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ĮVADAS 

„Augink melo medį, tačiau – iš teisybės sėklos. / Negerbk melagio, kuris niekina realybę. / 

Melas turi būt logiškesnis nei teisybė. / Pavargęs keleivis tepailsi jo lapijos ūksmėj“1, – šie poeto 

Czesławo Miłoszo žodžiai iš 1946 metais Niujorke parašyto eilėraščio „Europos vaikas“ kuo tiksliau-

siai atskleidžia dezinformacijos esmę. 

Pirma, pavojingiausia dezinformacija dažniausiai nėra vien tik visiški pramanai, tačiau subti-

lus tiesos, praskiestos melu, kokteilis.  

Antra, sudėtingų problemų ir iššūkių akivaizdoje dezinformacija siekiama pateikti supapras-

tintus atsakymus, kuriuose išnyksta visi niuansai, atspalvių įvairovė, perspektyva, nebelieka atsitik-

tinumo ir aiškiau nei aiškiai tampa regimi visi priežastingumo ryšiai. Lieka tik juoda ir balta spalva, 

kurių fone paaiškėja, kas auka, o kas kaltininkas, kas geras, o kas blogas. Todėl dezinformacija pat-

raukia pasimetusį, nerimo kamuojamą žmogų, nes leidžia susikurti ne chaotiško ir jį likimo žaislu 

pavertusio, o suvokiamo ir todėl suvaldomo pasaulio vaizdą. Jei anksčiau situacija atrodė paini ir 

nevaldoma, tai dabar viskas ima aiškėti, o problemos sprendimo raktas, pasirodo, guli čia pat.  

Trečia, šis tiesos ir melo kokteilis sumaišomas kaip tik tai auditorijai, kurią ir siekiama pa-

veikti, atsižvelgiant ne tik į tikslo auditorijos abejones, bet ir emocijas – baimę, nerimą, pyktį. Konst-

ruojant dezinformaciją, atsižvelgiama ir į kitas tikslo auditorijos charakteristikas: amžių, materialinę 

padėtį, gyvenamąją vietą, tautinę tapatybę ir pan. Kitaip tariant, tai, kas priliptų vienai auditorijai, 

gali nelipti kitai, todėl turime turėti mintyje, kad dezinformacija yra labai tikslinga. 

Galiausiai dezinformacija, kaip atspindi paskutinė cituoto Miłoszo eilėraščio eilutė, siekiama 

tikslinei auditorijai suteikti klaidingą atokvėpio pojūtį. Jei viskas paaiškėja, jei gauni tinkamą atsa-

kymą, tai nebelieka poreikio pačiam mąstyti ir, juo labiau, kritiškai vertinti gaunamą informaciją.  

Tiek pirmosios, tiek antrosios COVID-19 pandemijos bangos kontekste kalbama, kad grėsmė 

kyla ne tik fizinei žmonių sveikatai, bet ir protams, į kuriuos kėsinasi tai, kas vadinama infodemija. 

Dezinformacijos skleidėjai, naudodamiesi susidariusia situacija ir, manipuliuodami tikslo auditorijos 

baimėmis, nerimu, nežinia dėl ateities, siekia savų tikslų – sukurstyti piliečių tarpusavio nepasitikė-

jimą ir nepasikliauti valstybės institucijomis bei apskritai pačia valstybe, kurią bandoma pavaizduoti 

žlungančią dėl pandemijos padarinių ekonomikai, sveikatos ir socialinei apsaugai. 

Vilniaus politikos analizės instituto iniciatyva „Melų maišelis“ stebėjo bandymus pasinaudoti 

pandemija ir, skleidžiant dezinformaciją, sukurstyti nepasitikėjimą Lietuvos sąjungininkais, Europos 

 
1 Czeslaw Milosz, „Europos vaikas“. In Rinktiniai eilėraščiai (Vilnius: Baltos lankos, 2011), iš lenkų kalbos vertė Sigitas 
Geda, 69. 
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Sąjunga ir NATO. Tačiau siekiant kovoti su dezinformacija vien „Melų maišelio“ ar kitų panašių ini-

ciatyvų nepakanka, nes svarbu ne tik aptikus ir dekonstravus dezinformaciją atskleisti jos veikimo 

principus ir, ugdant kritinį mąstymą, išmokti patiems atpažinti dezinformaciją. Dar būtina suprasti, 

kodėl vieni ar kiti propagandiniai naratyvai randa atgarsį visuomenėje. Kitaip tariant, norint suvokti, 

kodėl tam tikri dezinformacijos naratyvai prigyja ir plinta, būtina pažinti pačią auditoriją – jos nuos-

tatas, vertybes ir socioekonomines charakteristikas. Juk ne visada dezinformacija siekiama pakeisti 

tikslo auditorijos poziciją. Kartais dezinformacija norima sutvirtinti esamas nuostatas, tiesiog tei-

kiant pagrindą, į kurį būtų galima remtis ginant savo poziciją. Pavyzdžiui, jei žmogus įsitikinęs, kad 

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė, tai dezinformacijos skleidėjai lengva ranka jam pa-

teiks argumentus, kurie jokiu būdu neskatins faktų akivaizdoje permąstyti savo pozicijos, priešingai 

– suteiks svertus savo įsitikinimui ginti. Lygiai taip pat, jei žmogus mano, kad NATO tėra tuščias pi-

nigų švaistymas, užuot skyrus juos, pavyzdžiui, socialinės rūpybos reikmėms, tai dezinformacija ne-

sieks paskatinti abejonės susikurta prieštara ir argumentuotai paaiškinti, kodėl verta rūpintis tiek 

krašto, tiek socialine apsauga. Priešingai, bus siekiama sustiprinti šių politikos sričių priešinimą ir 

pakurstyti nepasitikėjimą aljansu. Kitaip tariant, dezinformacija dažnai paklojama ant esamų pa-

matų.  

Auditorijos pažinimas suteikia galimybę imtis prevencinių atsparumo dezinformacijai stipri-

nimo darbų nelaukiant, kol kuri nors tikslo grupė taps dezinformacijos auka. Kitaip tariant, auditori-

jos pažinimas leidžia geriau vykdyti prevencinę funkciją, ne tik gesinti gaisrus. Tuo tarpu dezinfor-

macijos dekonstravimas visada eina įvykus dezinformacijos atakai. Be to, pažįstant auditoriją galima 

parengti veiksmingesnes metodines medijų ir informacinio raštingumo ugdymo priemones, kuriose 

dėmesys būtų skiriamas tų tikslo grupių dezinformacijos iššūkiams analizuoti.  

Tad siekiant suvokti tam tikrų visuomenės grupių dezinformacinį pažeidžiamumą, Vilniaus 

politikos analizės instituto užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Baltijos tyri-

mai“ atliko dvietapį tyrimą. Pirmuoju etapu spalio mėnesį keturiuose Lietuvos miestuose – Klaipė-

doje, Kėdainiuose, Šalčininkuose ir Visagine – buvo atliktas kokybinis tyrimas: giluminio individua-

liojo interviu metodu  sužinota respondentų nuomonė apie vidaus ir užsienio politiką, istorinės at-

minties aktualijas ir informacijos vartojimo įpročius. Be to, nustatyti paplitę vidaus ir užsienio politi-

kos bei istorinės atminties naratyvai, kurių probleminės sritys gali būti panaudotos dezinformacijai 

skleisti.   
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KAIP TAMPAME PAŽEIDŽIAMI? 

 Kurtas Vonnegutas romane „Čempionų pusryčiai“ pasakoja apie tai, kaip žemiečiai riešutų 

sviesto valgytojai, nusiaubę ne tik Vakarų Virdžiniją, Pietryčių Aziją, tačiau ir visą Žemę, pakilo į žygį 

ieškoti naujų kolonijų ir čia jų akis užkliuvo už tolimos planetos, kurioje, kaip teigiama, gyveno 

šūdsviesčio valgytojai. Siekdami kolonizuoti svetimą planetą, žemiečiai nesigriebė ginklų. Visų pirma 

jie planetą ištyrė ir sužinojo, kad jos gyventojai yra pernelyg išdidūs ir gudrūs, kad leistųsi lengvai 

kolonizuojami. Tada žemiečiai liepė savo šnipams prasiskverbti į reklamos agentūrą, kuri reklamavo 

šūdsviesčio bendroves. Šnipai turėjo užduotį padidinti visus vidurkius, kad planetos gyventojai imtų 

jaustis visokeriopai atsilikę nuo daugumos. „O paskui atskrido šarvuoti žemiečių erdvėlaiviai ir „at-

rado“ tą planetą. Pasipriešinimo lyg ir nesutiko, nes čiabuviai jautėsi esą didžiausi atsilikėliai. Ir pra-

sidėjo planetos užkariavimas“2, – pasakojama knygoje. Trumpai tariant, žemiečiai prieš kitos plane-

tos gyventojus panaudojo tai, kas specialistų žargonu vadinama aktyviosiomis dezinformacijos prie-

monėmis. Dezinformacija pasitarnavo kaip karo įžanga, tik kitomis priemonėmis. Ir tos priemonės 

pasirodė esančios net veiksmingesnės už ginklus, nes priešas buvo nugalėtas net nesipriešinęs, pa-

kako jį demoralizuoti.  

 JAV Johno Hopkinso universiteto strateginių studijų profesorius Thomasas Ridas, vienas 

pirmųjų perspėjęs apie neteisėtą kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, o vėliau apie dezin-

formacijos poveikį liudijęs Jungtinės Karalystės parlamente, Vokietijos Bundestage ir JAV Senato 

žvalgybos komitete, savo knygoje „Aktyviosios priemonės: slapta dezinformacijos ir politinės kary-

bos istorija“ teigia, kad dezinformacija nėra spontaniški politikų ar kitų asmenų melai. Taigi visų 

pirma, dezinformacija – tai kruopščiai sukurptas melas, kuriuo siekiama padaryti tam tikrą poveikį. 

Būtent tai iliustruoja ir minėtoji Vonneguto romano ištrauka apie tai, kaip dezinformacija buvo su-

meistrauta, siekiant paveikti ir demoralizuoti tikslo auditoriją. 

Antra, T. Ridas pabrėžia, kad dezinformacija nėra vien tik turinio klastojimas, t. y. melagingos 

žinios kurpimas. Gali būti sumeluotas skelbiamos informacijos šaltinis ar gavimo aplinkybės, įtakos 

agentai gali apsimesti tuo, kuo jie iš tiesų nėra, gali būti neautentiškos informaciją skelbiančios so-

cialinių tinklų paskyros, ir t. t. Taigi svarbu suvokti, kad nebūtinai visas dezinformacijos turinys yra 

melagingas. Priešingai, jame gali būti ir pasitikėjimą keliančių autentiškų dokumentų, o dezinforma-

cija gali būti paslėpta apauginus juos ar kitą informaciją klaidingomis tariamų ekspertų interpretaci-

jomis, įdėjus tuos dokumentus į melagingą kontekstą ir t. t. Kaip rodo cituota romano ištrauka, 

 
2 Kurt Vonnegut, Čempionų pusryčiai (Vilnius: Kitos knygos, 2006), 157. 
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melagingos žinios gali būti skleidžiamos ir pasitelkus visuomenės ar jos dalies akyse pasitikėjimą tu-

rinčius šaltinius, patiems dezinformacijos skleidėjams slepiantis už kitų nugarų.  

Trečia, visos aktyviosios priemonės yra nukreiptos į tam tikrą tikslą. Tai gali būti pleišto tarp 

sąjungininkų kalimas, nesantaikos visuomenėje kurstymas, pasitikėjimo institucijomis menkinimas, 

individo reputacijos sugriovimas ir t. t.3 Vonneguto romano ištrauka iliustruoja tokią situaciją, ku-

rioje dezinformacijos tikslas buvo ne tik tikslinės auditorijos demoralizavimas, bet galiausiai visos 

planetos užkariavimas. 

T. Rido teigimu, analizuojant dezinformacijos veikimą, reikia atkreipti dėmesį į tris esmines 

jos dedamąsias: išpuolio vykdytoją, veikiamąją aplinką ir taikinio pažeidžiamumą. Veikiamąją aplinką 

apibūdina turimų technologinių priemonių visuma: dezinformacijos kampanijos sėkmė priklauso 

nuo to, kiek  kūrybingi įvairiausias technologijas įvaldę išpuolio vykdytojai4. Taikinio pažeidžiamumą 

lemia visuomenės susiskaldymas ir esamos politinės, socialinės bei ekonominės įtampos, , kuriomis 

naudodamasis išpuolio vykdytojas kurpia atitinkamą dezinformacijos kampaniją. Taigi dezinforma-

cijos kampanija bus tuo sėkmingesnė, kuo gilesnė yra taikiniu pasirinktos visuomenės poliarizacija ir 

problemos. 

Ir kitas žymus dezinformacijos tyrinėtojas Markas Galeottis pabrėžia, kad Kremliaus hibridinį 

karą prieš Vakarus skatina ne tik agresoriaus nepajėgumas stoti į atvirą konfrontaciją, bet ir taikinio 

silpnumas bei pažeidžiamumas, kylantis iš įvairių vidinių problemų5. 

Šiame darbe nagrinėjamas būtent taikinio pažeidžiamumas, siekiant suvokti, kokiems dezin-

formaciniams naratyvams nėra atspari mūsų visuomenė. 

 Norint suprasti dezinformacinio pažeidžiamumo veiksnį, svarbu turėti prieš akis ne tik sausą 

socioekonominę statistiką, bet ir atkreipti dėmesį į psichologinius faktų interpretavimo ypatumus, 

kurių svarba matyti ir cituotoje Vonneguto romano ištraukoje: pateiktą melagingą statistiką tolimo-

sios planetos gyventojai interpretavo kaip savo nevisavertiškumo įrodymą.  

 Istorikas Raoulis Girardet knygoje „Politiniai mitai ir mitologijos“ argumentuoja, kad norint 

pažinti sociopolitinę tikrovę labai svarbu suprasti kolektyvinę politinę vaizduotę, kurioje įsitvirtinę 

mitai kuria šablonus, tinkamus veiksmingai susidoroti su tikrovės sudėtingumu6. Šioje knygoje R. 

 
3 Thomas Rid, Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare (London: Profile Books, 
2020) 9-10. 
4 Ten pat, 240. 
5 Mark Galeotti, (Mis)Understanding two Russia‘s „hybrid wars“, https://www.eurozine.com/misunderstanding-rus-
sias-two-hybrid-wars/ . 
6 Raoul Girardet, Politiniai mitai ir mitologijos (Vilnius: Apostrofa, 2007), 20-21. 

https://www.eurozine.com/misunderstanding-russias-two-hybrid-wars/
https://www.eurozine.com/misunderstanding-russias-two-hybrid-wars/
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Girardet išsamiai nagrinėja sąmokslo, gelbėtojo, aukso amžiaus ir vienybės mitus. Visais jais saviems 

tikslams naudojasi ir dezinformacijos skleidėjai.  

Pavyzdžiui, aukso amžiaus mitas pasitelkiamas siekiant sukurstyti nepasitenkinimą dabartine 

padėtimi ir sužadinti nostalgiją praeičiai, piešiamai šviesesnėmis spalvomis, nei buvo iš tikro, ir nu-

tylint nepatogius niuansus. 

Harvardo universiteto tyrėja Svetlana Boym skiria dvi nostalgijos rūšis – refleksyviąją ir atku-

riamąją. Refleksyvioji nostalgija – tai asmeninės, dažniausiai ironiškos praeities istorijos, kuriomis 

bandoma užčiuopti skirtumą tarp praeities ir dabarties, siekiant sukonstruoti ateitį. Tuo tarpu atku-

riamąja nostalgija su „paranojišku užsispyrimu“ bandoma atkurti „prarastas tėvynes“ manant, kad 

mūsų pusėje neišvengiamai yra „tiesa ir tradicija“. Todėl ši nostalgija yra žalinga, nes ji virsta instru-

mentu skleisti sovietmečio, kaip prarastos gerosios epochos, vaizdinį ir tampa priemone skleisti a-

bejonę valstybės pasirinkta euroatlantine geopolitine kryptimi.7 Taigi užuot skatinusi ieškoti iškilusių 

problemų sprendimo kelių, atkuriamoji nostalgija paverčia žmones iškreipto praeities vaizdinio įkai-

tais. Aukso amžiaus mitą S. Boym tyrime įkūnija naratyvas, skelbiantis, kad Sovietų Sąjungos žlugi-

mas nieko gero neatnešė, o žmonės sovietiniais laikais buvo finansiškai saugūs. Pastarasis teiginys 

pats savaime nėra dezinformacija, nes iš tiesų kai kurie žmonės sovietmečiu gyveno geriau, o atga-

vus nepriklausomybę prarado ne tik turėtą finansinį saugumą, bet ir socialinį statusą, anais laikais 

įgytą, pavyzdžiui, dėl užimamų pareigų. 

Tiesa, dezinformacijos kampanijose Sovietų Sąjunga pateikiama dvejopai – tiek šviesiomis, 

tiek tamsiomis spalvomis. Šviesiai ji parodoma konstruojant prarastojo aukso amžiaus naratyvą, tuo 

tarpu tamsios spalvos vartojamos skleidžiant žinią, kad dabartinė Europos Sąjunga nuo Sovietų 

Sąjungos niekuo nesiskiria. Šiuo naratyvu, papildytu menkinamais teiginiais, kaip kad  „Lietuva neturi 

savarankiškos vidaus politikos, nes esą viskam diriguojąs Briuselis“, siekiama sukurstyti euroskepti-

nes nuotaikas. Čia akivaizdžiai Briuseliui bandoma skirti vietą, kurią Sovietų Sąjungoje atliko Maskva.  

Kita dezinformacijos tikslais itin dažnai naudojama mitologinio mąstymo schema yra są-

mokslo teorijos. Remiantis Girardet, visoms sąmokslo teorijoms būdinga ta pati architektūra, per-

žengianti jas įkvėpusių ideologijų skirtumus8. Kitaip tariant, ir senąsias teorijas apie jėzuitų ar ma-

sonų sąmokslus, ir šiandien skleidžiamas teorijas apie COVID-19 galima dekonstruoti tuo pačiu, anot 

Girardet, „analizės tinkleliu“.  Bet kurios sąmokslo mitologijos branduolyje slypi galingos slaptosios 

organizacijos, savo čiuptuvais siekiančios užgriebti kuo platesnį arealą, vaizdinys. Apie tai knygoje 

„Atvira visuomenė ir jos priešai“ kalba ir Karlas Popperis teigdamas, kad remiantis sąmokslininkų 

 
7 Peter Pomerantsev, This Is Not Propaganda: Adventures in the War Agains Reality (Faber&Faber, 2019), Kindle. 
8 Girardet, 42-43. 
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mentalitetu bet kurį socialinį reiškinį galima paaiškinti atradus žmogų ar žmonių grupę, kuriai toks 

nutikimas būtų naudingas ir kuri susimokė, kad taip ir nutiktų. Toks požiūris grindžiamas įsitikinimu, 

kad viskas, kas nutinka visuomenėje, yra tiesioginis tam tikrų galingų individų ir jų grupių veikimo 

rezultatas. Popperis tai vadina sekuliarizuotų religinių prietarų padariniu, piršusių mintį, kad nieko 

pasaulyje nenutinka be Dievo piršto krustelėjimo, o štai dabar Dievo vietą užima žmogus9. 

Svarbu pabrėžti, kad Girardet teigdamas, jog sąmokslo teorijos „gali būti interpretuojamos 

kaip atsakas į tam tikrą grėsmę ar bent kaip kvaziinstinktyvi reakcija į grėsmės nuojautą“, ragina 

skaitytojus suvokti sąmokslo teorijų plitimą kaip perspėjimą, kaip signalą, kviečiantį skubėti į įvykio 

vietą ir išsiaiškinti situaciją10. 

Tą patį teigia politologas, populiarios tinklalaidės „Talking Politics“ („Pokalbiai apie politiką“) 

kūrėjas Davidas Runcimanas. Knygoje „Kaip baigiasi demokratija“ jis teigia, kad demokratijos plėtrą 

XIX ir XX amžiuje nuolatos lydėjo nesiliaujantis įtarimas, kad visa tai tėra akių dūmimas, kad iš tiesų 

užkulisiuose tampydami virvutes viską kontroliuoja galingieji. „Įtarumą skatina faktas, kad atstovau-

jamoji demokratija įgalina elitą didžiąją dalį reikalų tvarkyti už uždarų durų. Bet kuri politinė sistema, 

kuri trimituoja atvirumo vertybę, tačiau neatskleidžia savo paslapčių, neišvengiamai sukuria terpę, 

kurioje gali suklestėti sąmokslo teorijos“11, – teigia Runcimanas. Anot jo, tironijose sąmokslo teorijų 

šaltinis dažniausiai yra valdžia, aplink save reginti vien disidentus ir sąmokslininkus. Tuo tarpu de-

mokratinėse valstybėse prieštara tarp to, ką žada tautai priklausantis suverenitetas, ir to, kaip de-

mokratija iš tiesų veikia nepotizmo, klientelizmo bei korupcijos iššūkių akivaizdoje, suteikia argu-

mentų sąmokslo teorijų kūrėjams, kurie dažniausiai atstovauja vadinamiesiems visuomenės pralai-

mėtojams – tiems, kurie mano, kad nepelnytai negavo to, kas žadėta.  

Akivaizdu, kad sąmokslo teorija kaip kolektyvinio mitologinio mąstymo šablonas ne tik pa-

aiškina sudėtingą tikrovę, bet ir nurodo kaltininkus. Anot filosofo Leszeko Kolakowskio, priešų, ku-

riems galima suversti kaltę, vaizdinys psichologiniu požiūriu yra savotiška instinktyvi savisaugos re-

akcija, ypač sudėtingu laikotarpiu. „Juk niekas pasaulyje nenugyvena gyvenimo vien sėkmės lydimas, 

niekam nepavyksta įgyvendinti visų savo sumanymų, kiekvienas yra patyręs pralaimėjimų, nusivy-

limų, bergždžių pastangų kartėlį. Nepaprastai naudinga, kad kas nors kitas būtų atsakingas už mano 

nesėkmes. <...> Mums būtinai reikia prieš mus nukreiptų nedraugiškų jėgų, nedorų ir niekšiškų kėslų, 

kurie apsaugotų mus nuo autoagresijos. Taigi psichologijos požiūriu priešas yra gera savisaugos 

 
9 Karl Popper, Atvira visuomenė ir jos priešai (Vilnius: Pradai, 1998), 319. 
10 Girardet, 71. 
11 David Runciman, How Democracy Ends (London: Profile Books, 2019), 61. 
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instinkto reakcija“12, – teigia filosofas. Dezinformacijos skleidėjai ir išnaudoja sunkumus išgyvenan-

čios visuomenės dalies poreikį rasti atpirkimo ožį. 

Suvokti, kodėl kiekvienas iš mūsų galime būti dezinformacijos paveikti, padeda ir Hanso Ros-

lingo knyga „Faktų galia“, kurioje apibūdinamos dažnai pasitaikančios mąstymo klaidos. Štai spragos 

instinktas kalba apie pagundą „viską padalyti į dvi skirtingas ir dažnai viena kitai priešingas grupes, 

tarp kurių žioji įsivaizduojama didžiulė neteisybės praraja.“13 „Manau, kad stiprus instinktas drama-

tizuoti žmones veda link binarinio mąstymo – nenumaldomo noro viską dalyti į dvi aiškias apibrėžtas 

grupes, tarp kurių plyti tuštuma. Mes mėgstame tikrovę suvokti kaip dichotomijas. Gėris prieš blogį. 

Herojai prieš piktadarius. Mano šalis prieš visas kitas“14, – rašo Roslingas. Apibendrinimo instinktas 

kelia pagundą pavienius pavyzdžius išplėsti ir visai grupei. Knygoje kalbama ir apie pagundą dau-

gumą sutapatinti su visuma15 bei lemties instinktą, kuris skatina manyti, kad dėl tam tikrų prigimtinių 

savybių žmonės, šalys, religijos ar kultūros niekada nepasikeis. Vienpusiškumo instinktas gundo ma-

nyti, jog visas problemas lemia vienintelė priežastis ir joms tinka vienas sprendimas. Kaltinimo ins-

tinktas, kurį minėjome cituodami Kolakowskį ir Girardet, ragina manyti, kad už visų ištikusių prob-

lemų slypi konkretus kaltininkas – koks nors piktų ketinimų turintis žmogus ar žmonių grupė. Visais 

šiais instinktais naudojasi dezinformacijos skleidėjai. Pavyzdžiui, apibendrinimo instinktą galima i-

liustruoti šiame tyrime nustatytu teiginiu, jog asmeniškai patyrus sunkumų patekti pas medikus, pa-

daromas apibendrinimas, kad visa sveikatos apsaugos sistema – žlugusi. Tiek apibendrinimo, tiek 

lemties instinktus iliustruoja tyrimo teiginiai, kad politikai niekada nepasikeis, visi valdžios žmonės 

siekia ir visada sieks tvarkyti tik savo asmeninius reikalus, todėl jais visiškai negalima pasitikėti, o 

eilinis pilietis yra ir bus išnaudojamas.  

Įtaką visuomenės dezinformaciniam paveikumui daro ir viešojo kalbėjimo krizė. Į tai dėmesį 

knygoje „Pasakyta pakankamai. Kas blogai su politikos kalba?“ siekia atkreipti Markas Thompsonas, 

buvęs Jungtinės Karalystės visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius, vėliau aštuonetą 

metų vadovavęs „New York Times“ kompanijai. Knygoje pabrėžiama, kad viešoji kalba daug pasako 

ir apie demokratijos kokybę, ir apie visuomenės dezinformacinį  pažeidžiamumą, todėl viešoji kalba 

verta gilesnės analizės. Tad dabartiniai demokratijos iššūkiai yra susiję ir su viešojo kalbėjimo krize, 

nes ji liudija pasitikėjimo stoką viešai kalbančiais valdžios institucijų atstovais16. Kita vertus, viešojo 

 
12 Leszek Kolakowski, Mini paskaitos apie maksi dalykus (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020), 211. 
13 Hans Rosling, Faktų galia (Vilnius: Tyto alba, 2018), 34. 
14 Ten pat, 55. 
15 Ten pat, 202. 
16 Mark Thompson, Enough Said: What‘s Gone Wrong With the Language of Politics? (London: Vintage Books, 2017), 
2-3. 
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kalbėjimo krizė rodo, kad tam tikras problemas privatizuojantys demagogai ar tuščiažodžiautojai 

veržiasi į sceną ir susilaukia plojimų, nors dar neseniai būtų paprasčiausiai nušvilpti ar ignoruojami, 

nes jiems, anot filosofo Harry‘io Frankfurto, tiesa apskritai nerūpi, vien tik savo įvaizdžio kūrimas ir 

galios gviešimasis pasitelkiant tuščią kalbėjimą17.  

Šioje knygoje Thompsonas pateikia gausybę pavyzdžių apie tai, kaip augant JAV, Jungtinės 

Karalystės ar kitų valstybių visuomenės poliarizacijai kalbėjimas darosi vis radikalesnis ir gilina prob-

lemų mastą uždarydamas priešingai manančius skirtinguose socialiniuose burbuluose, kuriuose 

bendraminčiai pasišneka tarpusavyje, tačiau erdvė diskusijai ir sutarimo paieškoms nuolat siaurėja.  

Kas dėl to kaltas? Vieni pirštais baksnoja politikus, pavertusius politiką ne kompromiso sie-

kimo menu, o antagonistiniu lošimu, kuriame nuolat rengiami George‘o Orwello knygoje „1984-ieji“ 

aprašyti dviejų minučių neapykantos pasitarimai tikriesiems ir tariamiems priešams iškoneveikti. Kiti 

kaltina medijas: ir konkrečius leidinius, kaip pabrėžia Thompsonas, neatsakingu kalbėjimu priside-

dančius prie viešojo kalbėjimo krizės, ir struktūrinius pokyčius, pavyzdžiui, socialinių tinklų iškilimą 

ar žiniasklaidos persikėlimą į virtualiąją erdvę, kurie keičia patį viešojo kalbėjimo būdą. Thompsonas 

rašo ir apie šiandieninės žiniasklaidos krizę, kurios apeliavimas į emocijas, gražius vaizdus, pikantiš-

kas, bet nereikšmingas detales nukreipia žurnalistus nuo jų pareigos padėti žmonėms susivokti. At-

sidūrėme tokioje padėtyje, kurioje atsakingą reportažinę žurnalistiką keičia sensacijų vaikymasis ar 

taikymasis į asmenybes. Thompsonas cituoja žurnalisto Johno Lloydo knygą „Ką žiniasklaida padarė 

mūsų politikai“, kurioje britų žiniasklaida, įskaitant BBC, kaltinama tuo, kad tapo tokia arogantiška, 

apsėsta tarpusavio lenktyniavimo dėl pranašumo, užsidariusi savo susikurtose iliuzijose, kad galiau-

siai atsidūrė ant grėsmės slenksčio prarasti bet kokią pilietinę atsakomybę18.    

Be abejo, būtina kalbėti ne vien tik apie politikų ir žiniasklaidos, bet ir visos visuomenės at-

sakomybę. Thompsonas kelia klausimą, kad galbūt pasikeitė pati visuomenė ir, naujosioms techno-

logijoms susiliejus į vieną kokteilį su augančiu vartotojišku hedonizmu, ji tapo mažiau pilietiška, sekli, 

mažiau atsakinga ir, nebepajėgdama suprasti tikrovės, mielai tenkindamasi supaprastintais atsaky-

mais, ėmė kliautis demagogais, kurie visada sugeba rasti problemų atpirkėjus, kuriems yra pasirengę  

suversti visą kaltę?19  

Thompsonas kalba ir apie augantį mūsų visuomenės cinizmą, atotrūkį tarp specialistų ir eili-

nių žmonių, kurie tarpusavyje nebesusikalba ne tik dėl to, kad specialistų kalba tapo per daug sudė-

tinga, tačiau ir todėl, kad didelė visuomenės dalis nėra pakankamai raštinga ir nenori ieškoti esmės. 

 
17 Harry Frankfurt, On Bullshit (Princeton University Press, 2009), Kindle. 
18 Thompson, 14. 
19 Ten pat, 15. 
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Galiausiai mąžta ir pasitikėjimas specialistais, o Vakarų visuomenė  yra linkusi reikalauti atsakymų, 

iš kurių būtų eliminuotas bet koks sąlygiškumas, sudėtingumas ar abejonės. Juo sudėtingesnė tik-

rovė, juo paprastesnių atsakymų trokštama.  

Knygoje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad žodžiai praranda ilgą laiką turėtą apibrėžtą reikšmę 

ir tampa tuščiaviduriai arba yra užpildomi naujai taip, kad galiausiai įgyja visiškai kitą konotaciją, tad 

tampa vis sunkiau susikalbėti. Apie tai savo knygoje „Trečiojo Reicho kalba“ yra rašęs ir Viktoras 

Klempereris. Jis, pavyzdžiui, primena, kaip menkinamąja prasme vartotas žodis „fanatikas“ nacių 

valdymo metu tapo pagyrimu ištikimiems režimo sekėjams išaukštinti.20   

Apibendrinant, nėra vienos priežasties, kuri lemtų visuomenės pažeidžiamumą dezinforma-

cijai. Pažeidžiamumas yra daugelio veiksnių padarinys, kur svarbu kreipti dėmesį ne tik į pačią de-

zinformaciją kaip ginklą, nutaikytą į mūsų demokratinės sistemos funkcionavimą, tačiau ir visuome-

nės situaciją atsižvelgiant tiek į socioekonominius rodiklius, tiek į vyraujančius mitologinio mąstymo 

šablonus, tiek į viešojo kalbėjimo, žiniasklaidos būklę, nes būtent egzistuojančios problemos, iššūkiai 

yra jautriausi taškai, kurie ir tampa dezinformacijos taikiniu.   

  

 
20 Christopher Hitchens, Survivor, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/12/survivor/303614/.  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/12/survivor/303614/


Donatas Puslys, Gintaras Šumskas 

12 

METODOLOGINĖS PASTABOS  

Siekiant ištirti vyraujančių dezinformacinių naratyvų apie šalies vidaus ir užsienio politiką 

paplitimą visuomenėje, Vilniaus politikos analizės instituto užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės 

tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai“ atliko dviejų pakopų tyrimą: giluminius interviu su tikslinių grupių 

atstovais ir reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą.  

Giluminiai interviu 

2020 spalio mėnesį keturiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Kėdainiuose, Šalčininkuose 

ir Visagine – buvo atliktas kokybinis tyrimas: giluminio individualiojo interviu metodu teirautasi res-

pondentų nuomonės apie vidaus, užsienio politiką, istorinę atmintį ir informacijos vartojimo įpro-

čius. Šiuo interviu buvo siekiama nustatyti paplitusius naratyvus, kurie atskleistų vidaus ir užsienio 

politikos bei istorinės atminties problemines sritis, kuriomis galėtų pasinaudojami dezinformacijos 

skleidėjai. 

Minėtieji miestai pasirinkti remiantis Vilniaus politikos analizės instituto kasmet sudaromu 

„Savivaldybių gerovės indeksu“21, kuriuo nustatomi savivaldybių socialinio ir fizinio saugumo, švie-

timo, gyvybingos ekonomikos plėtojimo, demografinės situacijos  iššūkiai. Šiam tyrimui savivaldybės 

pasirinktos taip, kad reprezentuotų tiek didžiųjų miestų savivaldą (Klaipėda), tiek didžiąsias kaimiš-

kas savivaldybes (Kėdainių raj.), tiek regionus, kuriuose daugumą sudaro lietuvių tautybės asmenys, 

tiek tuos rajonus, kur gausu rusų (Visaginas) ar lenkų (Šalčininkai) tautinių bendruomenių atstovų. 

Iš viso šioje tyrimo pakopoje apklausti 24 respondentai.  

Išanalizavus interviu rezultatus, nustatyti dažniausiai respondentų kartojami naratyvai: 

• COVID-19 sugriovė Lietuvos sveikatos sistemą, 

• COVID-19“ buvo manipuliuojama siekiant primesti visuomenei kontrolę, 

• Lietuva neturi savarankiškos užsienio politikos, 

• Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes, 

• Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė, 

• NATO atima valstybių narių pinigus, kurie geriau būtų skirti socialinei apsaugai. 

Šie ir kiti pasakojimai buvo įtraukti į kiekybinį tyrimą siekiant patikrinti, kuri populiacijos dalis 

jiems pritaria, ir  išsiaiškinti  galimas pažeidžiamumo priežastis: rusiškų televizijos kanalų, išsilavini-

 
21 Savivaldybių gerovės indeksas 2019. https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2019/12/SGI-2019.pdf 
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mo, finansinės padėties, jos vertinimo ir kt. įtaką. Iš viso išskirti 28 pasakojimai, sujungti į šias tris 

naratyvų sritis (1 lentelė): 

• Lietuvos nacionalinės politikos vertinimas, 

• užsienio politikos vertinimas, 

• istorinės atminties (sovietinės nostalgijos) vertinimas. 

1 lentelė. Kokybiniu tyrimu nustatyti naratyvai. 

N
ac

io
n

al
in

ė 
p

o
lit

ik
a 

Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 

Lietuva be reikalo pykstasi su kaimyninėmis Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai 

mums atneš ekonominės žalos 

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, 

negerbia tradicijų 

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 

Prisidengdama COVID-19 sukeltais nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusi-

pirkti rinkėjų palankumą 

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 

Is
to

ri
n

ė 
at

m
in

ti
s 

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę 

mūsų visuomenę 

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenų dalyvavimas Holokauste 

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 

U
žs

ie
n

io
 p

o
lit

ik
a 

 

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 
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Minėjome, kad pirmojoje tyrimo pakopoje buvo nustatyti rusų ir lenkų kalbinių mažumų o-

piausi naratyvai ir tikrintini teiginiai. Dalį jų galima vadinti akivaizdžia dezinformacija: 

• ES moka Baltarusijos opozicijai už protestus, 

• ES yra JAV vasalė, 

• NATO atima valstybių narių pinigus, kurie geriau būtų skirti socialinėms reikmėms, 

• Lietuva neturi savarankiškos užsienio politikos, 

• ES yra naujoji Sovietų Sąjunga, 

• COVID-19 pandemija visiškai sugriovė Lietuvos sveikatos apsaugą, 

• COVID-19 grėsme yra manipuliuojama siekiant primesti kontrolę. 

Tuo tarpu kiti teiginiai savaime nėra dezinformacija, veikiau atspindi tam tikrus įsitikinimus 

ir gali būti panaudoti skleisti dezinformacijai, siekiančiai pakirsti pasitikėjimą demokratija, skatinti 

kietos rankos lyderio ilgesį ir įpiršti Lietuvos, kaip žlugusios valstybės, įvaizdį. Pavyzdžiui, 

• Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero nedavė, 

• tais laikais žmonės buvo finansiškai saugesni, 

• Putinas prikėlė ir sustiprino Rusiją, 

• ES tarnauja didžiųjų valstybių interesams, 

• Lietuva be reikalo pykstasi su kaimyne Rusija ir Baltarusija. 

Lygiai taip pat teiginys, kad Lietuvoje sunku pragyventi, savaime nėra dezinformacija, tačiau 

suabsoliutintas ir apibendrintas, įteigia mintį, kad Lietuvoje sąžiningiems žmonėms tyčia sudaromos 

sunkios išgyvenimo sąlygos. Kitaip tariant, dezinformacija dažniausiai remiasi sąmoningu esamų o-

pių ir skaudžių problemų iškraipymu.  

Tas pat pasakytina ir apie istorinės atminties klausimus. Pavyzdžiui, teiginiu „Lietuvoje nuty-

limas kai kurių asmenų dalyvavimas Holokauste“ gali pasinaudoti įvairių tikslų siekiantys dezinfor-

macijos skleidėjai: tiek tie, kurie keldami dalyvavimo Holokauste atsakomybės problemą regi Rusijos 

informacinio karo įrodymą, o šią problemą keliančiuosius priskiria penktajai kolonai, tiek tie, kurie 

šia problema pasinaudoja vaizduodami Lietuvą kaip fašistus garbstančią valstybę, o pokario Laisvės 

kovų dalyviams klijuoja nacių kolaborantų etiketę. 

Reprezentatyvi apklausa 

Kiekybiniu tyrimu siekta ne tik patikrinti visuomenės pritarimą minėtiems teiginiams, bet ir 

nustatyti, kaip pritarimą ar nepritarimą lemia įvairios demografinės ir socioekonominės charakteris-

tikos: respondentų išsilavinimas, amžius, gyvenamoji vieta, pajamos, finansinės padėties vertinimas 
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ir rusiškų televizijos kanalų žiūrėjimas. Apklausa vykdyta asmeninių interviu metodu 2020 m. lapkri-

čio 7-30 d. ir ją sudarė trys dalys: 

1. Reprezentatyvi 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų apklausa. 

Apklausti 1004 Lietuvos gyventojai, imtis – reprezentatyvi nacionalinė. Rezultatų paklaida 

neviršija 3,4 proc. esant 95 proc. pasikliautiniam intervalui.  

2. Reprezentatyvi kalbinių mažumų 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų apklausa:  

2.1. Rusų tautybės gyventojai apklausti Vilniaus, Klaipėdos ir Utenos apskrityse, taikant kvo-

tinę atranką pagal amžių, lytį ir gyvenvietės dydį. Iš viso apklausti 248 šios tikslinės gru-

pės gyventojai.  

2.2. Lenkų ar baltarusių  tautybės gyventojai apklausti Vilniaus apskrityje, taikant  kvotinę 

atranką pagal amžių, lytį ir gyvenvietės dydį. Iš viso apklaustas 241 šios tikslinės grupės 

gyventojas.  

Pabrėžtina, kad vertinant tyrimo duomenis būtina atsižvelgti į tai, kad tyrimas buvo vykdo-

mas kylant antrajai COVID-19 pandemijos bangai. Ji galėjo paveikti respondentų nuomonę tiek apie 

tiesiogiai susijusius su pandemija teiginius, (pavyzdžiui, „Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, 

o COVID-19 ją apskritai sugriovė“), ir apie nesusijusius su ja teiginius.   
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TYRIMO REZULTATAI 

Žvelgiant į gautus kokybinio tyrimo duomenis, krinta į akis, kad respondentai, kurie neigiamai 

vertina Sovietų Sąjungos žlugimą, nėra priešiškai nusiteikę ES atžvilgiu (priešingai negu buvo galima 

tikėtis). Tai aiškintina tuo, kad tiek sovietmetis, tiek dabartinė narystė ES vertinama ne vertybiniu 

požiūriu, kuris supriešintų „tradicines“ vertybes su Europos Sąjungos propaguojamomis „liberalio-

siomis“ vertybėmis, bet per ekonominę prizmę, kurioje svarbiausia – gaunama asmeninė nauda. 

Toks vertinimas dažniausiai grindžiamas tuo, kad tiek tada, tiek dabar Lietuva esą gaunanti pinigų, 

ir tai yra gerai.   

Lygiai taip pat ir į santykius su kaimynais visų pirma žvelgiama pabrėžiant ekonominę naudą. 

Kitaip tariant, ekonominė nauda nusveria žmogaus teises, tarptautinės teisės įsipareigojimus ar 

pagarbą demokratijos normoms. Tad Lietuvos užsienio politika kritikuojama visų pirma dėl to, kad 

ekonominės naudos, kuri yra svarbiausia paprastam žmogui, atsisakoma vardan principų.  

Pritarimą Putino ar Lukašenkos politikai respondentai visų pirma aiškina tuo, kad tie vadovai 

esą paiso savo nacionalinių interesų ir nepasiduoda išorės spaudimui. Kitaip tariant, daugiašalė, dia-

logu, kompromisu ir bendradarbiavimu grindžiama politika suvokiama kaip silpnybė, o bendro vei-

kimo teikiamos stiprybės – visiškai nematomos. Toks situacijos suvokimas dezinformacijos skleidė-

jams teikia galimybę tarptautines organizacijas, įskaitant ES, vaizduoti kaip paminančias valstybių 

narių suverenumą ir sumenkinti bendro veikimo teikiamą naudą.  

Nacionalinės politikos vertinimas 

Nacionalinės politikos teiginių grupėje labiausiai paplitęs pasakojimas, neigiamai vertinantis 

sveikatos apsaugos sistemą. 28 proc. respondentų visiškai sutinka ir 50 proc. iš dalies sutinka su 

teiginiu, jog šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 pandemija ją visiškai sužlugdė. 

Tokią respondentų nuomonę gali lemti asmeninės arba artimųjų patirtys, kai kilus pandemijai tapo 

žymiai sunkiau patekti ar susisiekti su šeimos gydytoju; anot 28 metų respondentės iš Kėdainių, 

„Su sveikatos apsauga, ypač per karantiną tai išvis košmaras. Negali 
nei nueiti pas gydytoją, nei užsirašyti. Jei pavyksta su gydytoju susi-
siekti, tai gali tik telefonu paaiškinti, kas tau nutiko“. 

Ekonominė šalies aplinka taip pat apibūdinama neigiamai. Net 29 proc. respondentų visiškai 

sutinka su teiginiu, kad Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti, o dar 44 proc. su tokiu 

teiginiu greičiau sutinka (1 pav.). Dėl ekonominių nesėkmių respondentai linkę kaltinti konkrečią 

politinę jėgą. 18 proc. respondentų visiškai pritaria pasakojimui, siejamam su 2008 metų ekonomine 



LIETUVOS VISUOMENĖS PAVEIKUMAS DEZINFORMACIJAI 

17 

krize, kai tuometė valdžia priėmė griežtas taupymo priemones, kad „Konservatorių valdžia apvogė žmones“ (visiškai ir iš dalies su šiuo teiginiu sutinka 

beveik 60 proc. respondentų). 

1 pav. Teiginių apie nacionalinę Lietuvos politiką vertinimai. (N=1004) 
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Kokybiniu tyrimu nustatytas neigiamas Lietuvos švietimo sistemos pasakojimas patvirtina-

mas ir kiekybiniu tyrimu. 62 proc. respondentų sutinka su teiginiu, kad Lietuvos švietimo sistema 

skatina netinkamas vertybes (17 proc. visiškai sutinka, 45 proc. – iš dalies sutinka). Netinkamų (sve-

timų) moralinių vertybių pasakojimas galbūt yra susijęs su kuriamu neigiamu ES įvadžiu. 54 proc. 

respondentų sutinka su teiginiu, jog Lietuva neturi savarankiškos politikos: viską diktuoja Briuselis  

(11 proc. visiškai sutinka, 44 proc. – iš dalies sutinka). 

Kaltinimai Lietuvos valdžiai dėl esą ribojamos žodžio laisvės ir teiginys, jog diskusijos apie 

istoriją gali baigtis baudžiamąja byla, sulaukė palyginti mažai respondentų paramos – 41 proc. pa-

laiko šią nuomonę (visiškai sutinka – 6 proc., greičiau sutinka –  beveik 36 proc. respondentų). Covid-

19 grėsmė taip pat yra siejama su tariama visuomenės kontrole ir valstybės valios primetimu (41 

proc. sutinka su šiuo teiginiu. Iš jų 6 proc. visiškai sutinka, 35 proc. iš dalies sutinka, 1 pav.). 

Tai kelia grėsmę, kad šiais įsitikinimais bus manipuliuojama dezinfor-
macijos tikslais vaizduojant Lietuvą kaip žlugusią valstybę, siekiant su-
kurstyti nepasitikėjimą valdžios institucijomis, kurios tyčia kenkia savo 
piliečiams, ir kuriant sąmokslo teoriją, kad švietimo sistema ugdo vaikų 
vertybes, priešingas tėvų vertybėms, tuo vaizduojant vaikus kaip švie-
timo sistemos indoktrinacijos taikinį. 

Girardet knygoje „Politiniai mitai ir mitologijos“ teigia, kad sąmokslo 
teorijomis dažnai norima įpiršti nuomonę, kad sąmokslininkai siekia pa-
didinti savo galią, skatindami moralinį visuomenės nuosmukį, vertybių 
sistemos irimą, tradicijų nykimą ir kt. Kadangi svarbiausias šių teorijų 
taikinys yra vaikas, todėl tokios didelės audros kyla kalbant apie švietimą 
ir vaiko teisių apsaugą. Juk sąmokslo teorijos šablone visa tai yra ne po-
kyčiai, vykdomi vaiko ar visuomenės gerovės labui, o niekšingi bandymai 
paveikti ir demoralizuoti silpniausiuosius. 

Tyrimas atskleidė stiprų kritišką Lietuvos politikos Baltarusijos ir Rusijos atžvilgiu pasakojimą. 

Du trečdaliai (66 proc. respondentų) teigė, kad Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, 

nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos (16 proc. respondentų visiškai sutinka, 50 

proc. – greičiau sutinka). Kokybinio tyrimo rezultatuose matėme, kad santykiai su kaimynais verti-

nami ne per demokratijos, žmogaus teisių, pagarbos teisės viršenybei ar saugumo prizmę, o per 

ekonominę naudą. Visa tai atveria kelius Kremliaus dezinformacijai manipuliuoti teiginiais, kad 

griežta Lietuvos užsienio politikos pozicija dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijoje ir Baltarusijoje lems 

ekonominį krachą, o pati Lietuva esą yra priklausoma nuo Rusijos ir Baltarusijos paramos.22 

 
22 https://sputniknews.lt/economics/20201124/13781472/Lietuvos-ekonomikos-ateitis-priklauso-nuo-Rusijos-ir-Baltarusijos-pareik-ekspertas.html; 

https://sputniknews.lt/economics/20210115/14213221/Lietuva-ciniskai-supainiojo-ekonomika-su-politika-ir-pralaimjo-sake-ekspertas.html; 
https://sputniknews.lt/columnists/20210107/14153474/Siandien-nafta-rytoj-trasos-Lietuva-praranda-Baltarusijos-tranzita.html 

https://sputniknews.lt/economics/20201124/13781472/Lietuvos-ekonomikos-ateitis-priklauso-nuo-Rusijos-ir-Baltarusijos-pareik-ekspertas.html
https://sputniknews.lt/economics/20210115/14213221/Lietuva-ciniskai-supainiojo-ekonomika-su-politika-ir-pralaimjo-sake-ekspertas.html
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Kokybiniu tyrimu atskleistas gana dažnas pasakojimas apie Lietuvos politikos nesavarankiš-

kumą, kiekybinio tyrimo pakopoje sulaukė mažiau paramos. Su teiginiu, jog Lietuvos užsienio politi-

kai diriguoja Vašingtonas sutinka 32 proc. respondentų (visiškai sutinka 6 proc. respondentų, 26 

proc. –  greičiau sutinka). 

Užsienio politika 

Vienas iš neigiamų užsienio politikos pasakojimų yra Lietuvos autoriteto ir įtakos menkini-

mas, kuriuo Europos Sąjunga vaizduojama kaip įrankis, tarnaujantis didžiųjų valstybių interesams. 

Su šiuo teiginiu sutinka net 55 proc. respondentų (8 proc. visiškai sutinka,  47 proc. sutinka iš dalies). 

Šalia minėto pasakojimo gana plačiai vartojama metafora, ES prilyginanti  buvusiai Sovietų Sąjungai, 

kurioje atskiros valstybės neturėjo jokio balso. Šis teiginys priimtinas beveik 36 proc. respondentų 

(6 proc. visiškai sutinka, 30 proc. iš dalies sutinka. 2 pav.). 

54 proc. respondentų sutinka su teiginiu, kad Lietuva neturi sa-
varankiškos vidaus politikos, o viskam diktuoja Briuselis. Tai 
rodo menką visuomenės dalies raštingumą ES klausimais; tai 
leidžia, savo ruožtu, dezinformacijos skleidėjams primesti nuo-
monę, formuojančią neigiamą ES įvaizdį. 

Konservatyvūs kritikai Europos Sąjungą neretai kaltina tradicinių krikščioniškųjų vertybių 

griovimu. Su šia nuomone sutinka 41 proc. respondentų (8 proc. visiškai sutinka, 33 proc. iš dalies 

sutinka). Pati ES, savo ruožtu, Sąjungos priešininkų vaizduojama kaip JAV vasalas de facto. Šį teiginį 

remia 28 proc. respondentų (5 proc. visiškai sutinka, 23 proc. iš dalies sutinka). 

Su kitu šalies geopolitinę kryptį neigiančiu teiginiu, jog NATO tik atima pinigus, skirtus žmonių 

gerovei, sutinka 49 proc. respondentų (9 proc. visiškai sutinka, 40 proc. iš dalies sutinka). 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad 49 proc. respondentų visiš-
kai sutinka ar greičiau sutinka su teiginiu, kad NATO atima vals-
tybių narių biudžeto pinigus, kuriuos galima būtų skirti žmonių 
gerovei. Tai rodo, kad dezinformacija yra pajėgi konjunkcinį (ir-
ir) teiginį „Biudžeto pinigų dera skirti ir gynybai, ir socialinei rū-
pybai“ paversti disjunkciniu (arba-arba) teiginiu, kad išlaidos 
gali būti skiriamos tik krašto apsaugai, arba tik socialinės rūpy-
bos reikmėms. 

Prorusiška propaganda Europos Sąjungą ir NATO vaizduoja kaip priešiškas jėgas, siekiančias 

apsupti ir izoliuoti Rusiją. Su šiuo teiginiu sutinka 34 proc. respondentų (visiškai sutinka 5 proc., 30 

proc. iš dalies sutinka). Su teiginiu, kad JAV ir Europos Sąjunga yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje, 

sutinka 28 proc. respondentų (4 proc. visiškai sutinka, 24 proc. iš dalies sutinka). Su teiginiu, kad Eu- 
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ropos Sąjunga moka Baltarusijos opozicijai už protestus, sutinka 24 proc. respondentų. Net 37 proc. respondentų yra linkę pritarti teiginiui, jog Putino 

valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją (7 proc. visiškai pritaria, iš dalies pritaria 30 proc., 2 pav.). 

2 pav. Teiginių apie užsienio politiką vertinimai. (N=1004) 
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Nostalgija ir istorinė atmintis 

Didžiausio respondentų palaikymo sulaukė teiginys, kad sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę 

rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę visuomenę. Su juo sutinka 62 proc. respon-

dentų (iš jų 9 proc. visiškai sutinka, 53 proc. greičiau sutinka). 

Ypač paplitęs sovietinių laikų nostalgijos motyvas yra ekonominis saugumas. Su teiginiu, kad 

sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs, sutinka net 53 proc. respondentų (10 

proc. visiškai palaiko, 42 proc. iš dalies pritaria šiam teiginiui). Pasakojimas, jog sovietinis laikotarpis 

davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos, sulaukė net 35 procentų respondentų palaikymo (6 proc. 

visiškai sutinka, 29 proc. iš dalies sutinka su šiuo teiginiu). Ekonominio stabilumo motyvas sietinas ir 

su teiginiu, kad prie Brazausko valdžios buvo geriau. Su šia pozicija sutinka 40 proc. respondentų (8 

proc. visiškai sutinka, 33 proc. iš dalies sutinka). Teiginys, jog Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero 

neatnešė, sulaukė beveik trečdalio respondentų (29 proc.) palaikymo (iš jų 5 proc. visiškai pritaria, 

o 24 proc. greičiau sutinka su šiuo teiginiu). 

Visa tai yra puiki terpė veikti dezinformacijai, kuri ne tik pasinaudotų 
atkuriamąja nostalgija kaip įrankiu sukelti nusivylimą valstybe, bet 
ir skatintų abejoti atkurtosios Lietuvos geopolitine integracine kryp-
timi bei siektų pakeisti požiūrį į Rusiją kaip į tiesioginę Sovietų Sąjun-
gos teisių perėmėją. 

Su teiginiu, kad pasakojant partizanų istoriją nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala, 

sutinka 51 proc. respondentų (8 proc. visiškai sutinka, 43 proc. iš dalies sutinka). Teiginys, jog Lietu-

vos istorijoje nutylimas kai kurių asmenų dalyvavimas Holokauste, sulaukė 49 proc. respondentų 

pritarimo (8 proc. su teiginiu sutinka visiškai, 40 proc. iš dalies sutinka). 

Šie pasakojimai yra labai svarbūs ne tik dėl Kazio Škirpos ir Jono 
Noreikos veiklos vertinimo, tačiau ir dėl Kremliaus kontroliuojamos 
žiniasklaidos pastangų parodyti Lietuvos pokario laisvės kovotojus 
kaip nacių kolaborantus. 

Tai kelia uždavinį ne tik dekonstruoti Kremliaus propagandą ir šviesti visuomenę istoriniais 

klausimais, bet ir, Monikos Kareniauskaitės liudijimu, taikyti ne kolektyvinės, o asmeninės atsako-

mybės principą visiems prisidėjusiems prie kraupių XX amžiaus nusikaltimų: „Tikiu, kad visgi net ir 

tragiškiausiomis sąlygomis (nebent asmuo neveiksnus) – individualus pasirinkimas ir individuali at-

sakomybė už įvykdytą blogį vis tik išlieka... Tad tikrai būtina – jei tik istoriniai šaltiniai leidžia – aiškiai 

įvardinti, kas tapo budeliais Holokausto Lietuvoje metu, kas buvo jo organizatoriai ir vykdytojai. Tas 

pats galioja ir visiems, prisidėjusiems prie komunizmo vardu įvykdytų nusikaltimų, jų pavardes būti-  
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na viešinti. Tad teiginiai apie sovietinių struktūrų archyvų užvėrimus, nesinaudojimą jais yra nedovanotini. Tiesa, kad tokius archyvus tirti turi specialiai 

tam parengti istorikai, nes tik jie geba „perskaityti“ sovietinę naujakalbę, atpažinti Blogio Imperijos sukurtos sistemos klastas ir tokiu būdu ištraukti iš 

tų dokumentų patikimą, ne klaidinančią informaciją. Bet tai paties viešinimo poreikio nenuginčija – juk gyvename skaitmeninėje eroje.“23 

3 pav. Teiginių apie istorinę atmintį vertinimai. (N=1004) 

 

 
23 https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1336422/monika-kareniauskaite-atminties-karuose  
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Sociodemografinių grupių naratyvų vertinimas 

Norint užkardyti dezinformaciją, nepakanka vien tik identifikuoti labiausiai dezinformacijos 

pažeidžiamas vidaus, užsienio politikos ar istorinės atminties vietas. Būtina pažvelgti ir į veiksnius, 

kurie lemia vieną ar kitą įsitikinimą. Tik pažinę priežastis, galėsime tikėtis surasti veiksmingus kylan-

čių iššūkių sprendimo būdus. Nedovanotina manyti, kad klaidingi įsitikinimai kyla tik dezinformacijos 

veikiami, t. y. iš dezinformaciją skleidžiančių žiniasklaidos šaltinių. Tuos įsitikinimus lemia ir neiš-

spręstos vidaus problemos, socialinis žmonių pažeidžiamumas, švietimo ydos. Šiame tyrime nustatė-

me, kaip respondentų pritarimą analizuojamiems teiginiams lemia vartojama žiniasklaida, respon-

dentų finansinė padėtis ir jos vertinimas bei išsilavinimas. Pažvelgėme ir į tai, kaip šių teiginių popu-

liarumas yra susijęs su politinėmis rinkimų pirmenybėmis. Atskirai ištyrėme nuostatas lenkų ir rusų 

tautinėse bendrijose. 

Pajamos 

Respondentų finansinė padėtis yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių atminties istorijos 

vertinimą. Teiginys, jog sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs, labiausiai pri-

imtinas respondentų su mažiausiomis, iki 800 eurų24 siekiančiomis šeimos pajamomis – net 67 proc. 

respondentų iš šios pajamų grupės pritaria minėtam teiginiui. Mažiausiai šiam teiginiui pritaria di-

džiausias pajamas gaunantys (daugiau nei 1600 eurų) respondentai (36 proc.). 

 

 
24 Čia ir kitur tekste nurodomos šeimos (namų ūkio) mėnesio pajamos. 
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Nostalgija sovietiniam laikotarpiui taip pat daug stipresnė mažas pajamas gaunančių respon-

dentų. Su teiginiu, jog sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos, sutinka 46 proc. 

respondentų, gaunančių mažesnes nei 800 eurų pajamas. Mažiausiai nostalgijos sovietiniam laiko-

tarpiui jaučia didžiausias pajamas gaunantys respondentai (19 proc. respondentų, gaunančių dau-

giau kaip 1600 eurų pajamų). 

 

Teiginys „Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau“ taip pat labiau priimtinas mažesnes 

pajamas gaunantiems respondentams (52 proc. iki 800 eurų gaunančių respondentų, 30 proc. di-

džiausias pajamas gaunančių respondentų, 2 lentelė). 

Respondentų finansinė padėtis yra susijusi ir su vidaus politikos pasakojimais. Teiginį „Kon-

servatorių valdžia apvogė žmonės ir dėl to nuvertėjo žmonių pensijos ir pinigai“ labiau linkę palaikyti 

respondentai, gaunantys mažesnės nei 800 eurų pajamas (71 proc.), o respondentai gaunantys aukš-

čiausias pajamas (virš 1600 eurų) šį teiginį palaikė mažiau (49 proc.). 

Tiesa, pajamų skirtumas nepaaiškina kai kurių nuomonių suta-
pimo, pavyzdžiui, kad švietimo sistema ugdo netinkamas moki-
nių vertybes: daugiau negu pusė respondentų visose kategorijose 
yra linkę sutikti su teiginiu, kad švietimo sistema propaguoja sek-
sualines mažumas ir negerbia tradicijų. 
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2 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Atsakymų skirstinys pagal respondentų pajamas 
(N=1004). 
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Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 81 81 70 77 5,2

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 77 79 67 74 5,1

Lietuva be reikalo pykstasi su kaimyninėmis Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 72 67 59 66 5,3

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 61 64 60 62 2,1

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 71 61 49 60 8,9

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 62 58 44 54 7,5

Prisidengdama COVID-19 sukeltais nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 56 50 56 54 2,9

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 43 44 45 44 0,9

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 47 43 40 43 3,0

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 42 45 39 42 2,4

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 39 32 31 34 3,5

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 70 61 52 61 7,1

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 67 51 36 51 12,5

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 57 53 39 50 7,5

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 52 49 43 48 3,4

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 52 39 30 40 9,3

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 46 36 29 37 6,9

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 46 30 19 32 10,7

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 37 27 22 29 6,2

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 62 55 46 54 6,5

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 55 48 45 50 4,2

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 48 36 41 42 4,6

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 34 32 40 36 3,4

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 32 37 36 35 2,2

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 41 34 28 34 5,7

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 28 32 25 28 2,9

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 32 26 25 27 3,1

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 27 23 30 27 2,7
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Mažiau pajamų gaunantys respondentai taip pat yra linkę sutikti, kad Lietuva neturi savaran-

kiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis ir Europos Sąjunga (62 proc. gaunančių iki 800 eurų 

pajamų, 44 proc. gaunančių virš 1600 eurų pajamų). Kalbant apie pačias opiausius vidaus politikos 

aktualijas („Pandemija sugriovė sveikatos apsaugos sistemą“, „Sąžiningam žmogui Lietuvoje sąmo-

ningai neleidžiama uždirbti“), pajamų skirtumai nėra tokie dideli. Nerimą kelia bendras neigiamai 

situaciją vertinančių skaičius – net didžiausias pajamas (virš 1600 eurų) gaunantys respondentai yra 

linkę sutiki su teiginiu apie neveiksmingą sveikatos apsaugos sistemą (70 proc. respondentų, gau-

nančių virš 1600 eurų, 81 proc. kitose pajamų grupėse). 

Smarkiai skiriasi respondentų požiūris į buvusios Andriaus Kubi-
liaus vyriausybės vykdytą taupymo politiką. Daugiau nei 1600 
eurų uždirbančiųjų gretose pritarimas teiginiui, kad „Konservato-
rių valdžia apvogė žmones“ siekia 49 proc., o mažiausių pajamų 
grupėje pritariančiųjų dalis – net 71 proc. 

Užsienio politikos vertinimui respondentų finansinė padėtis yra mažiau svarbus veiksnys. Di-

džiausias skirtingų pajamų respondentų nuomonių skirtumas sietinas su Europos Sąjungos vaidme-

niu ir politika. 62 proc. mažiausias pajamas (iki 800 eurų) gaunančių respondentų yra linkę sutikti su 

teiginiu, jog Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams, o didžiausias pajamas (virš 1600 

eurų) gaunančių respondentų, sutinkančių su šiuo teiginiu, yra  46 procentai. Teiginys „Europos 

Sąjunga yra naujoji SSRS, kurioje atskiros valstybės neturi jokio balso“ taip pat labiau priimtinas ma-

žiausias pajamas gaunantiems respondentams – 41 proc. Tačiau sutinka su šiuo teiginiu tik 28 proc. 

virš 1600 eurų pajamas gaunančių respondentų.  
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Amžiaus skirtumai 

Istorinės atminties klausimų grupėje didžiausias nuomonių skirtumas pagal amžių paaiškėja 

vertinant sovietmetį ir Algirdo Brazausko valdymo metus. Šis skirtumas rodo, kad jaunimas yra ma-

žiau paveikus tai dezinformacijai, kuri taikosi sužadinti sovietmečio nostalgiją, t. y. jaunimą mažiau 

veikia prarastojo „aukso amžiaus“ mitas. 

 

 Vyriausieji respondentai palankiau vertina teiginį, jog prie Brazausko valdžios buvo geriau: 

iš respondentų, vyresnių nei 60 metų, kas antras sutinka su šiuo teiginiu, o iš jaunesnių nei 40 metų 

respondentų šį teiginį remia tik kas ketvirtas respondentas. 
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Jaunesni respondentai yra mažiau linkę pritarti teiginiams, kad Lietuvoje nutylimas kai kurių 

asmenų dalyvavimas Holokauste ir partizanų padaryta žala eiliniams gyventojams (3 lentelė). 

Su teiginiu, kad konservatorių valdžia esą apvogė žmones ir yra kalta dėl nuvertėjusių pensijų 

bei pinigų, daugiausia sutinka vyriausieji respondentai (virš 70 proc. vyresnių nei 50 metų respon-

dentų). Jauniausieji respondentai su šiuo kaltinimu sutinka mažiau – tik 25 proc. iš 18–19 metų res-

pondentų ir 42 proc. iš 20–39 metų respondentų. Be to, vyresnieji respondentai yra linkę labiau 

sutikti, kad Lietuva neturi savarankiškos užsienio politikos ir viskam vadovauja Briuselis: vyresnių nei 

50 metų respondentų pritariančių yra beveik 60 proc., tuo tarpu jauniausieji respondentai (18–19 

metų) nėra linkę su tuo sutikti (19 proc.). Vyriausieji respondentai neigiamai vertina ir Lietuvoje su-

darytomis sąlygomis dirbti ir užsidirbti (84 proc. vyresnių nei 50–59 metų respondentų grupėje).
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3 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Atsakymų skirstinys pagal respondentų amžių 
(N=1004). 
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60
+

Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 82 69 76 81 83 81 79 4,8

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 50 73 70 69 84 74 70 10,2

Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 52 58 58 66 74 73 63 8,2

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 69 56 64 62 63 65 63 3,7

Prisidengdama COVID-19 sukeltais nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 52 47 52 56 57 60 54 4,1

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 25 42 50 57 72 71 53 16,3

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis 31 52 51 50 59 60 51 9,7

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 41 43 44 41 35 47 42 3,8

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 33 46 43 36 47 39 41 5,1

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 24 34 37 42 47 46 38 7,9

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 21 31 22 29 35 38 29 6,3

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 34 47 50 53 77 75 56 15,2

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 36 29 40 43 66 64 46 14,0

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 27 30 38 50 65 69 46 16,3

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 45 31 41 40 61 60 46 10,7

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 28 33 28 30 41 49 35 7,8

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 19 25 25 36 49 54 35 13,0

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 8 22 22 31 45 47 29 13,7

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 17 19 19 24 36 38 25 8,6

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 38 49 46 56 59 62 52 8,4

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 39 51 36 50 51 55 47 6,7

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 28 40 33 42 44 47 39 6,4

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 27 37 40 31 39 40 35 5,0

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 22 30 29 36 38 43 33 6,6

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 23 35 30 34 35 37 32 4,8

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 26 27 27 23 34 30 28 3,3

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 26 28 20 29 29 32 27 3,8

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 18 28 24 25 25 28 25 3,1
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Išsilavinimas 

Tiriant išsilavinimą, lygintos turinčių aukštąjį išsilavinimą ir jo neturinčių respondentų nuo-

statos. Tyrimo rezultatai rodo, kad visų sociodemografinių grupių respondentų išsilavinimas yra 

svarbus pasakojimų vertinimo veiksnys. Ypač neigiamai vertinama Lietuvos vidaus politika. Teiginį 

„Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas“ palaiko beveik pusė (48 proc.) aukštojo išsilavinimo 

neturinčių respondentų, o iš respondentų su aukštuoju išsilavinimu – 36 proc. Lietuvos švietimo sis-

temą taip pat labiau menkina neturintys aukštojo išsilavinimo respondentai. Su teiginiu „Lietuvos 

švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualinės mažumas ir negerbia tradi-

cijų“ sutinka 66 proc. neturinčių aukšto išsilavinimo respondentų, o iš respondentų su aukštuoju 

išsilavinimu – 56 proc. Teiginys „Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 pandemija 

ją visiškai sugriovė“ taip pat labiau priimtinas respondentams, neįgijusiems aukštojo išsilavinimo (82 

proc. neįgijusiųjų aukštojo išsilavinimo, 71 proc. – su aukštuoju išsilavinimu).  

Išsilavinimas yra svarbus ir istorinės atminties bei sovietinės nostalgijos pasakojimų verti-

nimo veiksnys. Teiginys „Sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos“ yra priimti-

nesnis neturintiesiems aukštojo išsilavinimo (43 proc. respondentų, neįgijusių aukštojo išsilavinimo, 

29 proc. – su aukštuoju išsilavinimu).  Neįgiję aukštojo išsilavinimo respondentai taip pat labiau pa-

laiko teiginius „Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs“ (58 proc. respondentų 

neįgijusių aukštojo išsilavinimo, 47 proc. – su aukštuoju išsilavinimu) ir „Sovietų Sąjungos žlugimas 

nieko gero neatnešė“ (34 proc. respondentų, neįgijusių aukštojo išsilavinimo, 24 proc. – su aukštuoju 

išsilavinimu, 4 lentelė) 

Pagal respondentų išsilavinimą skiriasi ir užsienio politikos vertinimas. Neįgiję aukštojo išsi-

lavinimo respondentai labiau sutinka su teiginiu „Europos Sąjunga yra naujoji SSRS, kurioje atskiros 

valstybės neturi jokio balso“ (43 proc. respondentų, neįgijusių aukštojo išsilavinimo, 35 proc. – su 

aukštuoju išsilavinimu) ir „JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje“ (34 proc. respondentų, neį-

gijusių aukštojo išsilavinimo, 26 proc. – su aukštuoju išsilavinimu, 4 lentelė)..
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4 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Atsakymų skirstinys pagal respondentų išsilavinimą 
(N=1004). 
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Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 82 71 76 5,4

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 75 69 72 3,4

Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 72 62 67 4,7

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 66 56 61 5,1

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 63 55 59 3,9

Prisidengdama COVID-19 nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 59 54 57 2,4

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 58 52 55 3,0

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 46 41 44 2,3

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 46 40 43 2,8

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 48 36 42 5,8

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 36 30 33 3,3

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 67 63 65 1,9

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 57 51 54 2,9

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 53 54 54 0,5

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 58 47 52 5,4

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 48 38 43 5,2

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 46 37 41 4,3

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 43 29 36 7,3

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 34 24 29 5,0

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 59 56 57 1,6

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 56 50 53 3,3

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 45 46 46 0,7

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 46 41 44 2,5

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 40 38 39 1,0

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 43 35 39 4,1

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 34 27 31 3,5

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 34 26 30 4,2

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 31 27 29 1,9
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Politinės pažiūros (partinės pirmenybės) 

Tyrime visų grupių pasakojimų vertinimas yra susietas su respondentų politinėmis pažiūro-

mis, t. y. su 2020 m. Seimo rinkimuose paremtomis politinėmis partijomis. Teiginį „Konservatorių 

valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos ir pinigai“ labiau palaiko šios kadencijos Seimo 

opozicinių partijų (Socialdemokratų partijos, Žaliųjų ir valstiečių sąjungos, Darbo partijos, Lietuvos 

lenkų ir krikščioniškų šeimų sąjungos) rėmėjai.25   

 

Teiginiams „Lietuvoje ribojama žodžio laisvė ir dėl diskusijų apie istoriją gali grėsti baudžia-

moji byla“ ir „Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija“ taip pat dažniau pritaria opozicinių 

partijų rėmėjai.  

 

 
25 2020 m. rinkimuose respondentai balsavo už šias partijas. 
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Su respondentų politinėmis pirmenybėmis koreliuoja ir istorinės atminties bei sovietinės 

nostalgijos pasakojimų vertinimas. Dešiniųjų partijų (TS-LKD, Laisvės partijos, Liberalų Sąjūdžio) rė-

mėjai yra mažiau linkę pritarti teiginiams „Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai sau-

gūs“, „Turime būti dėkingi sovietams dėl išvadavimo iš nacių okupacijos“, „Prie Algirdo Brazausko 

valdžios buvo geriau“ ir „Sovietinis laikotarpis Lietuvai davė daugiau naudos nei žalos“.  

 

Užsienio politikos vertinimuose taip pat matyti respondentų požiūrių skirtumai pagal parti-

nes pirmenybes. Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Darbo partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 

– Krikščioniškų šeimų sąjungos rėmėjai labiau linkę pritarti teiginiams „Europos Sąjunga tarnauja 

didžiųjų valstybių interesams“, „NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus, skirtus žmonių gero-

vei“, „ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes“, „Europos Sąjunga yra naujoji SSSR“ ir „Putino 

valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją“ (5 lentelė).
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5 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Atsakymų skirstinys pagal respondentų rinki-
mines pirmenybes (N=1004). 
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Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 77 77 77 74 74 82 80 82 78 2,7

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 64 57 69 77 70 86 83 86 74 10,1

Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 58 48 71 86 56 73 84 78 69 12,9

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 51 52 75 71 61 68 70 74 65 9,0

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 33 25 68 66 52 82 74 80 60 20,1

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 36 36 69 71 49 61 68 71 58 14,4

Prisidengdama COVID-19 nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 52 57 55 63 62 51 61 55 57 4,2

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 34 23 58 57 28 50 57 50 45 13,2

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 33 25 54 54 36 43 60 45 44 11,2

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 35 39 45 37 28 43 46 40 39 5,6

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 29 18 39 34 30 38 51 30 34 9,0

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 54 58 77 69 59 71 81 83 69 10,2

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 39 47 71 69 43 62 63 67 57 11,8

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 24 44 58 66 38 65 75 72 55 16,9

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 42 44 75 57 42 57 59 67 55 11,3

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 28 28 71 54 29 47 63 49 46 15,4

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 22 23 53 46 27 45 55 63 42 14,9

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 19 23 50 63 20 40 58 50 40 16,4

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 11 25 37 51 15 31 47 34 31 13,3

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 51 44 61 63 48 64 67 65 58 8,2

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 42 31 72 71 38 57 67 57 54 14,7

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 30 26 60 63 28 54 61 55 47 15,1

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 36 28 74 49 33 43 53 51 46 13,5

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 24 18 56 66 28 46 51 49 42 15,8

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 34 21 53 43 33 43 53 42 40 10,1

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 23 17 45 46 24 32 44 36 33 10,3

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 22 18 39 37 19 35 48 29 31 10,1

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 23 16 39 37 19 32 44 24 29 9,8
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 Dezinformaciniam teiginiui „ES moka baltarusių opozicijai už protestus“ visiškai arba greičiau 

pritaria 44 proc. respondentų, rinkimuose balsavusių už Darbo partiją. 37 proc. respondentų, rinki-

muose rėmusių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, taip pat visiškai arba greičiau pritaria šiam tei-

giniui, o mažiausiai pritaria Tėvynės Sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir LR Liberalų 

sąjūdžio rėmėjai.  

 

Panaši situacija yra ir teiginio „ES ir NATO plečia savo sienas siekdami apsupti Rusiją“ atveju. 

Tiesa, čia LVŽS rėmėjams savo pozicija prilygsta Lietuvos socialdemokratų darbo partijos rinkėjai.  
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Darbo partijos ir LVŽS rėmėjai labiausiai linkę visiškai arba greičiau sutikti su tuo, kad dėl 

situacijos Ukrainoje yra kaltos JAV ir ES, tai pat labiausiai sutinka su teiginiu, kad NATO atima valsty-

bių narių biudžeto pinigus, kurie geriau būtų skiriami socialinėms reikmėms. 

 

Rusiškų TV kanalų poveikis 

Respondentai, žiūrintys rusiškus televizijos kanalus, yra labiau linkę sutikti su Lietuvos nacio-

nalinę politiką menkinančiais pasakojimais. Teiginį „Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas 

vertybes, propaguoja seksualines mažumas negerbia tradicijų“ palaiko net 76 proc. respondentų, 

žiūrinčių rusiškus TV kanalus, ir 59 proc. nežiūrinčių rusiškos televizijos. Žiūrintieji rusišką TV labiau 

linkę sutikti su teiginiu „Lietuvoje ribojama žodžio laisvė, ir diskusijos apie istoriją gali baigtis bau-

džiamąja byla“ (56 proc. žiūrinčiųjų ir 38 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV). Teiginį „Lietuvoje sąžinin-

gam žmogui neleidžiama uždirbti, mokesčiai dideli, o algos mažos“ palaiko 84 proc. žiūrinčiųjų ir 71 

proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV. 
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Istorinės atminties ir sovietinės nostalgijos pasakojimų vertinimas taip pat susijęs su rusiškos 

TV žiūrėjimu. Žiūrintieji rusišką TV labiau linkę sutikti su teiginiu „Turime būti dėkingi sovietams, 

išvadavusiems Lietuvą iš nacių okupacijos“ (55 proc. žiūrinčiųjų ir 34 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV).  

Rusiškos TV žiūrovai taip pat labiau palaiko teiginį, kad Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenų 

dalyvavimas Holokauste (60 proc. žiūrinčiųjų ir 46 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV) ir teiginį „Parti-

zanų istorijoje nutylima gyventojams padaryta žala“ (64 proc. žiūrinčiųjų ir 48 proc. nežiūrinčiųjų 

rusiškos TV).  Žiūrintieji rusišką TV taip pat labiau palaikė teiginį, kad prie Brazausko valdžios buvo 

geriau (48 proc. žiūrinčiųjų ir 39 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV) ir kad sovietinis laikotarpis davė 

Lietuvai daugiau naudos nei žalos (45 proc. žiūrinčiųjų ir 33 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV). 
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6 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Žiūrinčiųjų ir nežiūrinčiųjų rusiškų TV kanalų 
atsakymų skirstinys (N=1004). 
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Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 78 82 80 2,20

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 71 84 77 6,65

Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 65 74 69 4,50

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 59 76 67 8,45

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 57 70 64 6,40

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 54 60 57 2,90

Prisidengdama COVID-19 sukeltais nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 56 53 55 1,25

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 38 56 47 9,00

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 41 50 45 4,55

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 40 48 44 3,95

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 30 38 34 3,65

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 60 71 66 5,45

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 48 64 56 8,20

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 52 60 56 3,85

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 46 60 53 7,20

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 34 55 44 10,60

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 39 48 43 4,60

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 33 45 39 5,75

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 27 36 32 4,50

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 53 65 59 6,35

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 46 63 54 8,60

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 36 61 49 12,10

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 33 53 43 10,00

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 32 51 42 9,50

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 31 47 39 8,05

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 24 43 34 9,55

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 27 34 30 3,75

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 23 36 30 6,30

V
id

u
ti

n
is

 s
u

ti
n

ka
n

či
ų

jų
 s

u
 

te
ig

in
iu

 p
ro

c.

*N
u

o
m

o
n

ių
 s

ki
rt

u
m

ai
 

(s
ta

n
d

ar
ti

n
is

 n
u

o
kr

yp
is

)

U
žs

ie
n

io
 p

o
lit

ik
a 

N
ac

io
n

al
in

ė 
p

o
lit

ik
a

Is
to

ri
n

ė 
at

m
in

ti
s

Rusijos TV



LIETUVOS VISUOMENĖS PAVEIKUMAS DEZINFORMACIJAI 

39 

Užsienio politikos vertinimas taip pat susijęs su rusiškos TV žiūrėjimu. Iš žiūrinčiųjų rusišką 

TV net 53 proc. pritaria teiginiui „Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją“ (iš nežiūrinčiųjų – 33 

proc.). Rusiškos TV žiūrovai labiau pritaria ir teiginiui „ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes“ 

(61 proc. žiūrinčiųjų ir 36 proc. nežiūrinčiųjų rusiškos TV). 63 procentai Rusijos TV žiūrinčių respon-

dentų sutinka su teiginiu „NATO atima valstybių narių pinigus, skirtus žmonių gerovei“ (nežiūrinčiųjų 

rusiškos TV – 46 proc.). 43 procentai žiūrinčiųjų rusišką TV yra linkę sutikti su teiginiu „JAV ir Europos 

Sąjunga yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje“ (tarp nežiūrinčiųjų rusiškos TV – 24 proc.). Žiūrintys ru-

sišką TV labiau palaiko teiginį „Europos Sąjunga moka Baltarusijos opozicijai už protestus“ – 36 proc.,  

o nežiūrinčiųjų rusiškos TV – 23 proc. (6 lentelė). 

 

Rusiškos TV įtaka kalbinių mažumų bendrijose 

Siekiant palyginti rusiškų TV kanalų poveikį kalbinėms mažumoms, buvo surinkti papildomi 

kvotiniai tikslinių grupių duomenys. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai“ 

2020 m. lapkričio 7-30 d. įvykdė šias reprezentatyvias kalbinių mažumų 18 metų ir vyresnių Lietuvos 

gyventojų apklausas: 

1. Rusų tautybės gyventojų apklausą Vilniaus, Klaipėdos ir Utenos apskrityse, taikant kvo-

tinę atranką pagal amžių, lytį ir gyvenvietės dydį. Iš viso apklausti 248 šios tikslinės grupės 

gyventojai. 

2. Lenkų ir baltarusių  tautybės gyventojų apklausą Vilniaus apskrityje, taikant   kvotinę at-

ranką pagal amžių, lytį, gyvenvietės dydį. Iš viso apklaustas 241 šios tikslinės grupės gy-

ventojas. 

3. Lietuvių tautybės gyventojų apklausą (888 respondentai apklausti reprezentatyvioje apk-

lausoje). 

Lietuvių tautybės respondentų, žiūrinčių ir nežiūrinčių rusiškų TV kanalų, didžiausi skirtumai 

matyti vertinant teiginius apie NATO.  Sutinkančiųjų, kad NATO tik atima biudžeto pinigus, iš 
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žiūrinčiųjų rusiškus TV kanalus yra 12 procentinių vienetų daugiau, nei iš nežiūrinčiųjų. Lietuvių, žiū-

rinčių rusiškas TV, Europos Sąjungos vertinimas taip pat yra labiau neigiamas: net 45 proc. jų teigė, 

kad ES yra naujoji SSSR (nežiūrinčiųjų – 32 proc.), 55 proc. šių respondentų ES pavadino krikščioniš-

kųjų vertybių griovėja (nežiūrinčiųjų – 36 proc.).  35 proc. lietuvių, žiūrinčių rusiškus TV kanalus, 

sutinka su prorusiškų žiniasklaidos priemonių pasakojimu, kad dėl situacijos Ukrainoje kaltos ES ir 

JAV (nežiūrinčių – 32 proc.), ir net 42 proc. palaikė teiginį, kad Putinas sustiprino ir prikėlė Rusiją (32 

proc. –nežiūrinčių, 4 pav.). 

4 pav. Teiginiai apie užsienio politiką. Lietuvių, žiūrinčių ir nežiūrinčių rusiškų TV kanalų, nuomonė 
(sutinkančiųjų su teiginiu procentas; N=888). 

 

Lenkų tautybės bendruomenėje taip pat akivaizdūs skirtumai tarp žiūrinčiųjų rusišką televiziją 

ir jos nežiūrinčiųjų. Net 33 procentiniais vienetais daugiau pritaria teiginiui kad istorijoje nutylima 

partizanų padaryta žala, o 26 procentiniais vienetais daugiau žiūrinčiųjų pritaria teiginiui, kad sovie-

tmetis davė daugiau naudos nei žalos (5 pav.) 
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5 pav. Istorinė atmintis. Lenkų kalbinės mažumos žiūrinčių ir nežiūrinčių rusiškų TV kanalų nuo-
monė (N=283). 

 

 Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad ir rusakalbių bendruomenėje rusiška televizija yra stiprus 

dezinformacijos paveikumo veiksnys (6 pav.). 

Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos lenkų ir Lietuvos rusų, kurie nežiūri rusiškos televizijos, nuo-

monės atrodo labai panašiai, o kai kuriais atvejais – net geriau, negu visos Lietuvos vidurkis. Pavyz-

džiui, bendras pritarimas teiginiui „Sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos“,  

siekia 33 proc., o Lietuvos lenkų ir rusų – 35 ir 37 proc., atitinkamai; bendras nežiūrinčiųjų Rusijos 

televizijų pritarimas teiginiui „Sovietų Sąjungos žlugimas apskritai nieko gero neatnešė“ vidurkis yra 

27 proc., o lenkų bendruomenėje – 29 proc., rusakalbių – 26 proc. Su teiginiu, kad nutylima partizanų 

padaryta žala, rusiškos televizijos nežiūrinčių respondentų iš viso sutinka 48 proc., tuo tarpu Lietuvos 

lenkų ir rusų bendruomenėse šis skaičius siekia po 46 proc. Tad akivaizdu, kad lemiamas dezinfor-

macijos paveikumo veiksnys yra informacijos šaltinio pasirinkimas, todėl sieti dezinformacijos pa-

veikumą su tautybę būtų ir klaidinga, ir žalinga.  
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6 pav. Istorinė atmintis. Rusakalbių žiūrinčių ir nežiūrinčių rusiškų TV kanalų nuomonė (N=283). 

 

Interneto vartojimas 

Respondentai,26 kurie internetu naudojasi rečiau nei  kasdien ar beveik kasdien, yra labiau 

linkę pritarti Lietuvos nacionalinę politiką kvestionuojantiems ir menkinantiems pasakojimams.27 

 

 
26 Reprezentatyvios nacionalinės apklausos duomenys, N=1004. 
27 Metodologinė pastaba: respondentų, kasdien naudojančiųsi internetu, visoje imtyje yra beveik 64 proc., o internetu 
nesinaudojančių 24 proc. Likusių, tarpinių, interneto vartotojų grupių (naudojasi kartą per savaitę ar kelis kartus per 
mėnesį) dėl mažo respondentų skaičiaus atskirai tirti nėra tikslinga, todėl tyrime nagrinėjamos tik pačių aktyviausių ir 
mažiausiai aktyvių interneto vartotojų grupės. Visa interneto naudojimosi įtakos analizė grindžiama šiuo dvinariu skirs-
tymu. 
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Ta pati tendencija matyti ir lyginant respondentų požiūrį į istorinės atminties vertinimus.  

 

Respondentai, kurie internetu naudojasi rečiau (ar visai nesinaudoja) yra labiau linkę sutikti 

su teiginiu „Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis ir Europos Są-

junga“: iš rečiau naudojančiųsi internetu su šiuo teiginiu sutinka net 65 proc., o iš naudojančiųsi 

kasdien – 49 proc. Teiginį „Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas“ palaiko 45 proc. res-

pondentų, rečiau naudojančiųsi internetu, ir 25 proc.  respondentų, kurie internetu naudojasi kas-

dien ar beveik kasdien. 

Respondentai, kurie internetu naudojasi rečiau, jaučia stipresnę nostalgiją sovietinei praei-

čiai. Teiginį „Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs“ palaiko net 68 proc. res-

pondentų, kurie rečiau naudojasi internetu, ir 45 proc. tų, kurie internetu naudojasi kasdien.  

 

48 proc. respondentų, rečiau naudojančiųsi internetu, sutinka su teiginiu, kad apskritai so-

vietų sąjungos žlugimas neatnešė nieko gero (29 proc. internetu naudojančiųsi kasdien ar beveik 

kasdien). Teiginį „Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau“ palaiko 55 proc. respondentų, kurie 

rečiau naudojasi internetu, ir 32 proc.  internetu naudojančiųsi kasdien ar beveik kasdien (7 lentelė). 
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Interneto naudojimo dažnis veikia ir užsienio politikos pasakojimų vertinimus.  61 proc. res-

pondentų, kurie internetu naudojasi rečiau, sutinka su teiginiu, jog NATO atima valstybių narių biu-

džeto pinigus skirtus žmonių gerovei. Šie respondentai taip pat labiau linkę sutikti su teiginiais „ES ir 

NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją“, „Europos Sąjunga yra JAV vasalas“, „ES griauna 

krikščioniškas tradicinės vertybės“ ir „Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi 

jokio balso“ (7 lentelė). 
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7 lentelė. Respondentų, visiškai sutinkančių ir greičiau sutinkančių su teiginiais, procentinių dalių suma. Atsakymų skirstinys pagal respondentų interneto 
vartojimą (N=1004). 
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Šalyje neveikia sveikatos apsaugos sistema, o COVID-19 ją apskritai sugriovė 83 77 80 3,15

Lietuvoje sąžiningam žmogui neleidžiama uždirbti – mokesčiai dideli, algos mažos 77 71 74 3,00

Lietuva be reikalo pykstasi su Baltarusija ir Rusija, nes blogėjantys santykiai mums atneš ekonominės žalos 74 63 68 5,85

Lietuvos švietimo sistema skatina netinkamas vertybes – propaguoja seksualines mažumas, negerbia tradicijų 67 60 63 3,30

Konservatorių valdžia apvogė žmones – nuvertėjo žmonių pensijos, pinigai 69 55 62 7,15

Lietuva neturi savarankiškos vidaus politikos – viską diktuoja Briuselis (Europos Sąjunga) 65 49 57 8,10

Prisidengdama COVID-19 sukeltais nuostoliais, vyriausybė dalino pinigus, norėdama nusipirkti rinkėjų palankumą 62 52 57 4,85

Migrantai kėsinasi užimti mūsų darbo vietas 49 39 44 4,80

Lietuvoje ribojama žodžio laisvė - diskusijos apie istoriją gali baigtis baudžiamąja byla 49 38 43 5,20

COVID-19 grėsme yra manipuliuojama, siekiant primesti visuomenės kontrolę 46 39 42 3,15

Lietuvos užsienio politikai diriguoja Vašingtonas 45 25 35 9,95

Sovietiniais laikais į Lietuvą atvykę rusakalbiai asmenys sėkmingai integravosi į dabartinę mūsų visuomenę 72 57 65 7,20

Sovietiniais laikais dauguma žmonių buvo finansiškai saugūs 68 45 56 11,10

Pasakojant partizanų istoriją, nutylima eiliniams gyventojams padaryta žala 61 46 53 7,65

Lietuvos istorijoje nutylimas kai kurių asmenybių prisidėjimas prie Holokausto 58 44 51 6,70

Prie Algirdo Brazausko valdžios buvo geriau 55 32 44 11,75

Turime būti dėkingi, kad sovietai išvadavo Lietuvą iš nacių okupacijos 49 32 41 8,40

Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos 48 29 38 9,45

Sovietų Sąjungos žlugimas nieko gero neatnešė 39 23 31 8,00

Europos Sąjunga tarnauja didžiųjų valstybių interesams 63 51 57 5,75

NATO atima valstybių narių biudžeto pinigus – geriau šie pinigai būtų skirti žmonių gerovei 61 43 52 9,10

ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes 50 37 43 6,25

Europos Sąjunga yra naujoji SSRS – atskiros valstybės čia neturi jokio balso 44 32 38 6,30

V. Putino valdymas prikėlė ir sustiprino Rusiją 39 37 38 1,10

ES ir NATO plečia savo sienas ir siekia apsupti Rusiją 42 30 36 6,25

Europos Sąjunga yra JAV vasalas 36 24 30 6,00

JAV ir ES yra kaltos dėl situacijos Ukrainoje 33 26 29 3,75

ES moka baltarusių opozicijai už protestus 33 22 27 5,30
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COVID-19 IR INFODEMIJA 

Tiek pirmosios, tiek antrosios COVID-19 bangos metu buvo kalbama, kad pandemiją lydi ir 

infodemija. Trumpai tariant, susiklosčiusi situacija Rusijos ir kitų dezinformacijos kanalų buvo išnau-

dojama kurstyti nepasitikėjimui tiek valstybe, tiek ES ar NATO. 

Pavyzdžiui, lietuviškasis „Sputnik“ variantas paskelbė tekstą, klausiantį, ar „virusinė Rugsėjo 

11-oji yra dar vienas Amerikos planas?“ Šiuo tekstu buvo siekiama įpiršti mintį, kad Kinijoje korona-

virusas galėjo atsirasti dėl JAV kariškių kaltės, o pats virusas galėjo būti sukurtas JAV laboratorijoje. 

Tekste skleidžiamos sąmokslo teorijos, teigiančios, kad Rugsėjo 11-osios išpuoliai JAV ar Skripalių 

apnuodijimas Jungtinėje Karalystėje tebuvo surežisuoti įvykiai, kuriais JAV ir JK siekė savo geopoliti-

nių tikslų28.  

Prisidengiant COVID-19 karantinu, buvo bandoma įrodyti, kad Lietuvos valdžia nesusitvarko 

su situacija. Esą Lietuvoje drastiškai auga nusikalstamumas ir mūsų valstybė rizikuoja grįžti į „lauki-

nius devyniasdešimtuosius“, o policija, užuot narpliojusi pranešimus dėl vagysčių ir plėšimų, patru-

liuoja gatvėse siekdama bausti tuos, kurie pažeidžia karantino režimą29.  

Dar karantino pradžioje buvo transliuojama, kad netrukus piliečiams baigsis pinigai ir po sa-

vaitės ar dviejų paprasčiausiai nebebus iš ko pirkti maisto. Esą valdžios pagalba nepasiekianti žmo-

nių. Apie valstybės sprendimą skolintis pinigų krizei suvaldyti buvo teigiama, kad šie pinigai atsidurs 

nusikaltėlių, kurie dabar persivadino politikais ir verslininkais, rankose. Buvo siekiama sukelti paniką 

gąsdinant, kad netrukus prie užimtumo tarnybos drieksis kilometrinės eilės, o gatvėse prireiks lauko 

virtuvių badaujantiems maitinti.30 

Buvo bandoma išnaudoti visuomenėje kilusį nepasitenkinimą dėl grįžusių iš emigracijos pi-

liečių neadekvataus elgesio transliuojant žinią, kad grįžusieji tikrai neis laukų dirbti, bet pritaikys už-

sienyje įgytus nusikalstamus įgūdžius.  

Taip pat skelbta, kad valdantieji nenorėdami prieš artėjančius Seimo rinkimus rizikuoti rei-

tingais nusprendė išleisti grįžusius emigrantus iš privalomų saviizoliacijos vietų savarankiškam izo-

liavimuisi, Lietuvos gyventojus pasmerkdami natūraliajai atrankai. Esą taip myriop pasmerkiami tu-

rintieji silpną imunitetą ir sergantys lėtinėmis ligomis31.  

 
28 https://bit.ly/2w6sMcw 
29 https://bit.ly/2YcRaVv 
30 https://bit.ly/2YhcXvh 
31 https://bit.ly/3bNuY8r 
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Galiausiai dezinformacija siekė paskleisti žinią, kad Lietuvos valdžia apskritai yra nesavaran-

kiška ir ją visiškai kontroliuoja JAV32. Esą todėl Lietuva vykdanti ne savarankišką, o diktuojamą poli-

tiką. Kiti tekstai piršo mintį, kad iš tiesų Lietuvą kontroliuoja ne Vašingtonas, o Briuselis ir kad Lietuva 

yra nepajėgi išgyventi savarankiškai, todėl tapo priklausoma nuo ES imperijos. Galima nuspėti, kad 

ES buvo lyginama su Sovietų Sąjunga, įvardijant pastarosios privalumus33. 

Tad labai svarbu pažvelgti į tai, ką apklausos duomenys rodo apie pritarimą teiginiams, susi-

jusiems su COVID-19. Minėjome, kad 78 proc. respondentų visiškai arba greičiau sutinka su teiginiu, 

kad pandemija visiškai sugriovė sveikatos apsaugos sistemą. 54,7 proc. visiškai arba greičiau sutinka, 

kad vyriausybė, prisidengdama pandemijos sukeltais nuostoliais, dalijo pinigus siekdama nusipirkti 

visuomenės palankumą. 41,1 proc. visiškai arba greičiau sutinka su teiginiu, kad COVID-19 grėsme 

yra manipuliuojama siekiant primesti kontrolę. Svarbu ir tai, kad analizuojant skirtingas amžiaus gru-

pes statistiškai reikšmingi skirtumai regimi tik kalbant apie didesnį visišką vyresnių nei 50 metų žmo-

nių pritarimą teiginiui apie pandemijos sugriautą sveikatos apsaugos sistemą: 32,5 proc. palyginti su 

25,5 proc. 30-49 metų amžiaus grupėje ir 17,1 proc. 18-29 metų grupėje. Be to, daugiau vyriausių 

grupės respondentų visiškai sutinka su teiginiu, kad vyriausybė, prisidengdama pandemija, dalijo 

pinigus, siekdama nusipirkti palankumą – atitinkamai 15,5 proc. 12 proc. ir 7,4 proc. Tuo tarpu ver-

tinant teiginį, kad COVID-19 grėsme manipuliuojama, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp amžiaus 

grupių nenustatyta. 

Analizuojant šeimos pajamas, matyti skirtumas tarp daugiau nei 1600 eurų per mėnesį gau-

nančiųjų ir likusių respondentų, išreiškusių visišką pritarimą teiginiui, kad pandemija sugriovė svei-

katos apsaugos sistemą. Gaunančiųjų daugiau nei 1600 eurų gretose su tuo teiginiu visiškai sutinka 

18,2 proc. respondentų, o pajamų grupėse nuo 801 iki 1600 ir iki 800 eurų jam pritaria atitinkamai 

30,1 ir 32 proc. respondentų. Daugiau statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. 

Svarbu paminėti, kad teiginiui, jog COVID-19 grėsme manipuliuojama, visiškai arba greičiau 

pritaria 38,3 proc. respondentų su aukštuoju išsilavinimu ir 38,8 proc. uždirbančiųjų daugiau nei 

1600 eurų. Kitaip tariant, šiuo atveju dezinformacijai pažeidžiamos visos grupės.  

 
32 https://bit.ly/3bPJuw6 
33 https://bit.ly/3cVZSvl 

https://bit.ly/3bPJuw6
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KAIP DIDINTI ATSPARUMĄ DEZINFORMACIJAI? 

 Svarbiausias kovos su dezinformacija tikslas turėtų būti visuomenės atsparumo didinimas. 

Dezinformacijos dekonstravimas, nors ir yra svarbus, tačiau nėra vienintelis dėmuo. Minėjome, kad 

dezinformacijos skleidėjai, siekdami paskatinti nusivylimą valstybe, pagilinti visuomenės poliariza-

ciją ir pakirsti demokratijos veikimą, pasinaudoja visuomenės problemomis – socialine atskirtimi, 

piliečių tarpusavio nepasitikėjimu ir nepasitikėjimu institucijomis bei neišspręstomis istorinės atmin-

ties problemomis. Tad visuomenės atsparumo didinimas yra neatsiejamas nuo šių problemų spren-

dimo, antraip dezinformacijos dekonstravimas būtų tik gaisro gesinimas, ir ne visada sėkmingas. Tai 

pasakytina tiek apie socialinės atskirties mažinimą (tyrimas rodo, kad mažiausias pajamas turintys 

respondentai yra labiau linkę sutikti su dezinformaciniais teiginiais), tiek apie istorinę atmintį, kurios 

neatsakyti klausimai apie individualią atsakomybę atveria vartus dezinformacijai manipuliuoti ko-

lektyvine kalte. Vargu ar galima tikėtis, kad žmonės, esantys atskirtyje ir jaučiantys neteisybę, pakeis 

savo poziciją, jei nebus imamasi spręsti jų problemų. 

 Dezinformacijos skleidėjai taikosi į labiausiai pažeidžiamas grupes, siūlydami tiek sąmokslo 

teorijas, kurios tiesmukai įvardija esamos padėties kaltininkus, tiek prarastojo aukso amžiaus mitus, 

kurie perša idealizuotos praeities viziją, užuot teikę konstruktyvius į ateitį nukreiptus problemų 

sprendimo būdus. Laimė, ši dezinformacijos kryptis, kaip rodo tyrimas,  nebėra tokia veiksminga 

jaunimo gretose. 

Dezinformacijos skleidėjai, uzurpuodami esamas problemas,  įgyja galią primesti joms savo 

norimą apibrėžtį. Norint sėkmingai kovoti su dezinformacija pažeidžiamose grupėse, nepakanka 

vien tik pateikti joms paneigimą ir teisingą žinią. C. O‘Connor ir J. O. Weatherallas knygoje „The Mi-

sinformation Age“ atkreipia dėmesį, kad labai svarbus yra pasitikėjimas informacijos teikėjais, nes 

tikslo auditorija yra linkusi atmesti informaciją, jei šio pasitikėjimo stokoja. Todėl pasitikėjimo at-

mosferos kūrimas yra pirmas svarbus kovos su dezinformacija žingsnis:  tarp tikslo auditorijos ir tei-

singos informacijos šaltinių įsiterpus dezinformacijai, ji tampa tarpininke, kontroliuojančia, kokia in-

formacija ir kaip interpretuojama pasiekia tikslo auditoriją34. Kitaip tariant, dezinformacijos skleidė-

jai galią įgyja atkirtę auditoriją nuo teisingos informacijos šaltinių, kurių atžvilgiu yra kurstomas ne-

pasitikėjimas. Dezinformacijos skleidėjai taikosi ne tik į patikimą informaciją, bet ir į jos skleidėjus,  

siekdami juos diskredituoti. Tad kovojant su dezinformacija svarbu vengti klaidų, kurios galėtų su-

kelti tikslinės auditorijos nepasitikėjimą kovotojais su dezinformacija: kolektyvinių etikečių klija-

vimo, stereotipizavimo, išankstinio neigiamo požiūrio skatinimo ir pan.  

 
34 Cailin O‘Connor, James Owen Weatherall, The Misinformation Age (New Haven: Yale University Press, 2019), 17. 
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Socialinės psichologijos tyrėjas J. Haidtas knygoje „The Righteous Mind“ pabrėžia, kad mūsų 

sąmonė yra dviejų dalių, kurias metaforiškai lygina su raiteliu ir drambliu. Raitelis simbolizuoja val-

domus (racionaliuosius) procesus, o dramblys – automatinius (intuityviuosius). Anot Haidto, visoje 

žmogaus raidoje raitelis tarnavo drambliui, todėl taip sunku mums būna rasti išeitį įsivėlus į karštus 

ginčus moralės ar politikos klausimais. Taip yra todėl, kad mūsų argumentavimas tarnauja ne tiesos 

paieškoms, o turimų išankstinių įsitikinimų apie tai, kas gera ir bloga, teisinga ir neteisinga, pagrin-

dimui: „Net jei tarnas (argumentavimas) sugrįžta tuščiomis, šeimininkas (intuicija) nepakeičia savo 

vertinimo“35. Moraliniai argumentai yra dalis mūsų siekio laimėti draugų ir daryti įtaką. Haidto tei-

gimu, intuicija eina pirma, o argumentavimas seka iš paskos, tad mes klystume manydami, kad mo-

raliniai argumentai yra tai, kuo žmonės naudojasi ieškodami tiesos36. Tad norint įtikinti kitus pir-

miausia svarbu kalbėtis ne su raiteliu, o su drambliu, t. y. pradėti nuo paprasčiausio draugiško pasi-

tikėjimu paremto ryšio kūrimo, bet jokiu būdu neieškoti pašnekovų klaidų, nevardyti neteisingų nuo-

monių ir nekritikuoti.  

Toliau Haidtas teigia, kad mūsų moralė veikia remdamasi įvairiais receptoriais: rūpesčio–ža-

los, sąžiningumo–apgavystės, lojalumo–išdavystės, autoriteto pripažinimo–atmetimo, šventumo–

degradacijos37. Dezinformacija gali būti sėkminga tik pataikiusi į vieną ar kelis iš jų, pavyzdžiui, teigi-

niai „ES griauna tradicines krikščioniškas vertybes“ ir „Švietimo sistema skatina netinkamas verty-

bes“ taikosi į šventumo–degradacijos ir autoriteto pripažinimo–atmetimo receptorius, o „Sąžinin-

gam žmogui Lietuvoje sąmoningai sudaromos tokios sąlygos, kad jis negalėtų išgyventi“ – į sąžinin-

gumo–apgavystės receptorių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ir dezinformacijos paneigimui nepa-

kanka vien tik statistinių argumentų, būtina argumentus išversti į tokią kalbą, kuri paliestų minėtuo-

sius moralinius receptorius ir remtųsi teisingumo, solidarumo bei kitais argumentais.  

Labai svarbu, kad visuomenės dezinformacinio atsparumo stiprinimo pastangos būtų kryp-

tingos ir pasiektų pažeidžiamas gyventojų grupes. Tyrimas rodo, kad didelė problema yra Rusijos 

televizijos laidos, nes jų žiūrovai yra labiau paveikūs dezinformaciniam manipuliavimui. Tad būtina 

sugalvoti, kaip pasiekti šią auditoriją kokybišku turiniu rusų ir lenkų kalbomis bei medijų ir informa-

cinio raštingumo edukacijos programomis, kurios būtų pritaikytos tikslo grupių poreikiams ir atsa-

kytų į jų rūpimus klausimus.  

Akivaizdu, kad būtina gerinti visuomenės informavimą ir švietimą  ES ir NATO klausimais, 

ypač siekiant užkardyti krašto apsaugos ir socialinės sferos finansavimo priešinimą. Žinome, kad 

 
35 Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (New York: Vintage 
Books, 2013), xxi. 
36 Haidt, 29. 
37 Ten pat, 179. 
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dezinformacija remiasi antagonistinio binarinio mąstymo schemomis,  todėl reikia kalbėti apie tai, 

kad rūpestis gynyba yra iš dalies ir rūpestis socialiniu saugumu. Būtina šviesti visuomenę ES klausi-

mais ne tik kalbant apie narystės naudą, bet ir aiškinant ES veikimo principus, nes didelė dalis stere-

otipų ar dezinformacijos yra susiję būtent su menku žinojimu apie ES veikimą ir įgaliojimus. Būtent 

todėl Briuselis neretai tampa atpirkimo ožiu, kuriam suverčiama kaltė dėl būtų ir nebūtų dalykų.  

Suvokus, kad dezinformacija pažeidžia visas amžiaus grupes, būtina kokybiškai kelti medijų 

ir informacinį raštingumą, ugdymo turinį ir procesą pritaikius atskiroms amžiaus grupėms: mokslei-

viams, jaunimui ir trečiojo amžiaus universitetų auditorijai. Šiandienos žmogui nebepakanka tradi-

cinio raštingumo – dabar ypač svarbus yra gebėjimas atsirinkti patikimus informacijos šaltinius ir 

įvertinti turinį. Siekiant į ugdymo procesą įtraukti kuo platesnę auditoriją ir pasiekti tvarių rezultatų, 

medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų ugdymas turi būti grindžiamas glaudžiu šios srities or-

ganizacijų ir institucijų bendradarbiavimu bei veiklos koordinavimu  

Minėjome, kad atsparumas dezinformacijai yra susijęs ir su pagarba viešai tariamiems žo-

džiams. Kitaip tariant, tai yra politikų ir žiniasklaidos atsakomybės problema, kurią jau mūsų cituo-

toje knygoje „Pasakyta pakankamai. Kas blogai su politikos kalba?“ išnagrinėjo Markas Thompsonas, 

buvęs „New York Times“ vadovas. Ar žiniasklaida prisiima atsakomybę patikimai informuoti visuo-

menę, leisdama jai susigaudyti sudėtingų laikų painiavoje ir numalšinti kylančias aistras ar, priešin-

gai, atsakingą reportažinę žurnalistiką pakeičia sensacijų vaikymusi, manipuliavimu emocijomis var-

dan paspaudimų, aukštesnių reitingų ir reklamos pardavimo. Tas pat galioja ir politikams; esminis 

jiems keliamas klausimas yra toks: ar politikų kalboje dominuoja rūpestis iškilusių problemų spren-

dimu, ar, priešingai, problemomis naudojamasi gilinti visuomenės poliarizaciją, o atsakingą kalbė-

jimą keičia šūdmala, kalbėjimas rūpinantis tik savo įvaizdžio palaikymu? Kitaip tariant, dezinforma-

cijos problemos neišspręsi vienu mygtuko paspaudimu – tai kompleksinė užduotis, sudaryta iš dau-

gybės darbų, nuo melagingų naujienų paneigimo ir siekio tikslinei auditorijai teikti patikimą infor-

maciją, iki socialinių problemų sprendimo. Šios sudėtinės užduoties įvykdymo atsakomybė tenka 

visai visuomenei, o ne kuriai nors jos daliai. 
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