mūsų 

Sąmokslo teorijų mentalitetas

galios projekciją. Kita vertus, ji teigia, kad 
individus dažnai slapta ir jiems patiems 
nežinant valdo išorinės jėgos (tokios, 
kaip socialinė-ekonominė sankloda, lytis 
ir pan.). Šitaip dabartinės socialinės teori-
jos sukuria prielaidas viską aiškinti per 
globalias, vieną asmenį ar net sociumą 
pranokstančias galios struktūras, kurios 
veikia slapta, patiems veikiamiesiems ne-
jaučiant ir yra linkusios paslėpti savo vei-
kimo ar net paties savo buvimo pėdsakus 
(pvz., vieningas, koordinuotai veikiantis 
globalaus kapitalizmo tinklas).

Šitaip postmodernizmo klasikus gliau-
dantys ir Frankfurto mokyklos marksistų 
kritinę teoriją atrajojantys pažangieji so-
cialinių ir humanitarinių mokslų atstovai 
suteikia intelektualinio respektabilumo 
patiną sąmokslo teorijos mąstysenai. 

Akademinėje srityje sąmokslo teorijos 
pasireiškia ir tokiais pseudomoksliniais 
reiškiniais, kaip Jūratės Statkutės Rosales 
ar Česlovo Gedgaudo rekonstrukcijos, 
iš paviršutiniškų, kritiškai neanalizuo-
jamų panašumų (gudai ir gotai, galindai 
ir Galicija) bei pritemptų faktų sudėlio-
jančios grandiozines istorines teorijas, 
prieštaraujančias visam kelių šimtų metų 
istorijos mokslui. Paklausus, kodėl, jeigu 
tos teorijos tokios „akivaizdžios“,  niekas 
jų nepasiūlė anksčiau, kalbama apie 
mokslinį „establishmentą“, „nuslėpusį“ 
tiesą nuo žmonių, arba apie politinius 
tiesos slėpimo motyvus. Nenuostabu, 
kad pseudomokslinės sąmokslo teorijos 
neretai persikloja su analogiška mąstyse-
na politinėje srityje – godžiausi Statkutės 
Rosales klausytojai yra būtent tautininkai.



Ką mums daro sąmokslo 
teorijos?

kaip politinės bendruomenės mentalitetą?

Rogeris Cohenas dienraščio „New York 
Times” skiltyje taikliai pastebėjo, kad  
„pavergti protai […] griebiasi sąmokslo 
teorijos, kadangi tai paskutinė bejėgių 
priebėga. Jeigu negali pakeisti savo 
gyvenimo, vadinasi, pasaulį kontroliuoja 
kažkokia galingesnė jėga.”

Sąmokslo teorijas Lietuvoje galima vertin-
ti kaip kolektyvinės psichikos sutrikimą 
susidūrus su sudėtinga demokratijos ir 
nepriklausomybės – suverenaus veiki-
mo globalioje, neapsaugotoje    politinėje  
erdvėje – tikrove. Tai post-sovietinės trau-
mos rezultatas ir išraiška.

Sąmokslo teorijos kyla iš realių vi-
suomenės bėdų – niekas neneigs nei 
pagrįsto teisingumo alkio mūsų valstybė-
je, nei protų nutekėjimo keliamų grėsmių, 
nei visuomenės solidarumo stygiaus. 
Tačiau sąmokslo teorijų pateikiamas re-
alių bėdų aiškinimas skiriasi nuo sveiko 
proto aiškinimo taip, kaip Ahmadinejeado 
Vakarų nuosmukio diagnozė skiriasi nuo 
Benedikto XVI diagnozės. Abiem atvejais 
dianozuojamos blogybės, vienu atveju – 
su piktdžiuga ir kėslu sunaikinti, kitu – su 
užuojauta ir siekiu padėti bei gydyti.

Galiausiai, sąmokslo teorijas gali-
ma panaudoti kaip langą į jų kūrėjų ir 
išpažinėjų mąstymo procesus. Kaip rašo 
Daniel Pipes, „veidrodžio principas – savo 
paties motyvų ir elgesio projektavimas į 
kitus – reiškia, kad pateikiami kaltinimai 
dažnai atspindi paties kalbėtojo intenci-
jas”. Pipes pateikia tokį pavyzdį: netrukus 
po Mehmeto Ali Ağca mėginimo nužudyti 
popiežių Joną Paulių II 1981 m. gegužę, 
Sovietų Sąjunga (dar viena produktyvi 
sąmokslo teorijų kūrėja) paskleidė gan-
dus, neva JAV suorganizavusi šį  pa-
sikėsinimą dėl Jono Pauliaus pozicijos 
Palestinos atžvilgiu. Tikrovė, kaip regis, 
buvo tiksliai priešinga: Kremlius organi-
zavo popiežiaus nužudymą, bijodamas jo 
laikysenos Lenkijos reikaluose.

Kokios sąmokslo teorijų pasekmės  
politinei bendruomenei? Pirmiausia, jos 
diegia nuostatą: „Prieš mus –sąmokslas, 
mes – aukos”. Sąmokslo teorijos nei-
gia piliečių autentiško savaveiksmišku-
mo prasmę, įtaigodamos, kad teisėtu, 
demokratiniu keliu pokyčių pasiekti 
neįmanoma. Drauge gilinamas susve-
timėjimas su valstybe, skleidžiamas 
cinizmas ir antivalstybinės nuotaikos. 
Galiausiai, tiek vieno, tiek kito pavidalo – 
kraštutinės kairės ar kraštutinės dešinės 
– sąmokslo teorijos silpnina mūsų 
teisėto priklausymo Europai ir Vakarų 
civilizacijai, atsakomybės už jos likimą 
jausmą, skatina izoliacionistines nuotai-
kas. O izoliacija dabar, kaip ir prieš pus-
trečio šimto metų, paranki tik Rusijai.

Tad ir sąmokslo teorijos naudingos 
tik  tiems, kas šiai valstybei nelinki nie-
ko gero ir nori ją sugriauti ar bent jau 
smarkiai, negrįžtamai susilpninti.





Susitikimų su moksleiviais iš Lietuvos re-
gionų organizavimas. Susitikimų metu 
galėtų būti  vedamos paskaitos ir semina-
rai apie NATO misiją ir supažindinama su 
pagrindine informacija apie organizaci-
ją. Kad moksleiviai įgytų ne tik teorinių 
žinių, susitikimus siūloma organizuoti 
karinėse bazėse, kuriose moksleiviai būtų 
supažindinami su karių kasdiene buitimi, 
užduotimis ir ginkluote.

Miškas kiekvienam lietuviui turi ypatingą 
reikšmę. Plečiant kariuomenės poligo-
nus, dalį miškų teko praretinti, siekiant 
užtikrinti sėkmingą poligonų plėtrą. Apie 
šią veiklą informavo daugelis Lietuvos 
žiniasklaidos priemonių, todėl tai sukėlė 
dalies visuomenės susirūpinimą. Jei 
NATO kariai susikurtų tradiciją sodinti 

medžius po kiekvienų didelių pratybų, tai 
būtų simbolinis žingsnis, išreiškiantis pa-
garbą šiam lietuvių simboliui. 

Visuomenės informavimas apie NATO 
karių buitį, laisvalaikį bei socialinę veiklą 
naudojant oficialias NATO karių Lietuvoje 
„Facebook” ir „Instagram” paskyras. Baigę 
misiją Lietuvoje NATO kariai pratęstų šią 
veiklą tapdami Lietuvos ambasadoriais 
savo gimtosiose šalyse - pasakodami 
apie savo patirtį Lietuvoje. 

Mažesniuose Lietuvos miestuose 
nėra gausu kultūrinių renginių, todėl 
pagrindinėmis viešomis pramogomis,              
sutelkiančiomis visą gyvenvietės ben-

Paskutinę renginio dieną buvo suor-
ganizuota išvyka į Ruklą, kur dalyviai           
susitiko su priešakinių pajėgų bataliono 
(EFP) kariais iš Vokietijos, Olandijos, Čeki-
jos, Belgijos ir Liuksemburgo. Šių pajėgų 
paskirtis yra stiprinti Aljanso Šiaurės 
rytų dalį ir tuo pademonstruoti Aljanso         
stiprybę, pasirengimą ir ryžtą ginti. Kariai 
dalyvius supažindino su kasdiene rutina, 
paruošė įvairiausių užduočių, pavaišino 
pietumis bei demonstravo karinę tech-
niką, kurią atsivežė iš savo šalių.
Atsidėkodami projekto dalyviai kariams 
įteikė paruoštą pasiūlymų sąrašą, kaip 
taikos metu jie galėtų prisidėti prie Lietu-
vos kūrimo įsiliedami į bendruomenių 
veiklas. 

Projekto dalyvių susitikimas su 
priešakinių pajėgų bataliono 
(EFP) kariais

Moksleivių pasiūlymai kariams:

1.

2.

3.

4.



druomenę tampa valstybinių švenčių 
minėjimai. Dalyvaudami šventiniuose 
minėjimuose bei jų proga organizuoja-
mose veiklose NATO kariai supažindintų 
gyventojus su organizacijos misija ir 
kurtų teigiamą įvaizdį. 

Socialinės rizikos grupės ir tautinės 
mažumos yra labiausiai pažeidžiamos 
propagandos Lietuvoje. Todėl NATO 
kariams reikėtų skirti daugiausia dėme-
sio bendroms veikloms su šiomis social-
inėmis grupėmis. Siekdami gerinti savo 
įvaizdį bei parodyti, kad NATO paskirtis – 
saugoti Lietuvą bei jai padėti, NATO kariai 
galėtų vykdyti socialines akcijas   regio-
nuose. Kad NATO kariams būtų lengviau 
komunikuoti su vietos gyventojais, re-
komenduojame akcijas organizuoti kartu 

su Lietuvos nevyriausybinėmis jaunimo 
organizacijomis.

Nors NATO kariai Lietuvoje praleidžia tik 
keletą mėnesių, geriausias būdas jiems 
tapti vietinės bendruomenės dalimi – 
susipažinti su vietine kultūra kartu su 
Lietuvos gyventojų bendruomenėmis 
užsiimant populiariais laisvalaikio pra-
leidimo būdais. Pavyzdžiui, NATO 
kariai galėtų periodiškai organizuoti          
krepšinio varžybas su vietinėmis koman-
domis, išmokti gaminti tradicinius lietu-
viškus patiekalus, tokius kaip cepelinai, 
šaltibarščiai ar vėdarai. Kad su šia karių 
veikla susipažintų kuo daugiau Lietu-
vos gyventojų, karių patirtys galėtų būti 
viešinamos oficialioje NATO karių misijos 
Lietuvoje internetinėje platformoje.

5.

6.
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