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DIGIRES 

Padeka 

Baltijos skaitmeninio 
atsparumo tyrim4 centras 

Esame dekingi visiems, kurie dalyvauja ir aktyviai prisideda prie besit~siancio DIGIRES iniciatyvos 

augimo: regionines ziniasklaidos zurnalistams, prisijungusiems prie mus4 mokym4 ir panelini4 sesij4, 

Vytauto Didziojo universiteto Viesosios komunikacijos bakalauro studij4 programos trecio kurso 

studentams, isklausiusiems specialiai parengtq fakt4 tikrinimo moduli, mokytojams ir mokiniams, 

dalyvavusiems medij4 rastingumo mokymuose, bibliotekininkams, kurie atvere mums dar platesnius 

bendradarbiavimo tinklus, medicines darbuotojams, prisijungusiems prie mus4 diskusijos, 

dezinformacijos specialistams ir ekspertams, davusiems mums interviu, ministerij4 atstovams, kurie 

patikejo mumis ir palaike mus4 idejas prisijungdami prie panelini4 sesij4 ir diskusij4, mus4 

tarptautiniams partneriams: tyrejams ir bendrakuros idejos remejams is NORDIS tinklo, partneriams is 

BECID konsorciumo bei EDMO. 

Ypatinga padeka mus4 tarptautiniams ir vietiniams patarejams bei idejos remejams: Peter Gross 

(Tenesio universiteto profesoriui emeritui, JAV), Tessa Jolls (Medij4 rastingumo centro prezidentei, 

JAV), profesorei Andai Rozukalnei (Rygos J. Stradinio universitetas), dr. Nerijui Maliukeviciui (Vilniaus 

universitetas). 



D'G IR[ Is Baltijos skaitmeninio ii atsparumo tyrim4 centras 

Santrauka 

Paveiksl11 sc1rasas 

Pratarme 

1. DIGIRES atsparaus skaitmeninio pilietiskumo principai --------------- 15 

2. Kodel skaitmenizacija ir atsparumas yra svarbus, kalbant apie informacijos sutrikimus? ---- 20 

3. Transformuota Baltijos sali4 ziniasklaidos aplinka - scena, kurioje vyksta (dez)informacija --- 26 

4. lnformacijos sutrikim4 mastai Baltijos salyse: kij zinome a pie dezinformacijij? -----32 

5. Procesinis ir sociokulturinis posukis dezinformacijos analizeje: atsparumas kaip ----- 45 

bendrakuros procesas 

6. Veiksmai kovai su dezinformacija -------------------- 51 

7. Politikos ir valdymo taktikos kaip kovos su dezinformacija veiksmai: nacionaliniai ir ---- 57 

europiniai atsakymai 

8. Tolimesnes DIGIRES tyrim4 kryptys -------------------- 61 

9. DIGIRES siekis - daugiasektorine integracija ir daugiasale suinteresuot~4 partneryste --- 67 

kaip priemone pokyciams 



D'G I Rt Is Baltijos skait~eninio 1. atsparumo tynm4 centras 



D'G IR[ Is Baltijos skaitmeninio ii atsparumo tyrim4 centras 

Santrauka 
Siais laikais prieiga prie informacijos nebera prabanga. Gana priesingai - spartejant skaitmenizacijai ir 

informacijos kiekiui, melagingo, klaidinancio ir daznai priesisko turinio, apibreziamo kaip trikdancioji 

komunikacija, mastai isaugo eksponentiskai. Todel supratimas, kas yra kokybiskos naujienos, ir 

galimybe tureti prieigq prie tokio turinio turet4 buti vertinama kaip privilegija informacijos pertekliaus 

laikais. 

Kaip zinome, dezinformacijos tikslas yra apgauti, siekiant tam tikr4 is anksto numatyt4 tiksl4, toki4 

kaip politiniai laimejimai arba visuomenes suvokimo pertvarkymas i tam tikrq is anksto apibreztq 

mqstymq. Nesvarbu, kaip tai yra suformuluota, taciau dezinformacija ir manipuliacijos kelia didelius 

issukius demokratiniam tvarumui. Manipuliacijos trikdo nuomoni4 formavimosi procesus, o taip pat 

kelia abejojimq ir nepasitenkinimq. 

Tokioje situacijoje didziausias issukis informacijos vartotojams yra irtoliau isliks, kaip ismokti gyventi ir 

daryti ismanius sprendimus aplinkoje, apsuptoje dezinformacijos ir manipuliacij4. Todel sioje 

ataskaitoje asociacija DIGIRES (Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrim4 centras) atsparumo 

skaitmenines informacijos sutrikimams konceptq apibrezia kaip visuomenes gebejimq atsispirti ir 

atremti manipuliacijas. 

Atsparumas, ivairiose disciplinose apibudinamas kaip mentalinis gebejimas, vadinasi, asmenine 

savybe, nera statiskas. Tai yra dinamiskas gebejim4 ugdymo ir individualaus atsako formavimo 

procesas, reiskiantis gebejimq atsispirti zalingam (isoriniam) poveikiui. 

Jei tokiq priemon~ taikysime ziniasklaidos ir komunikacijos praktikose, sis gebejimas priklausys ne tik 

nuo atskir4 savybi4, toki4 kaip isitraukimo i informacijq laipsnio ir kokybes. Ne mazesni vaidmeni 

atlieka ir platesnis socialinis-strukturinis kontekstas, reguliavimo aplinka ir skaitmenini4 medij4 

pliuralizmas bei gyvybingumas, kurie simbiotiskai sukuria atitinkamq informacini kontekstq tokioms 

ypatybems pasireiksti. 

Taigi, visuomenes skaitmeninis atsparumas vystosi ir svyruoja remiantis individualiais kognityviniais ir 

psichologiniais (poziurio) ypatumais, kuri4 apimti apibrezia konkrecioje aplinkoje egzistuojancios 

sistemines infrastrukturos (valstybiniame ir organizaciniame lygmenyse) sqlygos. 
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Norint geriau suprasti socialinio atsparumo charakteristikas nustatancio konteksto ypatumus, tikslinga 

naudoti i makro-mezzo-mikro lygius orientuotc1 analitini metodc1. 

Makro (nacionaliniame) lygmenyje akcentuojami valstybes viesosios politikos 

sprendimai (strategines tarpinstitucinio bendradarbiavimo programos pries 

dezinformacijq ir reguliavimo zingsniai). 

Mezzo (organizacinis) lygmuo apibrezia jvairi4 grupi4 organizacines rutinas, pavyzdziui, 

ziniasklaidos ir zurnalist4 pleciamq fakt4 tikrinimo ir analitin~ veiklq, bei veikia kaip 

,,apsaugos tinklas", nejleidziantis i viesajq darbotvark~ radikali4 teigini4. 

Galiausiai, mikro (individualus) lygmuo apibrezia asmens pasitikejimo savimi laipsnj 

renkantis informacijq, kuria galima pasitiketi. 

Is auksciau aprasytos trisales sistemos tampa aisku, kad vien skaitmenines technologijos ir j4 duo 

men4 fiksavimo bei algoritmizavimo logika neturet4 buti kaltinamos del dezinformacijos antplu

dzio ir su tuo susijusi4 problem 4, toki4 kaip konflikt4 kurstymas, grupi4 radikalejimas, populistine 

poliarizacija ir pan. 

Ir atvirksciai, dezinformacija yra daugialypis ir sudetingas reiskinys, i kurj reikia ziureti ir kaip i soci

otechnologinj ir labai instrumentalizuotq procesq, ir kaip 1 reiskinj, kurio sukeltiems neigiamiems 

padariniams suprasti reikalinga socialine ir kulturine perspektyva. Kaip zinia, gebejimas susidoroti 

su informacijos sutrikimais kiekvienoje salyje yra skirtingas ir priklauso nuo politines, ekonomines 

bei ziniasklaidos aplinkos. Didejanti socialine ir ekonomine nelygybe, visuomenes poliarizacija ir 

populizmas, taip pat mafas pasitikejimas ziniasklaida bei susiskaldziusi auditorija yra vieni is 

pagrindini4 veiksni4, ribojanci4 pilieci4 atsparumq dezinformacijai ir manipuliacijoms. 

Tarptautiniuose vertinimuose daznai daroma isvada, kad trys Baltijos salys pasizymi pakankamu 

atsparumu Rusijos propagandai. Taip pat daznai teigiama, kad j4 istorine patirtis yra vienas is 

pagrindini4 tai lemianci4 veiksni4. 
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Be abejones, Lietuva, Latvija ir Estija praeityje desimtmecius susidure su sovietine propaganda. 

Taciau pasibaigus Saltajam karui Kremliaus propagandine sistema Baltijos sali4 nepaleido is savo 

informacinio radaro. Akivaizdu, kad nuo to laiko dezinformacija tapo daug stipresne ir sudetinges

ne, orientuota i dabartines problemas ir isgyvenimus, pvz., su COVID-19 susijusias manipuliacijas, 

hibridines atakas, aplinkosaugos katastrofas, maisto, ekonomikos, energetikos krizes ir t.t. Trum

pai tariant, su skaitmenizacija dezinformacija tapo sistemingesne, pa.fangesne, pritaikoma pagal 

kontekstq ir naujausias technologijas, kad but4 pasiektas kuo didesnis efektas. 

Sioje ataskaitoje teigiama, kad dezinformacijos reiskinys turi buti nagrinejamas per socialin~ 

prizm~ kaip procesas, reikalaujantis grieztos kontekstines suinteresuot4j4 sali4, j4 veiksm4 ir 

igyt4 zini4 analizes bei tinkamo politinio atsako kurimo. 

Kaip paaiskejo, Lietuvoje yra stipri4 organizacij4, kurios aktyviai kovoja su dezinformacija. Profesi

onali ziniasklaida ir zurnalistai atlieka labai svarb4 darbq. Nevyriausybines organizacijos yra 

isitraukusios i skirtingus medij4 rastingumo projektus. Tyrejai aktyviai sprendzia skaitmeniniu 

budu palaikomos dezinformacijos aptikimo problemas. 

Yra zinoma, kokie melagingi naratyvai cirkuliuoja viesojoje erdveje ir kas (kokie zmones, instituci

jos, uzsienio veikejai) slepiasi uz si4 propagandini4 tinkl4. Lietuvoje makrolygiu institucini susiru

pinimq kelia tai, kad socialinis atsparumas yra susij~s ne tik su informacijos kokybe, bet tai yra ir 

nacionalinio saugumo reikalas. Del sios prie.fasties kuriamas aktyvi4 veiksm4 planas, orientuotas i 

koordinuotq kovq su dezinformacija, pasitelkiant tarpinstitucini bendradarbiavimq. 

Vis delto, nepaisant problemos supratimo nacionaliniu lygiu, truksta igyvendint4 priemoni4, 

pavyzdziui, skirting4 medij4 rastingumo mokym4 ir program4, veiksmingumo analizes. Kitaip 

tariant, truksta efektyvumo vykdant ir koordinuojant kovos su dezinformacija politikq. 

Siekiant uztikrinti, kad pilieciai but4 kompetentingi ir gerai pasireng~ susidoroti su skaitmeniniais 

susidurimais, reikalingas visapusiskas politinis poziuris, kuriame pagrindinis demesys but4 skiria

mas informuotam ir issilavinusiam pilietiskumui. Pasigendama strateginio nacionalines politikos 

pagrindo, kuris apibrezt4, kaip stiprinti ir palaikyti profesionaliq ziniasklaidq ir zurnalistikq, kaip 

tobulinti medij4 ugdymo programas mokyklose arba kaip panaudoti, pavyzdziui, bibliotek4 

tinklus, siekiant uztikrinti, kad kokybiskas turinys pasiekt4 skirtingas zmoni4 grupes. 

Galiausiai, reikalinga politine valia sukurti strategijq, orientuotq i privalomq vis4, ne tik 

rekomenduotinq kai kuri4 pazeidziamiausi4 grupi4, itraukimq. Kitaip tariant, skaitmeninio 

atsparumo ir medij4 rastingumo kompetencijas, ypatingai orientuotas i medij4 supratimo ir 
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saltini4 patikrinimo veiksmus, butina paversti ,,kietosios galios" kompetencijomis, kad 

informacijos ir ziniasklaidos vartojimas tapt4 tvaria, i demokratini atsparumq orientuota ir 

abipusiai igalinancia jega, suteikiancia ryztingq atsakq i manipuliacijas ir ispuolius pries zmogaus 

teises ir demokratijq. 

Spr~sdamas atsparumo falingam skaitmenizacijos poveikiui klausimq, DIGIRES - Baltijos 

skaitmeninio atsparumo tyrim4 centras - pletoja socialinio atsparumo, kaip dinamisko 

suinteresuot4j4 sali4 bendradarbiavimo proceso, idejq. 

Zvelgiant is sios perspektyvos, sioje ataskaitoje atsparumq siuloma nagrineti kaip naujomis 

bendradarbiavimo formomis pasizyminti bendrakuros procesq tarp suinteresuot4j4 sali4 -

valdzios institucij4, ziniasklaidos, kulturos organizacij4 bei pilieci4. 
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Pratarme 
Sioje ataskaitoje pateikiama naujausi4 kovos su dezinformacija veiksm4 (skirting4 suinteresuot~4 sali4 

vertinim4 irtiksl4), kuriais siekiama skatinti skaitmenini atsparumq Lietuvoje, apzvalga. 

Diskusija rengiama atsizvelgiant i DIGIRES iniciatyvos - pilotinio projekto, kuriuo siekiama tobulinti ir 

isbandyti naujas ivairi4 suinteresuot~4 sali4 (mokslinink4, pedagog4, zurnalist4, bibliotekinink4, kulturos 

industrij4 ir informacini4 technologij4 specialist4, pilieci4, valdzios institucij4 atstov4, politikos formuotoj4), 

skirtingais veiksmais siekianci4 uzkirsti keliq informacijos sutrikimams, t. y. daugiausia dezinformacijai, 

bendradarbiavimo partnerysci4 formas -tikslus. 

Nors DIG IRES sukurtas kaip 2021-2022 m. ES finansuojamas mafos apimties pilotinis projektas1 ,jis praktiskai 

veikia kaip visuomenine organizacija - Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrim4 centras (http://digires.lt). 

DIG IRES kelia siuos tikslus: 

/traukti skirtingas zmoni4 grupes (moksleivius, 
studentus, regiomi zurnalistus, medij4 
ugdytojus, taip pat mokytojus, bibliotekininkus, 
sveikatos specialistus,jaunimo darbuotojus, 

valstybes tarnautojus) i skaitmenini4 saltini4 ir 
fakt4 tikrinimo procesus, pasitelkiant kritini 
mqstymq irfakt4 tikrinimo metodq2• 

/vertinti skaitmeninio pilietiskumo (t.y. 
demokratinio isitraukimo ir skaitmenini4 
medij4 rastingumo) lygi visuomeneje bei 
siulyti skaitmenines ziniasklaidos 
sqmoningumo ir pilietinio pasirengimo 
didinimo schemq, skirtingoms grupems 
kuriant gaires, kaip ismokti kritiskai mqstyti 
a pie platesni skaitmenini4 informacijos 
saltini4 kontekstq. 

/traukti masinini mokymqsi (angl. machine 
learning, ML) ir dirbtini intelektq (DI) (angl. artificial 
intelligence (Al)), sukuriant naujoviskq analizes 
metodikq konkreci4 zenkl4 atrankai ir melagingos 
informacijos identifikavimui lietuvi4 kalba. 

Galiausiai, kaupti patirti ir zini4 isteklius, remiantis 
visapusiskumo irvisavisuomeniskumo poziuriu3, 
pletojant bendradarbiavimo partnerystes ir 
dalijantis patirtimi Lietuvoje/Baltijos salyse, 
uzmezgant rysius su Europos skaitmenines 
ziniasklaidos observatorija (European Digital 
Media Observatory, EDM0)4 ir kt. regioniniais 
EDMO centrais5, kartu siekiant did inti 
skaitmenines ziniasklaidos informavimo 
kompetencijas bei gebejimq atpazinti klaidingq 
informacijq ir skaitmenines manipuliacijas. 

1 DIG IRES (Supporting Collaborative Partnerships for Digital Resilience and Capacity Building in the Times of Disinfodemic/COVID-19) yra ES finansuojamas 
projektas, sutarties nr. LC-01682259, http'(/digires It. 

2 DIG IRES organizuoja strukt0rinius faktl! tikrinimo mokymus regiono zurnalistams, komunikacijosstudentams, valstybes tarnautojams, sveikatos priezi0rosspecialistams. 

3 Kaip zinojimo bendrak0ros ir dalijimosi iniciatyva, DIG IRES organizuoja ir dalyvauja viesuose veiksmuose, itraukianciuose bendradarbiavimq su valstybinemis 
irvisuomeninemis organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Respublikos kultOros ministerija, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija (pvz. dalyvaujant 
bend ruose rengi n i uose: https://www.delfi.lt/vid eo/tra nsli acijos/a no nsa i /d iskusija-kas-atsa kin gas-uz-m usu-ska itmen in i-atspa rum a.d?id=91266249, vi esa is 
pasisakymais ir propagavimu, bendradarbiaujant Pasaulines medijLJ ir informacinio rastingumo savaites 2022 nacionaliniuose renginiuose Lietuvoje: 
https://www.unesco.lt/archives/5363). 

4 https://edmo eu. 

5 Tarp jLJ yra: NORD IS (https://datalab.au.dk/nordis), CEDMO (https://cedmohub.eu), IBERIFIER ir BECID (Baltic Excellence Center for Information Disorders), 
kuris nuo 2022 m. lapkricio menesio veikia Baltijos salyse, mokydamasis iris DIGIRES patirties. 
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Vien per pastaruosius menesius Lietuva (kaip ir kitos Baltijos juros regiono salys) jgavo pelnytq 

tarptautinj matomumq del kovos su dezinformacija veiksm4 . 

Lietuva ir kitos Baltijos juros regiono salys turi ilgamet~ ir nuosekliq kovos su Rusijos propaganda 

patirtj. Nuo Saltojo karo pabaigos Rusija Baltijos sali4 nepaleido is savo informacinio radaro (zr. 1 pav.). 

Foreign governments dissemination of online information 

Country •DENMARK •ESTONIA •FINLAND •ICELAND •LATVIA •LITHUANIA •NORWAY •SWEDEN 

2000 2005 2010 2015 2020 

1 pav. Remiantis skaitmenines visuomenes projekto (angl. Digital Society Project) vertinimais 7: 

Uzsienio vyriausybi4 internetines dezinformacijos skleidimas (klausimas: kaip jprastai uzsienio 

vyriausybes ir j4 atstovai naudoja socialin~ ziniasklaidq klaidinanci4 poziuri4 ar melagingos 

informacijos skleidimui tam, kad paveikt4 sios salies vidaus politikq?8). 

Auksciau pateiktoje diagramoje nefiksuojamas nei isorini4 gresmi4 intensyvumas, nei atak4 skaicius 

(DSP projektas savo vertinimus grindzia kokybiniais, t.y. ekspert4 vertinimais), taciau tendencijos taip 

pat rodo, kad trijose Baltijos salyse manipuliacij4 protrukiai patiriami nuolat ir daugeliu politini4 

klausim4. Kaip matyti, situacija Siaures sali4 regione pastaruoju metu pradejo keistis, bet taip pat i 

blogajq pus~. 

6 Zurnalas ,,TIME" (2022 m. kovo men.): Meet the Lithuanian 'Elves' Fighting Russian 
Disinformation,https://time.com/6155060/lithuania-russia-fighting-disinformation-ukraine/. 

7 http://www.digitalsocietyproject.org. Mechkova, V., Pemstein, D., Seim, B., irWilson, S. (2022). DSP Datasetv4, Digital Society Project (DSP). 

8 0: ltin daznai -visais pagrindiniais politiniais klausimais; 1: Daznai - daugeliu svarbiausi4 politini4 klausim4; 2: Apie pus~ laiko- kai kuriais 
pagrindiniais politiniais klausimais, bet ne kitais; 3: Retai -tik keliais esminiais politiniais klausimais; 4: Niekada arba beveik niekada. 
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Jeigu pries kelis desimtmecius propaganda buvo skleidziama per televizijq, tai siais laikais tai vyksta 

visuose skaitmeniniuose kanaluose - iprastose naujien4 ziniasklaidos priemonese, interneto 

ziniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. 

Vis delta, nera priefasties nustoti tyrineti, mokytis ir eksperimentuoti: labai netolimoje ateityje bus dar 

sudetingiau atskirti fabrikuotq medziagq nuo fakt4, ir tai paveiks kiekvienq is mus4: ne tik pavienius 

vartotojus, bet taip pat korporacijas/verslq 9 

DIG IRES, siekdamas pletoti skaitmenini atsparumc1 ir pilietiskumc1, pradeda nuo trij4 svarbi4 

tokios atsparios visuomenes sistemos ramsci4 sutelkimo: 

Sutelkti ir sustiprinti profesionaliq ziniasklaidq, zurnalistus ir fakt4 tikrintojus. 

Vykdyti informacines medij4 supratimo kampanijas visiems, isitraukusiems i informacijos 

vartojimq (ne tik pazeidziamoms grupems), ir pletoti mokslinius tyrimus bei technologij4 

inovacijas universitetuose, mokslini4 tyrim4 institutuose, auganciose industrijose. 

!traukti kulturos industrijas/institucijas, tokias kaip bibliotekos, mokyklos ir muziejai, taip 

pat jaunimo darbuotojus ir organizacijas, kaip skaitmenini4 medij4 rastingumo ir 

atsparumo propagavimo tinklus, pasiekiancius skirtingus Lietuvos regionus ir zmoni4 

grupes. 

9 Jau pries 5 metus buvo prognozuojama, kad bus vis sunkiau atpazinti melq internete; ir ne tik todel, kad melo technikos taps 
sudetingesnes, bet irtodel, kad manipuliuojamo skaitmeninio turinio kiekis pad ides kelis kartus. 2017 m. saltinis Gartner 
Communications 
(https://www.gartner.co m /en /newsroom/press-rel eases/2017 -10-03-ga rtner-revea ls-to p-p red i cti o ns-fo r-it-o rga n izati o ns-a n d-users-i n 
-2018-and-beyond) nurodo: ,,lki 2022 m. dauguma zmoni4 brandzios ekonomikos salyse sunaudos daugiau klaidingos nei tikros 
informacijos. ,,Netikros naujienos" tapo pagrindine 2017 m. pasaulio politine ir ziniasklaidos tema. Nors melagingos naujienos 
egzistuoja visuomenes sqmoneje, svarbu suvokti, kiek skaitmeniniu b0du kuriamo turinio, kuris nera faktais paremtas ar autentiskas 
informacijos saltinis, yra laikoma naujienomis. Verslams toks turinio isaugimas socialiniuose tinkluose tam pa tikra problema. 
)monems tenka ne tik atidziai stebeti, kas yra tiesiogiai sakoma a pie j4 prekes zenklus, bet ir kokiame kontekste, kad isitikint4,jogjie 
nera susieti su turiniu, kuris kenkia j4 prekes zenklo vertei. 
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1. DIGIRES atsparaus skaitmeninio pilietiskumo principai 
DIGIRES tyrimai pradedami identifikuojant kai kurias akivaizdziausias sistemini4 sprag4 sritis (vyriausybes 

politikos ir program4 neatitikimus, koordinuot4 veiksm4 ir poveikio vertinimo trOkumq} ir trOkstamas 

individualias bei grupines kompetencijas kasdieneje zmoni4 praktikoje su skaitmenine ziniasklaida ir turiniu. 

Tinkamai nejvertinus si4 sistemini4/kult0rini4 silpnybi4, jos gali virsti veiksniais, lemianciais visuomenini4 

santyki4 trapumq ir jtrOkius salyje. To pasekmes bus akivaizdzios - susiskaldziusios grupes, poliarizuotos 

pagal individualius interesus. Skaitmenineje komunikacijoje del tam tikr4 sios aplinkos ypatybi4, toki4 kaip 

intensyvus ir spontaniskas bendravimo srautas, reikalaujamos atskaitomybes stoka, komunikacijos rib4 

pralaidumas ir kt., grupi4 poliarizacija gali bOti dar spartesne ir radikalesne nei fizineje erdveje. 

Sios ataskaitos turinys konstruojamas bOtent taip: cia taikoma kontekstine analize, kurioje ivardijami kovos 

su dezinformacija veikejai/suinteresuotos salys,j4 veikla ir kuriamas turinys. 

Pilotinis projektas DIGIRES, kartu veikiantis ir kaip skirtingas suinteresuotqsias salis (fakt4 tikrintojus, laisvai 

samdomus zurnalistus, medij4 ugdytojus ir tyrejus) itraukianti iniciatyva, numato vykdyti keletq pasirinkt4 

priemoni4 (susitikim4, atvir4 diskusij4, paskait4, mokym4, vies~4 kampanij4, politikos tobulinim4}, pagrist4 

daugelio suinteresuot~4 sali4 patirtimi, siekiant istaisyti nustatytus neatitikimus. DIGIRES siekia investuoti i 
ilgalaiki4, i rezultatus orientuot4 veiksm4, skirt4 tvaraus demokratinio atsparumo kOrimui, skatinimq. 

DIGIRES teigia, kad atsparumas informacijos sutrikimams turi buti vertinamas kaip trij4 strukturini4 

makro-mezzo-mikro lygi4 sistema su savitomis priemonemis, apsauganciomis nuo zaling4 veiksm4: 

II Makro lygmuo (arba 

strukt0rinis atsparumas) yra 

orientuotas i dezinformacijos 

patekimo i informacinE: erdvE: 

prevencijq ir blokavimq.10 

1;11 Mezzo lygmuo (,,pasyvi" 

atsparumo forma) daugiausia 

demesio skiria ziniasklaidos 

aplinkos, turincios 

nusistovejusias rutinas ir 

profesionalias zurnalistines 

normas, atributams11• 

El Mikro lygmens (arba pilietines, 

t. y. ,,aktyviosios" atsparumo 

formos) veiksmai yra skirti 

asmens/grupes pasirengimui 

kovoti su manipuliuojanciu ir 

zemos kokybes turiniu. 

Trumpai tariant, propaguodamas ilgalaikes atvirumo, atskaitomybes ir sqziningumo viesqsias vertybes 

bei idealus, kurdamas/isbandydamas naujas auksciau isvardyt4 zini4 koordinavimo formas (tyrim4, 

fakt4 tikrinimo ir medij4 rastingumo mokymo), DIGIRES pateikia gaires skaitmenines komunikacijos 

tobulinimui Lietuvoje. 

10 Be to, strategijos makro lygmeniu yra skirtos ,,sutrikdyti dezinformacijos tinklq, dirbti su socialines ziniasklaidos imonemis, kad b0t4 
pasalintas kenkejiskas turinys realiuoju laiku, naudojant aktyvias kibernetines operacijas". Bjola, C. & Papadakis, K. (2020) Digital 
propaganda, counter publics and the disruption of the public sphere: the Finnish approach to building digital resilience, Cambridge 
Review of International Affairs, 33:5, 638-666, DOI: 10.1080/09557571.2019.1704221. 

11 Humprecht, E., Esser, F., & Van Aelst, P. (2020). Resilience to Online Disinformation: A Framework for Cross-National Comparative 
Research. The International Journal of Press/Politics, 25(3), 493-516. https://doi.org/10.ll 77 /1940161219900126. 
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Del sios priezasties auksciau nurodytos trys (makro, mezzo ir mikro) sritys - instituciniai ir strukturiniai 

sprendimai (reguliavimo priemones, strategijos, programos ir inovacijos) bei prevencines priemones, 

igyvendinamos mezzo ir mikro lygmenyse, pvz., zurnalist4 ir visuomenes isitraukimas, informacines 

kampanijos ir skaitmenines ziniasklaidos svietimo iniciatyvos, kuriomis siekiama informuoto, 

issilavinusio ir atsparaus skaitmeninio pilietiskumo -yra itin svarbios DIG IRES. 

Lietuva: maza valstybe dezinformacijos priesakyje 

Lietuva siOlo nedidel~ naujien4 rinkq ir lingvistiskai ribotq informacin~ erdv~.12 Taciau jos ziniasklaidos 

scena yra turtinga, ivairi ir dinamiska. Lietuvos ziniasklaidos profesionalai ir komunikacijos analitikai 

turi zini4 ir praktines patirties atskleidziant melagingq informacijq ir kibernetines atakas, kuri4 tikslas 

yra apgauti. Visuomenines organizacijos ir pilieciai taip pat yra isitrauk~ i kovq su dezinformacija, 

pasitelkdami medij4 rastingumo iniciatyvas ir kitoki skaitmenini aktyvumq13• 

Lietuva turi neabejotinq patirti, kuriq reikia toliau tyrineti, siekiant atskleisti pajegumq inovatyviems 

ziniomis pagristems sprendimams kovoje su skaitmenines informacijos sutrikimais. 

Vis delto, nepaisant daugybes struktOrizuot4 politini4 krypci4 ir program414, igyvendinam4 siekiant 

uzkardyti informacijos sutrikimus, turi bOti uzpildytas akivaizdus zini4 trOkumas apie tai, kq reikia 

padaryti norint tinkamai reaguoti i besikeicianciq informacin~ aplinkq ir sutramdyti toki daugialypi ir 

skland4 reiskini kaip dezinformacija ir manipuliacijos. 

Mazos valstybes dideli issukiai - kalbos klausimas 

Atliekant si bandomaji tyrimq, svarbu atsizvelgti i keletq svarbi4 aspekt4. 

Vienas is toki4 aspekt4 yra technologine pazanga. lnterneto bendruomenei ir informacijos sklaidos 

greiciui sparciai augant, padidejo ir dirbtinio intelekto {DI) tyrim4 bendruomenes susidomejimas 

automatinio netikr4 naujien4 aptikimo interneto turinyje bOdais. 

Mafos salys susiduria su unikaliais issukiais, o kai kurie is j4 yra ypatingai svarbus dirbtinio intelekto (DI) 

ir masininio mokymosi (angl. machine learning (ML)) naujovi4 srityse. 

12 Lietuva (65 286 km2 teritorija; 2.80 min. zmoni4 populiacija) yra pietrytineje Baltijos j0ros pakranteje. Oficiali valstybes kalba -
lietuvi4. Lietuva yra etniskai vienalyte salis, kurioje didziausios mazumos yra lenkai ir rusakalbiai (sudaro 6,6% ir 5,8% visos 
populiacijos). Lietuvoje gyvena 154 tautybes (Lietuvos statistika, 2022). 

13 Zurnalas ,,TIME" (2022 m. kovo men.): Meetthe Lithuanian 'Elves' Fighting Russian Disinformation, 
https: //time.com /6155060 /I ith u an ia-russi a-fi ghti n g-d isi nformati on-u kra i ne/. 

14 M PM2022 (https://cad mus.eu i.eu/bitstrea m/ha nd le/1814/7 4712/M PM2022-EN-N. pdf?seq uence=l&isAllowed=y) report selects 
Lithuania as an interesting case of multi-stakeholder action (rather than legal regulation) against disinformation. The legal approach to 
fighting against disinformation is considered unsuitable, as it tends to trigger a risk to freedom of expression. As stated in MPM2022, 
Lithuania was among the first EU member states to launch measures against disinformation at the national level. The Amendment of 
the Law on Public Information, which was adopted by the national parliament in 2019, allows, by a court decision, for the suspension 
of the broadcasting of TV channels because of the incitement of hatred or the dissemination of disinformation. Also, there is a 
significant number of varied initiatives (on a self-regulation basis, but also policies/strategies at the ministerial level, indicating 
strategic steps/goals in the fight against disinformation) to counter disinformation. 
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Automatinio netikni naujiemi aptikimo, naudojantis dirbtinio intelekto, masininio mokymosi ir naturalaus 

kalbos apdorojimo (angl. Natural Language Processing (NLP)) technologijomis, tikslas yra sumazinti zmoni4 

laiko ir pastang4 sqnaudas aptinkant netikras naujienas bei sustabdyti j4 sklaidq. 

Pastaraisiais metais dirbtinio intelekto, masininio mokymosi ir naturalaus kalbos apdorojimo srityse 

padaryta didziule pazanga kuriant dirbtinio intelekto sistemas, kurios gali mokytis is didziulio kruopsciai 

pazymet4 duomen4 kiekio. Deja, dirbtinis intelektas turi ribas. Yra tam tikr4 uzduoci4 ir kalb4 (ypatingai 

mazai istekli4 turinci4 kalb4, toki4 kaip lietuvi4 kalba), kurioms tiesiog neuztenka pazymet4 duomen4. Kita 

vertus, neimanoma visko pasaulyje suzymeti, o tuo labiau, akimirksniu, kuomet naujos temos ir 

dezinformacijos pasirodo kiekvienq dienq. 

Detalesnis tikroves supratimas, nei nurodyta duomenyse, gali priartinti dirbtini intelektq prie zmogaus lygio 

intelekto efektyviai kovojant su netikromis naujienomis. Apskritai, zmones vadovaujasi savo ankstesnemis 

patirtimis ir sukauptomis ziniomis apie tai, kaip veikia pasaulis. Sqmoningumas ir kritinis mqstymas gali 

padeti zmonems ismokti nauj4 igudzi4, atpazinti dezinformacijq be masino kiekio mokym4 kiekvienai 

uzduociai. Deja, bet sqmoningumas vis daryra nepazinus dirbtiniam intelektui 15. 

Kaip atskleide DIGIRES atliktas tyrimas, suzymet4 duomen4 istekliai lietuvi4 kalba yra labai riboti. 

Specializuotose srityse, tokiose kaip dezinformacijos aptikimas, duomen4 trukumas labai apsunkina 

automatinio aptikimo tranki4 kurimo uzduoti. Tokios technines problemos maziau aktualios kalboms, 

turincioms pakankamai istekli4 (pvz. angl4 kalbai)16. 

Mafos kalbos reikalauja specifini4 sprendim4, siekiantjas pletoti ir pritaikyti dirbtinio intelekto tikslams. Tai 

galima pasiekti istyrus, ar rankiniu budu sukurti irankiai ir klasikinis masininis mokymasis gali buti derinami 

su neuronini4 tinkl4 modeliais (dirbtiniu intelektu). Yra daug irodym4, kad rankiniu budu sukurti trankiai 

uzfiksuoja tai, kas labiau naudinga ir negali buti ismokta pasitelkiant DI modelius naudojant mazq duomen4 

rinkini. Pvz., vis dar nera atlikta tyrim4, kurie atsakyt4 i klausimq, ar mechaniniu budu sukurti irankiai gali 

buti derinami su neuronini4 tinkl4 modeliais17• Tq pati galima pasakyti apie psicholingvistinius ir turinio 

irankius. Taciau iranki4 kurimo rankiniu budu procesas yra labai brangus ir reikalauja daug laiko. Be to, 

mazus isteklius turinci4 kalb4 atveju, vien DI negali buti sekmingas, jei nebus pasitelkta masine edukacija 

a pie dezinformacijq ir medij4 rastingumq. 

15 LeCun Y. ir Misra I. (2021) Self-supervised learning: The dark matter of intelligence 
https://ai.facebook.com/blog/self-supervised-learning-the-dark-matter-of-intelligence/ 

16 Pvz., FEVER duomemi rinkinys https://fever.ai/resources.html, LIAR duomemi rinkinys https://metatext.io/datasets/liar-dataset, kita. 

17 Oshikawa R. et al. (2020) A Survey on Natural Language Processing for Fake News Detection. Proceedings of the 12th Conference on 
Language Resources and Evaluation (LREC 2020), pages 6086-6093, Marseille, 11-16 May 2020. 
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Be kalbos, kitas svarbus dezinformacijos aspektas yra kulturinis kontekstas. Komunikacija yra giliai 

kulturinis veiksmas. Zmoni4 sqveikos islaiko kulturines ypatybes, kurios pasireiskia tiek turinio temomis, 

tiek bendravimo formomis. 

Todel, analizuodami tokio globaliai paveikaus reiskinio kaip dezinformacija apraiskas ivairiose salyse, 

turime atsizvelgti ir i kontekstinius bei kulturinius ypatumus (istorijq, kalbines raiskos iprocius, 

partines-politines poliarizacijos tradicijas ir socio-ekonomines nelygybes}18• 

Abu auksciau isvardyti aspektai rodo, kad nesvarbu, kokios daznos ir visuotines but4 dabartines 

dezinformacijos problemos-tokios kaip visuomenes poliarizacija, institucinio ir tarpasmeninio pasitikejimo 

mazejimas bei kylanti gresme demokratiniam nuomones formavimuisi ir sprendim4 priemimui - mazai 

tiketina, kad bus rasti universalus sprendimai, pritaikomi visoms visuomenems. 

DIG IRES butent to irsiekia: analizuojantvisuomenes strukturas irorganizacines formas (politikq, programas) 

butina taikyti makro ir mezzo poziurius bei pateikti mikro lygmens analiz~, atsizvelgiant i tai, kaip 

skaitmenines transformacijos veikia kiekvieno zmogaus ir zmoni4 grupes kasdieni gyvenimq bei j4 

kasdienius politinius ir pilietinius pasirinkimus. 

18 Balcytiene, A. (2012). Culture as a guide in theoretical explorations of Baltic media. Hallin, D. & Mancini P. (red.). Comparing media 
systems beyond the Western World. Cambridge University Press; Balcytiene, A. (2015). Acceleration 
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2. Kodel skaitmenizacija ir atsparumas yra svarbiis, kalbant 
apie informacijos sutrikimus? 

Placiai pripazistama, kad skaitmenizacija igalina plat4 program4 ir paslaug4 spektrq, skirtq patenkinti 

daugyb~ visuomenes poreiki4. Vis delto, intensyvus skaitmenizacijos procesai turi ir socialini4 pasekmi4, 

tarp kuri4 yra informacijos perteklius ir pasikeit~s auditorijos santykis su faktais ir saltinio tikrinimo iprociais, 

manipuliacinio ir melagingo turinio antplOdis, konflikt4 kurstymas ir populizmo augimas. 

lnformaciniais duomen4 srautais virtusi komunikacija tapo dominuojancia jega, apibreziancia skaitmenini4 

platform4 paslaug4 logikq. Labai daznai skaitmenizacija, pasiekta per platformizacijq (algoritmizacijq, 

duomenizacijq}, yra laikoma bendra tendencija, del kurios kyla daugybe skaitmenines erdves problem4 ir 

trOkum4 bei, to pasekmeje, apskritai nyksta demokratija. 

Taciau vien technologijos neturet4 bOti kaltinamos del visuomenes trOkum4, toki4 kaip populizmo augimas 

ar emocine ir ideologine poliarizacija 19. 

Nors uz skaitmenini4 technologij4 slypinti algoritmine sistema, idiegta i funkcionuojanci4 platform4 logikq, 

islieka labai neskaidri, tai neturet4 bOti priezastis teigti, kad technologijos yra atsakingos uz demokratijos 

smukimq. Technologij4 itaka turi buti vertinama kaip netiesioginis skaitmenines informacijos valdymo ir 

tam tikro turinio isaugimo, orientuoto i socialinius konfliktus ir skirto zmogaus veiklai struktOrizuoti pagal 

tam tikrus is anksto nustatytus ir laukiamus (komercinius ar propagandinius) rezultatus, poveikis. Remiantis 

siomis idejomis 20, informacijos trikdziai, o ypatingai dezinformacija, turet4 bOti traktuojami kaip simptomas, 

t. y. ilgalaikio socialinio ir politinio susiskaldymo, vyraujancio konkrecioje socialineje aplinkoje, skaitmenine 

apraiska. 

Nera abejoni4, kad skaitmenine informacija ir toliau augs. Tai lemia interneto infrastruktOrine sistema, kuri 

yra labai decentralizuota ir kurioje informacijos turinys yra skirtas cirkuliuoti21, itraukiant vartotojus dalytis ir 

dauginti turini. Be to, skaitmenines inovacijos, labiausiai dirbtinio intelekto (DI) technologijos, turi bOti 

laikomos darvienu veiksniu, lemianciu masinio skaitmeninio turinio dauginimq ir jo sraut4 augimq. DIG IRES 

pabrezia, kad skaitmenines komunikacijos dominavimas, taigi ir klaidingos informacijos gausa, turi bOti 

laikoma pagrindiniu veiksniu, lemianciu socialinius pokycius, ir pagrindine problema, kuri daro itakq 

siuolaikinems demokratijoms. 

Taigi, si informacijos trikdzi4 ir i skaitmenini atsparumq Lietuvoje isitraukusi4 veikej4/suinteresuot[lj4 sali4 

apzvalga parengta su tam tikru objektyvo poslinkiu. Nors joje nera pateikiama tiesiogini4 atsakym4, kaip 

19 Kreiss, D. (2021). Social Media and Democracy: The State of the Field, prospects for Reform. The International Journal of Press/Politics, 
26(2), p. 505-512. 

20 Jungher, A and Schroeder, R. (2021). Disinformation and the Structural Transformations of the Public Arena: Addressing the Actual 
Challenges to Democracy. Social media+ society. https://doi.org/10.ll 77/205630512198892. 

21 Siapera, E. (2022). Platform governance and the "infodemic". Javnost/The Public. Vol. 29, No. 2, pp. 197-214. 
21 

https://doi.org/10.1177/2056305121988928
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spr~sti dezinformacijos problemq, atkreipiant demesi i kalbinius, su turiniu susijusius (t. y. istorinius ir 

tapatybes aspektus, cirkuliuojancius melaginguose naratyvuose), politini-ekonomini ziniasklaidos veikimo 

kontekstq ir sociokulturinius veiksnius, slypincius uz medij4 vartojimo ir skaitmenines informacijos pletros 

Lietuvoje, ja siekiama kovos su dezinformacija veiksmus pritaikyti prie salies skaitmenines dabarties 

konteksto. 

Pagrindiniai issukiai: lnformacijos sutrikimai ir aiskumo trukumas komunikacijoje 

Noredami tapti skaitmenines demokratijos pilieciais, zmones turi zinoti, kaip nardyti skaitmenines 

informacijos vandenynuose. Kitaip tariant, atsakingas santykis su informacija reikalauja igalinimo, t.y., 

isipareigojimo ir gebejimo atpazinti klaidingq informacijq. 

Tam, kad but4 uztikrinta pilieci4 kompetencija ir pasiruosimas susidoroti su skaitmeniniais issukiais, taip pat 

reikalingas aiskumas valdzios strukturose (makro lygiu, t.y., vyriausybes politikoje ir programose) ir 

t~stinumas mezzo/organizacinese praktikose bei individualiuoseveiksmuose (mikro lygmenyje, t.y. individ4 

poziuryje irveiksmuose). 

Esama daug veikej4, kurie siekia savo tiksl4 ir aktyviai besirupina tvarumu bei pilieci4 atsparumu (zr. 2 pav.). 

Vis delta, vis4 suinteresuot~4 sali4 koordinavimas kelia keletq klausim4. Pavyzdziui, medij4 rastingumo 

klausimu, skirtingos ministerijos22 rupinasi tik ta rastingumo politikos dalimi, kuri jai tinka, ir pagrinde 

demesi skiria tik toms temoms (daugiausiai dezinformacijos) ir problemoms, kurios yra aktualios tai sriciai. 

Kita problema yra ta, kad viesosios politikos dokumentuose nesigilinama i niuansinius sqvok4, toki4 kaip 

,,medij4 rastingumas"23 ar ,,atsparumas" pokycius, supratimq ir pan. Tai taip pat yra dar viena priezastis, 

neleidzianti nustatyti aiskios strategines krypties siekiant didelio masto sistemini4 pokyci4. 

Suinteresuot~4 sali4 veiksm4 suvokimas ir koordinavimas kiekviename lygmenyje (makro-mezzo-mikro) ir 

tarp j4 yra ypatingai svarbus tvariam atsparumui. Kaip matyti is pagrindini4 suinteresuot~4 sali4 grupi4 

vizualizacijos trijuose sluoksniuose (2 pav.), mezzo lygmuo ypatingai pasizymi ivairiomis veiklomis ir 

visuomenes isitraukimu. Taciau siems veiksmams truksta gilesnio j4 poveikio supratimo: finansavimo ir kit4 

saltini4 investavimo bei si4 ivairi4 ir daznai sutampanci4 ar net konkuruojanci4 veikl4 rezultat424. 

22 Medij4 rastingumo politikq vykdo Lietuvos Respublikos Kult0ros ministerija (formuoja visuomenes informavimo politikq), Svietimo, 
mokslo ir sporto ministerija (atsakinga uz medij4 rastingumo kompetencij4 ugdymq, iskaitant bendrqji issilavinimq ir mokymqsi visa 
gyvenimq) ir Krasto apsaugos ministerija (atsakinga uz pilieci4 atsparumo ir pasipriesinimo kompetencijas). 

23 T. Philip Nichols & Robert Jean LeBlanc (2021) Media education and the limits of"literacy": Ecological orientations to performative 
platforms, Curriculum Inquiry, 51:4, 389-412, DOI: 10.1080/03626784.2020.1865104. 

24 Kult0ros ministerija turi parengusi 2019-2022 met4 Lietuvos visuomenes informavimo politikos strategines kryptis, kuriose penktoji 
kryptis ,,lnformacinems gresmes atspari, rastingumo gebejimus ugdanti visuomene" yra skirta ,,pletoti visuomenes medij4 ir informacini 
rastingumq kaip strategini, tarpinstituciniu lygmeniu koordinuotq prioritetq, ugdanti visuomenes kritini mqstymq, igalinantijq savo pacios 
gebejimais ivertinti viesai skelbiamq informacijq ir atremti nepageidautinas informacines gresmes, zadinanti pilietini aktyvumq, 
dalyvavimq ir k0rybingumq (raiskq)" (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95c4cf603442lle99595d005d42b863e). Dokumentas 
ipareigoja valstybes institucijas reguliariai vertinti visuomenes medij4 rastingumo kompetencijas. Tai svarbus zingsnis siekianttvarumo ir 
veiksm4 nuoseklumo. Taciau tr0ksta informacijos a pie tai, koki4 tolesni4 veiksm4 buvo imtasi siekiantsi4 rezultat4. 
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SETTING THE 
STRATEGIC 
DIRECTION, 

AND 
WORKING 
TOWARDS 

LARGE-SCALE 
SYSTEMIC 
CHANGE 

2 pav. Macro-mezzo-micro lygi4 suinteresuotosios salys Lietuvos skaitmeninio atsparumo srityje. 

Reaguodamas i siq situacijq, atsizvelg~s i daugyb~ iniciatyv4 ir suinteresuot4j4 sali4 grupi4 (ypatingai i 

skirtingus mezzo lygio veikejus, tokius kaip zurnalistai, mokslininkai ir medij4 ugdytojai, kurie dirba su 

pilieci4 grupemis, troliais ir kt.)25, DIG IRES sutelkia demesi i nauj4 - tarpsektorinio ir daugiasektorinio -

bendradarbiavimo form4 isbandymq26. Matoma, kad tvaraus skaitmeninio atsparumo didinimo srityse 

bendradarbiavimo valdymo modelis buvo nepakankamai ivertintas. Bendradarbiaudamas DIGIRES 

pritaikys turimas zinias ir patirti kovojant su dezinformacija, pirmiausiai papildydamas fakt4 tikrintoj4 

(taip pat ir visuomenes) darbq ir kasdien idedamas pastangas. Planuojama, kad DIG IRES, remdamasis 

turimomis ziniomis, reguliariai teiks politikos rekomendacijas. 

Naivu tiketis, kad vien tik pilotini4 idej4 pagalba pasikeis skaitmenines informacijos laukas, o visas 

toksiskas dezinformacijos poveikis bus atskleistas ir isnaikintas. Klaidingos skaitmenines informacijos 

kiekiai gerokai virsija faktais paremtq ir autentiskq turini. Taigi, siandien didziausias issukis 

siuolaikiniams informacijos vartotojams yra ismokti gyventi ir priimti zinojimu paremtus sprendimus 

manipuliacij4 kupinoje aplinkoje. 

DIGIRES teigia, kad kasdiene skaitmenines informacijos tikrinimo praktika ir zinios, kylancios ,,is 

apacios i virs4", kartu su mokslinemis izvalgomis, yra labai svarbios teikiant politines gaires ir 

25 Be DIG IRES, nerasime labai daug organizacij4, tiesiogiai dirbanci4 su socialiniu ir skaitmeniniu atsparumu. Taciau pati ,,atsparumo" 
sqvoka yra daugialype,jungianti medij4 rastingumo, pilietinio aktyvumo, visuomenes itraukimo ir informacijos patikimumo tikrinimo 
kompetencijas. Visi sie veiksmai skatina tarpasmeninio ir socialinio pasitikejimo vystymqsi, taigi ir socialini atsparumq. 

26 )prastai viesosios organizacijos taiko bendradarbiavimo valdymo modelius. DIGIRES asociacija yra vienas is toki4 pavyzdzi4;jq ikOre 
trys partneriai-steigejai: akademinis (Vytauto Didziojo universitetas), ziniasklaida (UAB ,,Delfi") ir Nacionalinis socialines integracijos 
institutas/,,Media4Change" (medij4 ugdymo NVO). 
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rekomendacijas, kaip but4 galima pagerinti kasdieni skaitmenini apsikeitimq informacija (reguliuojant, 

dalijantis informacija, standartizuojant praktikas ir kt. veiksmais). Tikima, kad sios izvalgos turet4 padeti 

didinti skaitmenini4 medij4 supratimq: pavyzdziui, realizuojant issamius ir visa apimancius informacijos 

tikrinimo metodus ir skaitmenini4 medij4 rastingumo mokymus, kuriuose dalyvaut4 specialistai, valstybes 

tarnautojai, valdzios institucij4 atstovai, mokytojai ir auksttlj4 mokykl4 studentai, o taip pat socialiai ir 

ekonomiskai apribotos grupes (vyresnio amziaus zmones, moterys, mazum4 grupes). 

Pagrindines sc1vokos: Kas yra klaidinga informacija ir kaip jc1 aptikti? 
Dezinformacija yra daugialypis ir sudetingas reiskinys, kuri reikia vertinti tiek kaip socialini, tiek ir kaip 

technologini bei labai instrumentalizuotq procesq. Kovoti su dezinformacija pasitelkiant siuolaikines 

technologijas yra butina. Taciau tam, kad technologines priemones but4 veiksmingos, jos turi buti 

papildomos socialinio ir kulturinio konteksto analize (pvz., medij4 vartojimo ir isitraukimo, visuomenes 

suvokimo ir poziurio, taip pat dominuojanci4 nelygybi4 ir konflikt4/radikali4 susiremim4 pagrindo) bei 

komunikuojancitlj4 supratimu. 

Zvelgiant is i turini orientuotos perspektyvos, dezinformacija apibreziama kaip strateginis veiksmas, kuriuo 

siekiama igyvendinti kai kuriuos is anksto suplanuotus tikslus, apimancius politines ar ekonomines naudos 

siekimq, visuomenes suvokimo pertvarkymq i tam tikrq is anksto apibreztq mqstymq. Nepriklausomai nuo 

to, i kqji orientuota, dezinformacija siekia pakenkti. Misinformacija, gana panasiai, siekiama sukelti painiavq, 

neigiamai paveikti, pasinaudojant neaiskiomis situacijomis ir netikrumo busenomis, demobilizuoti, 

komplikuoti situacijq. 

Fakt4 tikrinimas, melaging4 naujien4 demaskavimas (angl. debunking), o taip pat ir prevencinis j4 

paneigimas (angl. pre-bunking) yra laikomi strategiskai butinais veiksmais, siekiant didinti visuomenes 

informuotumq apie dezinformacijq ir misinformacijq. Tai yra adekvatus ir pagristas ziniasklaidos ir 

zurnalist4, o ypatingai fakt4 tikrintoj4, atsakas i tai, kad j4 profesini darbq paveike ir iskreipe dezinformacijos 

bei misinformacijos antpludis. 

Vis delto, demesio sutelkimas tik i tai, kas yra matoma (dezinformacijos naratyvus, kuriuos atskleidzia 

ziniasklaidos profesionalai ir dezinformacijos analitikai), issprendzia tik kai kuriuos kritiskai reiksmingus 

bendros problemos aspektus. 

Galime gana tiksliai zinoti, kiek kiekybiniais skaiciavimais melaging4 teigini4 cirkuliuoja aplink, kokios 

dezinformacijos ir melaging4 naujien4 rusys aptinkamos, kaip jos keiciasi ir vystosi, siekiant igyvendinti 

naujus politinius prieso siekius. Taciau vis tiek nezinosime apie jos mastq ir kokiq zalq ji daro kasdieniam 

demokratiniam salies gyvenimui. 

25 Apart from DIG IRES, we will not find very many organizations working directly with social and digital resilience. But the concept of 
"resilience" itself is multifaceted, combining the competences of media literacy, civic activism, public engagement and checking the 
reliability of information. All these actions lead to the development of interpersonal and social trust, and thus to social resilience. 

26 Commonly, public organizations apply models of collaborative governance. DIG IRES association is one of such examples; it was 
established by three founding partners: academic (Vytautas Magnus University), news media (UAB Delfi), and Nacionalinis socialines 
integracijos institutas/Media4Change (media education NGO). 
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Dezinformacijos aktualumq pastaraji desimtmeti Lietuvoje lemia bent du esminiai veiksniai: pirma, 

agresyvi Rusijos ekspansija, kurios geopolitin~ ir karin~ pletrq ideologiskai stiprina ivairus 

propagandiniai pasakojimai ir vaizdai, ir, antra, kulturines ir politines transformacijos Vakan! 

demokratijose. 

DIG IRES siekia suzinoti atsakymus i klausimus: 

Kaip veikia kovos su dezinformacija sistema Lietuvoje? Koki4 veiksm4 ir kokiais 

lygmenimis reiket4 imtis siekiant uztikrinti didesni sistemos veiksmingumq, taigi ir 

visuomenes skaitmenini atsparumq informacijos sutrikimams? 

Be to, ilgainiui turesime zinoti: kaip dezinformacijq suvokia placioji visuomene ir kur slypi 

didziausi socialini4/kulturini4 susiremim4, nukreipt4 pries demokratini dialogq, pavojai? 

Kaip jau buvo mineta, DIGIRES mano, kad sioje situacijoje reikalinga i kontekstq orientuota aplinkos 

analize: dezinformacijq ir misinformacijq reikia tirti (ir ji bus tiriama) daugialypiskai, atsizvelgiant i 

sistemines/organizacines ir individualias atsparumo, susijusio su skaitmeniniais socialiniais pokyciais, 

vystymosi ypatybes. 

lsskirtines izvalgos: ekspert4 vertinimai 

Ziniasklaidos stebejimas ir statistiniai duomenys apie besikeicianciq skaitmenin~ komunikacijq ir 

medij4 aplinkos pokyci4 suvokimq, atskleidzia tam tikras tendencijas. Siame tyrime laikomasi 

pozicijos, kad be duomen4 ir zini4 a pie besikeicianciq strukturin~ komunikacijos aplinkq, yra itin svarbi 

ir t4 (ekspert4, specialist4), kurie dirba sioje sistemoje, nuodugni izvalg4 a pie issukius analize. 

lnterviu, kuri4 istraukos pateikiamos baigiamosiose sios ataskaitos dalyse (8 skyrius), buvo atlikti su 

politologais ir dezinformacijos analitikais, medij4 rastingumo ugdytojais ir zurnalistais27, siekiant 

iliustruoti kai kuriuos esminius pokycius ir zini4 spragas. 

Pasirinktos (mezzo lygio) suinteresuotosios salys pateikia savo nuomon~ apie besikeicianciq 

informacin~ aplinkq, nuolatines komunikacijos problemas Lietuvoje, esamus ir galimus informacijos 

trikdzi4 sprendimus. 

27 2022 m. birzelio-lapkricio menesiais buvo atlikta trylika interviu su ivairiomis (daugiausiai mezzo lygio) suinteresuotomis salimis. 
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3. Transformuota Baltijos sali11 ziniasklaidos aplinka - scena, 
kurioje vyksta (dez)informacija 

Populiariose analizese Baltijos salys yra apibudinamos kaip i elitq orientuotos demokratijos, kuri4 

pilieciai gana siaurai isitraukia i viesuosius ir politinius procesus28. Dominuojantis i elitq orientuotos, t.y. 

ribojancios ir daugiausia ,,procedurines" demokratijos29 bruozas yra pavirsutiniskas visuomenes 

domejimasis politika. Pilieciai isitraukia i politikq ir tampa aktyvus rinkiminiais bei tarprinkiminiais 

laikotarpiais, o ziniasklaida tuo metu uzima lyderes, kontroliuojancios, sekancios ir pranesancios a pie 

politik4 klaidas, pozicijq. Aktyv4 pilieci4 politini isitraukimq riboja menkas politini4 proces4 

ismanymas bei per mazas demesys opesnems socialinems problemoms. Lietuvoje demokratija 

daugiausiai siejama su ekonomine gerove ir socio-ekonominiu stabilumu, o problemos, 

nepalieciancios tiesiogiai, nera laikomos svarbiomis ir nesulaukia zmoni4 demesio30. 

Ziniasklaida ir zurnalistika Lietuvoje: pavojai ziniasklaidos gyvavimui ir pliuralizmui 

lsaugusi skaitmenizacija nuleme didelius trikdzius Baltijos sali4 ziniasklaidos rinkose: informacijos 

perteklius, mazejantis pasitikejimas, tradicinio verslo zlugimas, nauj4 priemimo praktik4 atsiradimas 

ir, svarbiausia, neapibreztumas, del kurio keiciasi santykis tarp ziniasklaidos ir pasaulio31 . 

Tarptautiniuose lyginamuosiuose politikos ir ziniasklaidos tyrimuose trys Baltijos salys daznai 

pristatomos kaip sekmingi Vidurio ir Ryt4 Europos demokratizacijos pavyzdziai. Vis4 si4 sali4 

ziniasklaidos rinkos apibudinamos kaip mafos ir labai konkurencingos. Vis delta, nepaisant daugelio 

sekmi4, yra akivaizdzi4 pavoj4, susijusi4 su ziniasklaidos funkcionavimu ir ziniasklaidos pliuralizmu, 

kurie neleidzia uztikrinti vienodq ziniasklaidos pasiekiamumq ir kokybisko turinio prieinamumq visoms 

visuomenes grupems32. 

Viena akivaizdziausiai matom4 tendencij4 kiekvienoje is trij4 Baltijos sali4 yra ribota ziniasklaidos 

rinkos ivairove33. Tai lemia objektyvios sqlygos (nacionalines rinkos dydis ir platesnio nacionalini4 

28 Duvold, K., Berglund, S., and Ekman, J. (2020). Political Culture in the Baltic States: Between National and European Integration. 
Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. 

29 Strom back, J. (2005). In Search of a Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism. 
Journalism Studies 6 (3): 331-345. 

30 Duvold, K., Berglund, S., and Ekman, J. (2020). Political Culture in the Baltic States: Between National and European Integration. 
Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. 

31 Ragne Kouts-Klemm, Anda Ro.zukalne & Deimantas Jastramskis (2022) Resilience of national media systems: Baltic media in the 
global network environment, Journal of Baltic Studies, 53:4, 543-564, DOI: 10.1080/01629778.2022.2103162; Balcytiene, A, Juraite, K. 
(2022). Baltic Democracies: Re-configuring Media Environments and Civic Agency, Journal of Baltic Studies. Doi: 
10.1080/01629778.2022.2117833. 

32 Balcytiene, A (2021). Crisis of Agency in Central and Eastern Europe: From the Consolidation of Media Freedom to the 
Institutionalisation of Free Choice", Javnost-The Public, 28:1, p. 75-89. doi: 10.1080/13183222.2021.1861404. 

33 Ragne Kouts-Klemm, Anda Ro.zukalne & Deimantas Jastramskis (2022) Resilience of national media systems: Baltic media in the 
global network environment, Journal of Baltic Studies, 53:4, 543-564, DOI: 10.1080/01629778.2022.2103162. 
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kalb4 pritaikymo apribojimai) bei liberalus nuosavybes reguliavimo modelis, kuris lemia aukstq 

ziniasklaidos koncentracijos lygi, neuztikrina sveikos konkurencijos, lemia didel~ komercijos ir 

savinink4 itakq redakciniam turiniui, o taip pat ziniasklaidos nuosavybes skaidrumo stokq34. Sios 

ziniasklaidos rinkos pliuralizmui kylancios rizikos yra ilgalaikes ir net siek tiek dideja visose Baltijos 

salyse35 bei, akivaizdziai, isliks pagrindine rizika ateityje. Taip pat akivaizdu, kad skaitmenines 

revoliucijos padariniai (pavyzdziui, globali4 platform4 itaka vietiniam turiniui ir kt.) yra dar vienas 

situacijq dar labiau apsunkinantis veiksnys. 

Taigi, zvelgiant is pliuralizmo perspektyvos, vertinant tiek struktOrinius, tiek reprezentacinius 

ziniasklaidos veikimo aspektus, diskursyvine arena Lietuvoje (ir trijose Baltijos salyse) labiausiai 

ribojama ekonomini4 issOki4. Sios problemos t~siasi jau daugeli met4. Greita skaitmenizacija ir 

duomenizacija su visomis delj4 kylanciomis pasekmemis ne tik nepadeda panaikinti si4 problem4, bet 

tik dar labiau jas sustiprina. 

Ziniasklaida Lietuvoje veikia dideles konkurencijos sqlygomis, taigi ir ziniasklaidos nuosavybes 

koncentracijos sqlygomis, o tai lemia komercializacijos nulemtus redakcij4 sprendimus. Nepaisant to, 

svarbu pamineti ir toliaregiskus, motyvuotus redakcij4 politikos sprendimus, tokius kaip fakt4 

tikrinimo redakcij4 ikOrimas {,,Melo detektorius", Delfi.It ir ,,Patikrinta", lSmin. It), naujien4 turinio 

teikimas tautini4 mazum4 kalbomis (rus4 ir lenk4), isitraukimas i ziniasklaidos ir naujien4 rastingumo 

ugdymo veiklas. 

Trumpai tariant, ziniasklaida ir zurnalistika yra vieni svarbiausi4 {jei ne patys svarbiausi) veikej4 

kovojant su skaitmenines informacijos sutrikimais. DIGIRES tyrimai taip pat patvirtina, kad internetine 

ziniasklaida Lietuvoje atlieka didziuli vaidmeni, atrinkdama naujienos, stebedama viesajq erdv~ irtokiu 

bOdu jq gindama bei ,,saugodama" nuo pernelyg radikali4, konfliktus sukelianci4 nuomoni4. 

Kaip matyti is ,,Skaitmenines visuomenes projekto" (Digital Society Project) duomen4, pateikt4 zemiau 

esanciame paveikslelyje, interneto ziniasklaida Lietuvoje linkusi labai panasiai pateikti pagrindines 

politines naujienas {3 pav.), todel skaitmenines informacines erdves ivairove yra labai siaura. 

34 Jastramskis, D., Rozukalne, A. & Joesaar, A. (2017). Media Concentration in the Baltic States (2000-2014). lnformacijos mokslai, 
77: 26-48. 

35 Juraite, K. & Balcytiene, A. (2022). Accelerating Information Consumption and Challenges to MIL Amidst COVID-19 in Estonia, 
Latvia, and Lithuania. The Routledge Handbook of Media Education Futures Post-Pandemic. London and New York: Routledge. 
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Online media lractionalization 

Country •DENMARK •ESTONIA •FINLAND •ICELAND •LATVIA •LITHUANIA •NORWAY •SWEDEN 

2000 2005 2010 
Year 

2015 2020 

3 pav. lnternetines ziniasklaidos issiskaidymas (remiantis ,,Skaitmenines visuomenes projekto" (Digital 

Society Project)36 vertinimais; klausimas: ar didziosios salies internetines ziniasklaidos priemones panasiai 

pristato pagrindines (politines) naujienas?37). 

Apibendrinant galima teigti, kad nors ziniasklaidos strukturos sparciai keiciasi ir persitvarko del 

skaitmenizacijos (platformizacijos) poveikio, pagrindine jos funkcija - informuoti visuomen~ - islieka 

nepakitusi. Taigi, butina valstybines politikos lygmeniu ieskoti sprendimo, kaip padeti ziniasklaidai atlikti 

savo funkcijq ir atsispirti globalioms (ekonominems ar reguliavimo) rizikoms. 

Besikeicianti ziniasklaida ir selektyvus informacijos vartotojai 
Nors daugumai informacijos vartotoj4 iprasti ziniasklaidos kanalai, tokie kaip spauda ar televizija, nera 

pagrindiniai informacijos saltiniai38, tradicine ziniasklaida vis dar islieka svarbi skaitmenines komunikacijos 

arenoje. 

Visuomenes atsparumas ir gebejimas susidoroti su informacijos sutrikimais priklauso nuo kiekvienos 

valstybes ir jos politines, ekonomines ir ziniasklaidos aplinkos39• Didejanti visuomenes poliarizacija, augantis 

populizmas, taip pat mazas pasitikejimas ziniasklaida, silpnas visuomeninis transliuotojas ir fragmentuota 

auditorija yra vieni is pagrindini4 veiksni4, ribojanci4 pilieci4 atsparumq dezinformacijai. 

Ziniasklaidos transformacij4 irvisuomenes nuomoni4 dinamika iliustruoja esminius pokycius Baltijos sali4 

ziniasklaidos ekosistemose. 

36 http://www digitalsocietyproject org. Mechkova, V., Pemstein, D., Seim, B., and Wilson, S. (2022). DSP Dataset v4, Digital Society Project (DSP). 

37 Skaitmenines visuomenes projekto (Digital Society Project) atsakymai: 0: Ne. Didziosios salies internetines ziniasklaidos priemones svarbiausius ivykius 
pristato priesingai; 1: Tikrai ne. Didziosios salies internetines ziniasklaidos priemones labai skiriasi svarbiausi4 ivyki4 pristatymu; 2: Kartais. Didziosios salies 
internetines ziniasklaidos priemones panasiai pristato svarbiausius ivykius mazdaug pusE; laiko; 3: Dazniausiai. Didziosios salies internetines ziniasklaidos 
priemones dazniausiai panasiai pristato svarbiausius ivykius; 4: Taip. Nors yra nedideli4 atstovavimo skirtum4, didziosios salies internetines ziniasklaidos 
priemones svarbiausius ivykius pristato panasiai. 

38 2021 m. rugpjOi'io men. Lietuvoje pasitikejimas ziniasklaida buvo maziausias nuo 1998 met4: 24,8 proc. respondent4 ziniasklaida pasitikejo, 33,4 proc. - ne, 
o 2022 m. spalio men. pokytis yra minimalus- 26,6 proc. respondent4 isreiske pasitikejimq ziniasklaida, o 33,1 proc. neparode jokio pasitikejimo. ,,Vilmorus" 

tyrimo rezultatus rasite adresu: http://wwwvilmorus It/index php7mact=News cntntOl detail O&cntnt0larticleid=2&cntnt0lreturnid=20. 

39 Humprecht, E. et al. (2021). The sharing of disinformation in cross-national comparison: analyzing patterns of resilience. information, Communication & 
Society, Doi: 10.1080/1369118X.2021.2006744. 29 
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Nepaisant isreiskiamos pagarbos ir didelio pasitikejimo visuomenine ziniasklaida kaip patikimu ir 

reiksmingu naujien4 saltiniu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, socialines ziniasklaidos priemones sparciai 

populiareja visose trijose Baltijos salyse ir tam pa svarbiu kasdien naudojamu informacijos saltiniu (zr. 4-6 

pav.)40
• Nors regione dideja susir0pinimas del dezinformacijos ir manipuliacij4 skaitmenineje erdveje, 

zmoni4 apklausos apie j4 gebejimq pastebeti ir patikrinti internetinius saltinius rodo nerimq keliancius 

rezultatus. Vienas is naujausi4 ,,Eurostat" atlikt4 tyrim4 atskleide, kad tik 1 is 10 Lietuvos gyventoj4 

nusprende patikrinti itartinq informacijq internete41
• 
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(Eurobarometer, 2022). 
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6 pav. Europos pasitikejimo visuomenine ziniasklaida zemelapis (EBU, 2022). 

Be to, ,,Eurobarometro" tyrimai rodo, kad Baltijos salyse zmones dazniau susiduria su dezinformacija 

nei Siaures sali4 regione ir beveik 60% respondent4 drqsiai pripazista, kad yra isitikin� savo gebejimu 

atpazinti dezinformacijq (zr. 7-8 pav.)42
• Ir atvirksciai, daugelis j4 teigia pasidalin� klaidinanciu turiniu 

internete ir, kaip atskleidzia pilotine DIG IRES apklausa, daznai ne tik is nezinojimo, bet ir del pramogos. 

!gyvendinant DIGIRES projektq, 2022 m. balandzio-geguzes men. buvo atlikta bandomoji apklausa.

Taikant kvotines atrankos metodikq, buvo apklausti 339 respondentai. Apklausa apeme klausimus a pie

40 EBU Media Intelligence Service (2022). Trust in Media 2022: Public Version. European Broadcasting Union. 
https-//www ebu ch/publications/research/login only/report/trust-in-media 

41 Eurostat (2021). Kiekzmoni4 2021 m. patikrino informacijq internete? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211216-3. 

42 Flash Eurobarometer (2022). News & Media Survey 2022. European Parliament. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2832. 
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medij4 vartojimq, zurnalistikos ir su dezinformacija susijusi4 pavoj4 bei issuki4 suvokimq. Nors 

respondentai demonstravo susirupinimq dezinformacija kaip svarbia nacionaline problema (78 proc.), 

taip pat kaip ir dideli pasitikejimq savo gebejimu atskirti tiesq nuo melo (65 proc.), 40 proc. j4 teige 

pasidalin~ klaidinancia informacija internete del skirting4 priezasci4. 

Tai galet4 buti vertinama kaip atsakomybes ir supratimo apie rizikq, susijusiq su internetine 

ziniasklaida ir informacijos naudojimu internete, stoka. 
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Kita vertus, netikrumo ir krizi4 laikotarpiais galime pastebeti auganti kokybiskos informacijos poreiki. 

Dauguma apklaust[lj4 (apie 80 proc.) kokybiskq zurnalistikq vertina del jos svarbaus vaidmens palaikant 

demokratijq ir kaip patikim4 naujien4 saltini, itin svarb4 krizi4 metu. 

Zvelgiant i skirtingas salies gyventoj4 grupes, pastebimi didziausi skirtumai, susij~ su amziumi, issilavinimu 
ir socialine padetimi. Jaunesne ir labiau issilavinusi auditorija aktyviau naudojasi internetiniais naujien4 

kanalais, kuriuos sudaro: televizija ir radijas, socialiniai tinklai, naujien4 portalai, oficialios informacijos 

svetaines, tarptautiniai naujien4 saltiniai ir audiovizualines ziniasklaidos platformos. Kaip skaitmenines 
erdves vietiniai, jie taip pat kritiskiau vertina dezinformacijos ir manipuliacij4 jegq, pasireiskianciq 

skaitmenineje erdveje. Taciau net ir demonstruojanci4 gebejimq izvelgti tiesq ir atpazinti melq zmoni4 
grupi4 atsparumas informacijos sutrikimams yra ribotas, o klaidingos informacijos demaskavimo (angl. 

debunking) igudziai yra nepakankami, kad but4 uzkirstas kelias kenkejisko turinio plitimui. 

Todel medij4 ir informacinio rastingumo tapimas strategine kryptimi visiems komunikacijos lauko 

veikejams (ne tik ziniasklaidos/svietimo sektori4 atstovams) Lietuvoje (ir kitose Baltijos salyse) islieka labai 
svarbus. Butent tam DIGIRES skiria didziausiq demesi savo veikloje. Specialiai sukurtuose informacijos 

saltinio patikimumo tikrinimo mokymuose DIGIRES komanda (fakt4 tikrintojai, apmokyti laisvai samdomi 

specialistai, medij4 ugdytojai, mokslininkai, informacini4 operacij4 specialistai) pritaiko svarbiausius 

saltini4 atpazinimo bud us pagal ivairaus amziaus ir profesinio issilavinimo zmoni4 grupi4 poreikius43• 

43 Vien 2022 m. DIGIRES fakt4 tikrinimo mokymai (apie netikr4 naujien4 demaskavim<J, soninio skaitymo strategijas) buvo surengti regiono zurnalistams 
(daugiau nei 70 dalyvi4), komunikacijos studentams (90 dalyvi4), aukst4j4 mokykl4 studentams (daugiau nei 550 dalyvi4), sveikatos sektoriaus specialistams 31 
(30 dalyvi4). Be to, a pie fakt4 tikrinimiJ kaip ig0di ir jo praktines technikas buvo kalbama desimtyse vies4 rengini4 (daugiau informacijos: http://digires.lt). 

http://digires.lt
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4. lnformacijos sutrikim11 mastai Baltijos salyse: kct zinome apie 
dezinformacijc1? 
Lietuva praeityje desimtmecius susidure su sovietine propaganda. Nuo tada dezinformacija tapo 

sudetingesne, sistemingesne44, labiau aprupinta istekliais, operatyvesne, techniskai patrauklesne ir 

besitaikanti i dabartines problemas ir nuomones. Viena vertus, sovietine propaganda yra patirtis, is kurios 

lietuviai mokosi ir ugdo savo atsparumq; kita vertus, Rusijos/Kremliaus propaganda buvo ir tebera irankis, 

naudojamas paveikti (socialiniu ir ekonominiu, kulturiniu poziuriu) jautrias visuomenes grupes45• Zinoma, 

Kremliaus propaganda nera vienintelis dezinformacijos saltinis Lietuvoje. 

Dezinformacijos rusys: kelios pasirinktos iivalgos is Lietuvos 

Lietuvos kariuomenes Strategines komunikacijos departamento analitik4, atsaking4 uz pagrindini 

informacines erdves stebejimq Lietuvoje, metineje ataskaitoje teigiama, kad informacines veiklos 

intensyvumas 2021 metais isaugo 32 proc. Lietuvos informacineje erdveje nustatyta 5030 neigiamos 

informacines veiklos atvej446• Toki4 atvej4 saltiniai buvo is Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos. Trys 

pasikartojantys naratyvai apeme valstybes saugumq, uzsienio politikq ir Konstitucijq. Vienas itin paplit~s to 

meto (2021 m.) naratyvas Lietuvos informacineje erdveje buvo migrant4 krize. Aleksandro Lukasenkos 

rezimo vykdyta hibridine ataka - organizuotas nelegali4 migrant4 tranzitas per Lietuvos sienq - buvo 

tiesiogiai nukreiptas i NATO diskreditavimq, Lietuvos visuomenes pasitikejimo Vasingtono sutarties 5 

straipsniu ir naryste NATO aljanse menkinimq, Lietuvos gynybos politikos smeizimq, o taip pat Lietuvos 

kariuomenes ivaizdzio ir jos gebejimo apsiginti menkinimq. Kitu taikiniu tapo Taivano ambasados Lietuvoje 

atidarymas, del kurio Kinija reagavo konkreciais melagingais pranesimais a pie Lietuvos uzsienio politikq. 

2020 metais Lietuva susidure su COVID-19 pandemija ir, kaip netikrumo kupinas bei varginantis visuomen~ 

metas, tai tapo dar viena galimybe sklisti dezinformacijai. Vilniaus politikos analizes instituto mokslininkai 

dar 2020 met4 spali atliko kokybin~ apklausq keturiuose Lietuvos miestuose. Taikant giluminio asmeninio 

interviu metodq, respondent4 buvo klausiama a pie j4 poziuri i vidaus ir uzsienio politikq, istorin~ atminti, 

informacijos vartojimo budus. lnterviu tikslas buvo atrasti bendrus naratyvus, kurie isryskint4 problemines 

vidaus ir uzsienio politikos bei istorines atminties sritis, kurias gali isnaudoti dezinformacijos skleidejai. 

lsanalizavus interviu duomenis buvo nustatyti dazniausiai pasikartojantys pasnekov4 naratyvai: COVID-19 

44 Peter Gross (opinion, 2021 March). Veridica.ro joins fight to reveal matryoshka of liars 
(https://balkaninsight.com/2021/03/30/veridica-ro-joins-fight-to-reveal-matryoshka-of-liars); Hibridinio karo ginklai: a pie 
dezinformacijq ir jos strategijas-diskutuoja Nerijus Maliukevicius irViktoras Denisenko 
(https://www.bernardinai.lt/hibridinio-karo-ginklai-apie-dezinformacija-ir-jos-strategijasD; Maliukevicius, N.,Andriukaitis, L. (2022). 
Aktyvi4 priemoni4 evoliucija: ,,Ghostwriter" atvejis. Bielinis, L. (ed.). Politikos ir komunikacijos sankirtoje: tendencijos, diskursai, efektai. 
VDU leidykla. 

45 LRT (interviu su dr. Aine Ramonaite, 2022 m. lapkritis). Why are people in Lithuania affected by Soviet nostalgia? Deterring 
disinformation? (https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1819448/why-are-people-in-lithuania-affected-by-soviet-nostalgia); 
Lessons from Lithuania's counter measures since 2014 Vytautas Kersanskas Hybrid CoE Paper 6 
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/04/20210427 Hybrid-CoE-Paper-6 Deterring disinformation WEB.pdf. 

46 Dezinformacijos aktyvumas 2021 m. buvo isskirtinai aukstas 
https://www.kariuomene.lt/kas-mes-esame/naujienos/dezinformacijos-aktyvumas-2021-m.-buvo-isskirtinai-aukstas/24698. 
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sugriove Lietuvos sveikatos sistemq, COVI D-19 buvo pasitelktas siekiant kontroliuoti gyventojus, Lietuva netu ri 

savarankiskos uzsienio politikos, Lietuvos sveikatos apsaugos sistema zlugo, Soviet4 Sajungos griutis neatnese 

nieko teigiamo, NATO naudoja valstybi4 nari4 pinigus, kuriuos geriau but4 galima isleisti socialinei apsaugai47• 

Dar vienoje dezinformacijos analizes centro DebunkEU.org ataskaitoje teigiama, kad 12-oje analizuot4 

vaizdo iras4 (paskelbt4 2020 m. sausio-balandzio menesiais) buvo aptikti 197 melagingi teiginiai. 

Pagrindines zinutes, kaip teigia Debunk EU, buvo tokios: ,,koronavirusas yra dirbtinai sukurtas laboratorijoje; 

COVID-19 pandemija yra is anksto suplanuotas ir dirbtinai vykdomas galing4 politini4 ir ekonomini4 jeg4 

procesas, siekiantis sugriauti dabartin~ pasaulio tvarkq; koronavirusas nera toks pavojingas, o COVID-19 

pandemija is tikrl!j4 neegzistuoja - tai tik ziniasklaidos sqmokslas"48• 

Kitame, Vytauto Kersansko darbe daugiausia demesio skiriama Lietuvos patirciai ir strategijoms, 

panaudotoms kovojant su dezinformacija Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste. Straipsnyje aptariami ne tik 

pagrindiniai kovos su dezinformacija budai, bet ir Lietuvos informacine aplinka. Straipsnis ,,Atgrasyti nuo 

dezinformacijos? Lietuvos atsakoml!j4 priemoni4 pamokos nuo 2014 m."49 analizuojami dezinformacijos 

atvejai Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste 2014 m., nuo kada Rusijos dezinformacija buvo pripazinta 

nacionalinio saugumo gresme Lietuvoje. Tai paskatino ne tik vyriausyb~, bet ir pilietin~ visuomen~ bei 

viesaji sektori4 susitelkti kovai su sia problema. Straipsnyje autorius daugiausia demesio skiria 

pagrindiniams Rusijos dezinformacijos Lietuvoje tikslams, taip pat svarbiausiems vyriausybiniams ir 

nevyriausybiniams veiksmams reaguojant i Rusijos dezinformacijq nuo 2014 m. Autorius teigia, kad vienas is 

pagrindini4 dalyk4, kovojant su dezinformacija, yra jos poveikio matavimas. Sie dezinformacijos poveikio 

matavimai is esmes yra kiekybiniai ir analizuojantys netikr4 naujien4 plitimq tradicineje, internetineje ir 

socialineje ziniasklaidoje bei tai, kaip i tokiq klaidinanciq informacijq reaguoja auditorija, bendrindama, 

zymedama ,,patinka" arba skelbdama socialiniuose tinkluose. Taciau straipsnyje pabreziama, kad tokia 

analize neatskleidzia visos tiesos. Reikia nuodugnesnes analizes, kad but4 nustatytas bendras ilgalaikes 

dezinformacijos poveikis ir atsakoml!j4 veiksm4 veiksmingumas. 

Vilniaus politikos analizes institutas taikliai numate busimus gresm~ keliancius dezinformacijos naratyvus. 

2022 m. vasario men. Rusijos invazija i Ukrainq paspartino propagandos ir dezinformacijos sklaidq. Lietuvos 

nacionalinio transliuotojo (LRT) tyrim4 grupe kartu su DebunkEU.org istyre 194 Lietuvoje veikiancias 

,,Facebook" grupes ir puslapius. Dazniausiai skleidziamomis dezinformacijos zinutemis buvo siekiama 

pateisinti Rusijos agresijq ir invazijq i Ukrainq, ignoruoti atakas pries skirtingus Ukrainos regionus bei 

nukreipti nuo j4 demesi. Taip pat Lietuvoje plito isankstinis nusistatymas ir netolerancija ukrainieci4 

pabegeli4 atzvilgiu50• Tai buvo siejama su neigiamomis karo pasekmemis ir ekonominemis sankcijomis. Anot 

47 Lietuvos visuomenes paveikumas dezinformacijai. Naratyv4 analize Vilniaus politikos analizes institutas, Donatas Puslys, Gintaras 
Su mskas, 2021. 
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/05/Lietuvos-visuomenes-paveikumas-dezinformacijai puslys sumskas VPAl.pdf. 

48 Debunk EU research: conspiracy theories in Lithuania spread nearly 200 false statements- from scary delusions to dangerous 
disinformation https://www.congress.gov/116/meeti ng/house/110832/docu ments/H H RG-116-1 Fl 7-20200624-SDOl 4. pdf. 

49 Kersanskas, V. "Deterring disinformation? Lessons from Lithuania's countermeasures since 2014". 
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/04/20210427 Hybrid-CoE-Paper-6 Deterring disinformation WEB.pdf. 

50 Lithuania's pro-Kremlin disinformation network exposed - LRT Investigation 
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/l 701641/lithuania-s-pro-kremlin-disinformation-network-exposed-lrt-investigation. 34 

https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/05/Lietuvos-visuomenes-paveikumas-dezinformacijai_puslys_sumskas_VPAI.pdf
https://www.congress.gov/116/meeting/house/110832/documents/HHRG-116-IF17-20200624-SD014.pdf
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/04/20210427_Hybrid-CoE-Paper-6_Deterring_disinformation_WEB.pdf
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1701641/lithuania-s-pro-kremlin-disinformation-network-exposed-lrt-investigation
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Delfi.It zurnalistes ir fakt4 tikrintojos Aistes Meidutes, Baltarusija savo ziniasklaidoje skleidzia melagingus ir 

propagandinius pranesimus apie lietuvius, ,,perkancias prekes is Baltarusijos urmu, ir apie beviltiskq 

Lietuvos poreiki importuoti prekes is Baltarusijos"51. Nors ne vienas is si4 teigini4 nera teisingas, jie vis dar 

egzistuoja informacineje erdveje. Naujausioje Lietuvos kariuomenes Strategines komunikacijos 

departamento analitik4 ataskaitoje, paskelbtoje 2022 m. birzelio 13 d., nurodoma, kad 41,61 proc. 

dezinformacijos sudare dezinformacija, nukreipta i Lietuvos gynybinius pajegumus, NATO, nacionalines ir 

tarptautines pratybas. Pagrindiniai dezinformacijos naratyvai buvo susij~ su NATO pratybomis ,,Defender 

Europe 2022" Europoje, kurios buvo ivardintos kaip naujas itampos su Rusija eskalavimo etapas. Priesisk4 

saltini4 teigimu, prisidengiant karinemis pratybomis, Ryt4 Europoje dislokuojama daugiau NATO kari4 ir 

karines technikos. Buvo pabrezta, kad Ryt4 Europa militarizuojama tokiu lygiu, kokio dar nebuvo nuo 

Saltojo karo laik4, taip priartinant zemynq prie pasaulinio branduolinio karo52• 

Siose analitinese ataskaitose buvo nustatyti pagrindiniai Rusijos propagandas Lietuvoje tikslai, kurie 

apima gyventoj4 skepticizmo del narystes ES ir NATO k0rimq, kritinio mqstymo neutralizavimq, 

neigiamo salies institucij4 darbo vertinimo diegimq bei painiavos tarp pilieci4 ir valdzios institucij4 

sukelimq. Taip pat pastebeta, kad pandemijos laikotarpiu dezinformacija buvo nukreipta pries NATO ir 

jos karius Lietuvoje, ES, Sveikatos apsaugos ministerijq, SG rysio technologijas. Propagandistai naudojo 

ivairius propagandas b0dus, kad sukurt4 neigiamq si4 srici4 ir tem4 vertinimq. Taigi, akivaizdu, kad 

Rusijos propaganda kelia gresm~ Lietuvos nacionaliniam saugumui. 

Visuose siuose pavyzdziuose aptariamas orientacini4 zingsni4 derinys, pagristas Lietuvos patirtimi 

kovojant su Rusijos dezinformacija nuo 2014 m., iskaitant si0lymq stiprinti informacines erdves teisini 

reguliavimq, plesti supratimq apie dezinformacijos gresm~, remti ir skatinti privacias, pilietines ir 

nevyriausybines iniciatyvas, stiprinti tarpinstitucini bendradarbiavimq, valdzios, pilietines visuomenes 

ir privataus sektoriaus veiklos koordinavimq ir sqmoningumq. 

Baltijos regionas kaip tikslas: kelios izvalgos a pie dezinformacij&1 Estijoje ir Latvijoje 
Kalbant a pie dezinformacijos plitimo prevencijq nacionaliniu lygiu, verta pamineti, kaip su informacijos 

sutrikimais tvarkosi kaimynines salys. Estijoje ir Latvijoje rusakalbi4 gyventoj4 yra daug daugiau -

kiekvienoje salyje jie sudaro iki ketvirtadalio visas populiacijos. Rus4 etnines mazumos islieka 

pazeidziamomis dezinformacijos grupemis ir tai yra bendras regiono bruozas. Siekis paveikti kritini 

mqstymq ir stiprinti euroatlantini skepticizmq yra svarbios Rusijos veiklos kryptys ir siose salyse. 

NATO Demokratijos ir saugumo komiteto ataskaitoje (2021 m.)53 teigiama, kad Estijos informacinis 

karas su Rusija is esmes prasidejo 2007 m., kai is Talino miesto centro i kari4 kapines buvo perkeltas 

paminklas, skirtas soviet4 kariams, o 2008 m. sis informacinis karas paastrejo Gruzijos karo metu (dar 

51 Dezinformacija rus4 kalba plinta visoje ES https://edmo.eu/2022/05/24/disjnformation-in-russian-language-spreading-through-the-eu/. 

52 ,,Bayraktar" akcija, Suomijos ir Svedijos stojimas i NATO-agresyvios Rusijos propagandas taikiniai 
https://www.kariuomene.lt/naujienos/bayraktar-akcija-suomijos-ir-svedijos-stojimas-i-nato-agresyvios-rusijos-propagandos-taikiniai/24740 

53 NATO ParlamentinesAsamblejos, Demokratijos irsaugumo komiteto2021 m. balandzio 22 d. ataskaita 
https://www.nato-pa.int/down load-fl le ?fi lena me=/sites/defa u lt/fi les/2021-06/098%20CDS%2021 %20E%20-%20REPORT%20VI RT UAL %20 
VISIT%20T0%20ESTONIA 0.pdf. 
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labiau paastrejo nuo 2014 m., prasidejus karui Ukrainoje). Kremlius sieke korumpuoti informacin~ erdv~, 

formuoti teigiamq nuomon~ apie Rusijq, poliarizuoti visuomen~ ir skatinti visuomenes nepasitikejimq 

valdzios institucijomis. Taciau nuo to laiko Estija padare didel~ pazangq informacijos politikos srityje. 

Uzsienio politikos tarybos ,,Ukrainian Prism" apzvalgoje apie atsparumq dezinformacijai Estijoje54 

pazymima, kad Estijos visuomene yra nepaprastai atspari del ryskios istorines praeities ir glaudzios valdzios 

ir pilietines visuomenes sqveikos. Finansine para ma, tarpinstitucinis bendradarbiavimas (iskaitant valdzios, 

verslo ir nevyriausybini4 organizacij4 bendradarbiavimq), nuomones formuotoj4 vaidmens itraukimas 

galet4 buti laikomi vienais is efektyviausi4 veiksni4. 

Estijoje psichologinis atsparumas (visuomenes informuotumo apie dezinformacijq didinimas) ir strategine 

komunikacija (nuoseklus bendravimas su visuomene) papildo vienas kitq, o valdzios institucijos stengiasi tai 

uztikrinti. Estijos vyriausybe bendradarbiauja su nevyriausybinemis organizacijomis ir verslu (iskaitant 

ekspertus, kurie bus pasitelkti krizi4 metu), viesai skelbia visa aktualiq informacijq bei skiria didziuli demesi 

kibernetiniam saugumui, kuris tapo itin aktualus Rusijos vykdyt4 ispuoli4 metu 2007-2008 m. 55 

Kalbant apie pazeidziamiausias zmoni4 grupes, pastebimi rusakalbi4 ir est4 kalba kalbanci4 gyventoj4 

politini4 paziur4 skirtumai. Pavyzdziui, kaip rodo tyrimai, 89% etnini4 est4 ir tik 27% vietini4 rusakalbi4 

pritaria NATO kari4 dislokavimui Estijoje. Be to, tik 6% rusakalbi4 ir net 78% est4 mano, kad Rusija yra 

atsakinga del karo Ukrainoje. Rusakalbiai pagal informacijos suvokimq skirstomi i keturias grupes: 

pritariantys asimiliacijai (23%), atsiskyrimui (34%), integracijai (22%) arba nezinantys (19%), o vienas is 

Rusijos tiksl4 yra kliudyti socialinei sanglaudai, pasinaudojant kai kuriomis is si4 grupi4 . Reiket4 pamineti 

kai kurias atsakomqsias priemones sioje srityje: pavyzdziui, 2015 m. Estijos visuomeninis transliuotojas 

pradejo ETV+, pirmaji Estijos visuomenini rus4 kalba transliuojamq nemokamq televizijos kanalq, skirtq 

rusakalbiams gyventojams, vietoje to, kad tai but4 pirma padariusi Rusija . 

Estijos 2021-2023 m. valdymo sutartyje pazadama: ,,Busime Europos Sajungos lyderiai kovojant su 

dezinformacija ir manipuliacijomis viesojoje informacineje erdveje"58• 

Latvijos kovos su dezinformacija aplinka yra maziau institucionalizuota. Kitoje ,,Ukrainian Prism" apzvalgoje, 

sikart a pie dezinformacijq Latvijoje59, teigiama, kad pagrindiniai issukiai, su kuriais susiduria Latvijos 

54 Estijos atsparumo dezinformacijai indeksas http://prismua.org/en/english-estonia-disinformation-resilience-index/. 

55 NATO Parlamentines Asamblejos, Demokratijos ir saugumo komiteto 2021 m. balandzio 22 d. ataskaita 
https: //www. nato-pa. int/download-file ?filename= /sites/d efa u lt/fi les/2021-06/098%20( 0S%2021 %20 E%20-%20 RE PO RT%20VI RT UAL 
%20VISIT%20T0%20ESTON IA 0.pdf. 

56 Estijos atsparumo dezinformacijai indeksas http://prismua.org/en/english-estonia-disinformation-resilience-index/. 

57 NATO Parlamentines Asamblejos, Demokratijos ir saugumo komiteto 2021 m. balandzio 22 d. ataskaita 
https: //www. nato-pa. int/download-file ?filename= /sites/d efa u lt/fi les/2021-06/098%20( 0S%2021 %20 E%20-%20 RE PO RT%20VI RT UAL 
%20VISIT%20T0%20ESTON IA 0.pdf. 

58 Estijos Respublikos vyriausybe. Valdymo sutartis 2021-2023 m. https://www.valitsus.ee/en/governance-agreement-2021-2023. 

59 Latvijos atsparumo dezinformacijai indeksas http://prismua.org/en/english-latvia-disinformation-resilience-index/. 
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ziniasklaidos sektorius, kovojant su dezinformacija, yra kalbiskai susiskirsciusi ziniasklaida, palyginti 

silpnos institucijos ir pasen~ teises aktai. Salyje yra neproporcingai daug rusakalbiams skirt4 

ziniasklaidos priemoni4 (finansuojam4 Rusijos, todel daznai negalinci4 konkuruoti su vietine 

ziniasklaida), o dauguma t4 kanal4 ziurov4 yra ne Latvijos pilieciai. Du populiarus Latvijos naujien4 

portalai ,,Delfi" ir ,,TVnet" kuria skirtingq turini latvi4 ir rus4 kalbomis, o tai taip pat neprisideda prie 

visuomenes konsolidacijos. Toks susiskirstymas palaiko socialini4 grupi4 susiskaldymq politineje 

aplinkoje ir palengvina Rusijos dezinformacijos sklaidq. Be to, reguliavimas grindziamas pasenusiais 

teises aktais. Pavyzdziui, Latvijoje veikiantiems, bet oficialiai uz jos rib4 isteigtiems kanalams, 

Latvijos teises aktai netaikomi; nera konkrecios informacijos saugumo doktrinos (nors yra 

kibernetinio saugumo strategija60) ir internetines ziniasklaidos reguliavimo. Galiausiai, nors yra 

iniciatyv4, skirt4 demaskuoti netikras naujienas ir propagandq (Baltic Media Centre of Excellence61, 

Information Technology Security Incident Response Institution (CERT)62, ivairi4 tinklarasci4 63 ir 

nevyriausybini4 organizacij464), nera tvaraus valstybes koordinavimo medij4 rastingumo ir 

informacinio saugumo ugdymo srityse. To priezastys yra finansavimo trukumas ir toki4 institucij4 

vaidmens svarbos demokratinei pletrai suvokimo trukumas. 

Dar vienas veiksnys, parodantis Rusijos propagandos skaitmenineje erdveje svarbq regionui, yra 

NATO Strategines komunikacijos kompetencijos centro 2017 m. tyrim4 rezultatai. Jie parode, kad 

84% Rusijos pranesim4 ,,Twitter" apie NATO Baltijos regione ir Lenkijoje sukure robotai (angl. bots). 

Didzioji dalis robot4 veiklos buvo apolitiskas slamstas, ir, kaip pastebima, pranesimai rus4 kalba 

galejo buti maziau veiksmingi. Is keturi4 tirt4 sali4 i Estijq buvo taikytasi dazniausiai, o Lietuvoje ir 

Lenkijoje robot4 aktyvumas buvo daug mazesnis65• 

Estija ir Latvija susiduria su tokiomis paciomis problemomis kaip ir Lietuva. Nors poziuriai i sias 

problemas kiek skiriasi, but4 tikslinga priimti nuosekl4 regionini poziuri i dezinformacijos 

pazabojimq, analizuojant vieni kit4, o galbut ir kit4 valstybi4-partneri4 (pavyzdziui, Lenkijos ir 

Ukrainos), patirtis. Siuo klausimu buvo imtasi tam tikr4 veiksm4. Pavyzdziui, 2022 m. kovo men. 

Baltijos sali4 kulturos ministrai ragino apsaugoti Europos informacin~ erdv~ nuo dezinformacijq 

skleidzianci4 Rusijos ir Baltarusijos televizij4 retransliavimo 66• Pareigunai pazymejo, kad Rusijos 

karines operacijas rimtai remia ziniasklaidos kanalai, todel tokia dezinformacija kelia didel~ gresm~ 

demokratijai ir taikai visoje Europoje. 

60 Latvijos 2019-2022 m. kibernetinio saugumo strategija 
https: //www. mod .gov. Iv/sites/mod /fi les/d ocu ment/Cybe rsecu rity%20Strategy%20of%20 Latvi a%202019 2022. pdf. 

61 Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/en/home-page. 

62 Information Technology Security Incident Response Institution of the Republic of Latvia https://cert.lv/en/about-us. 

63 Janis Polis asmeninis tinklrasatis https://ardomu.lv/. 

64 Re:Baltica https://en.rebaltica.lv/. 

65 NATO strategines komunikacijos kompetencijos centro Rygoje ataskaita. ,,Robotrolling" 2020/4 
https://stratcomcoe.org/publications/robotrolling-20171/203. 

66 Lietuvos Respublikos Kult0ros ministerija 
https://lrkm.lrv.lt/en/news/the-ministers-of-culture-of-the-baltic-states-call-for-the-protection-of-the-european-information-space. 
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Rusijos dezinformacijos kampanijos Baltijos salyse 
Sutariama, kad Rusijos informacine politika yra agresyvios uzsienio politikos instrumentas. Rusijos 

informacine politika yra tokia, kad sunku nustatyti, kur baigiasi propaganda ir prasideda informacinis arba 

hibridinis karas. Vienu ar kitu atveju, sis reiskinys yra sqmoningas sistemingas bandymas formuoti zmonil1 

suvokimq, manipuliuoti j4 ziniomis ir formuoti elgesj taip, kad bOt4 pasiektas norimas rezultatas. Rusijos 

tikslas - jdiegti ir jteisinti savo pasauleziOrq (,,Rusijos pasaulio" sampratq), siekiant uzsienio politikos tiksl4. 

Nors ,,Rusijos pasaulis" prasidejo kaip tradicinis konservatyvus naratyvas, orientuotas i seimq, sprendziantis 

demografines problemas, kritikuojantis LGBT, Rusijai istiesiant pagalbos rankq konservatyviems Vakar4 

sluoksniams, jis sparciai isaugo, kuomet Krymo aneksija visame pasaulyje buvo grindziama bandymu 

apsaugoti rusakalbius. Galiausiai tai tapo tiesiog priesiskumu Vakarams67• 

Tashev ir kiti teigia, kad rusai pritaiko savo poziOrj pagal skirting4 tikslini4 grupi4 supratimq, j4 

pazeidziamumus, kontekstq ir numatomus galutinius rezultatus. lnformacinio karo efektyvumas ir patys 

poziOriai jvairiuose regionuose ir jvairiose grupese gali skirtis68• Be to, remiantis JAV zvalgybos duomenimis, 

kuriuos cituoja Bennett ir Livingston, Rusija jsitrauke i referendumq Nyderlanduose, siekdama sabotuoti 

laisvosios prekybos susitarimq su Ukraina, puole tam tikrus JAV ir Europos politikus bei kOre netikras 

socialini4 tinkl4 paskyras, kad kurstyt4 neigiamas reakcijas i migrant4 kriz~ (pvz., Berlyne musulmon4 

isprievartautos paaugles ,,Lizos" atvejis69 • 

Lukas Andriukaitis Rusijos dezinformacijq apibOdina kaip pasikartojanciq (siuncianciq panasias zinutes 

jvairiose salyse), daugiakanal~, kartais paremtq faktais (bet ne reguliariai), oportunistin~, inovatyviq. 

Kuomet paskleista zinute pasiekia efektyvumq, pradedama ja remtis kaip teisinga informacija, kadangi 

melagingoms zinutems pagrjsti nereikia daug fakt4. Taciau, zinoma, tai ne visada bona melas: konstruojant 

melagingus pasakojimus, naudojama ir nemaza dalis faktines tiesos, taciau kartais ji yra pertvarkoma, o kai 

kuriais atvejais, nutylima. Pavyzdziui, Rusija stengiasi isnaudoti kiekvienq jvyki ar nelaimingq atsitikimq ir 

panaudoti bet koki istorini faktq savo naudai7°. 

Ne nuostabu, kad trij4 Baltijos sali4 vyriausybes ir tautos patyre Rusijos dezinformacinius ispuolius, kuri4 

tikslas buvo suzlugdyti institucijas, kurstyti socialin~ ir etnin~ jtampq bei sugriauti pasitikejimq globaliais 

Vakarais ir NATO. Kalbedami apie karini aspektq, susijusi su gresmemis, Flanagan ir kt.71 atkreipia demesi, 

kad visos trys salys plecia speciali~4 operacij4 pajegas. Be to, Estija turi gerai parengtus teritorines gynybos 

atsparumo ir pasipriesinimo plan us; Latvija is anksto sutelke demesj i profesionaliq kariuomen~, o neseniai 

pradejo deti pastangas ir i visos visuomenes atsparumo didinimq; Lietuvoje vyriausybe emesi veiksm4 

parengti nacionalin~ kariuomen~ ir savanorius, taip pat daug investuoti i pilieci4 svietimq. 

67 Kasci0nas, L., Vaisnys, A., et al. (2017). Rusijos propaganda: analize, ivertinimas, rekomendacijos. Vilnius: Rytlj Europosstudijlj centras. 

68 Tashev, B., Purcell, M., & McLaughlin, B. (2019). Russias Information Warfare: Exploring the Cognitive Dimension. Marine Corps Center for 
Advanced Operational Culture Learning Quantico United States. 

69 Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. 
European journal of communication, 33(2), 122-139. 

70 Andriukaitis L. (2020) Russian propaganda narratives in the Baltics and the wider region 
https://vi lni usi nstitute. lt/wp-content/u ploads/2020/0SNI PA And riu ka itis 2020 lv4-l %D0%B5.pdf. 

71 Flanagan, S. J., Osbu rg, J., & Kepe, M. (2019). Deterring Russian aggression in the Baltic States through resilience and resistance. RAND Corporation. 
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Nors Donbaso ar Krymo scenarijai Baltijos salims mazai tiketini, daugiausia del to, kad rusakalbi4 mazuma 

toli grazu nera tokia didele, bei del narystes NATO, vis delto, verta neatmesti galimybes, kad, pvz., Rusijos 

surengtas incidentas ar provokacija pries rusakalbius bus panaudotas kaip pretekstas karinei intervencijai ar 

teritorijos uzgrobimui dviprasmiskomis aplinkybemis. Verta pastebeti, kad net jei Rusija ir nesirys griebtis 

atviro karo (kas ypac tiketina dabar, 2022 m., kai didziajq dali Rusijos kariuomenes sunaikino Ukraina), ji 

nesustos, bandys paveikti kaimynines valstybes pasitelkdama propagandq ir kitas netiesiogines agresijos 

formas, kadangi daugelis rusakalbi4 zmoni4, kaip teigia Flanagan ir kt., ,,Estijoje ir Latvijoje pasikliauja 

rusiskos kilmes ziniasklaida informacija ir pramogomis". 

Grupes kaip taikiniai 
Svarbu pamineti, kad propaganda vykdoma ne tik rus4 kalba. Pavyzdziui, agentura ,,Russian Sputnik-News", 

vykdanti atvirq dezinformacijq, 2016 m. pradejo veikti ir Baltijos sali4 kalbomis, o taip pat siomis kalbomis 

veikia ir internetini4 troli4 tinklai72• 

Kasciunas, Vaisnys ir kt. teigia, kad Rusijos informacinio karo Baltijos regione tikslas yra islaikyti Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos kaip ,,laikino darinio", ivardijamo kaip ,,netikrieji Vakarai" arba ,,netikra Europa", ivaizdi, 

pabreziant, kad tai turet4 buti neutrali erdve, nepaisant narystes euroatlantinese organizacijose. Labai retai 

pagrindiniai naratyvai yra skirti visai visuomenei - tam tikri pasakojimai pritaikomi atskiroms grupems73• 

Apskritai, ilgalaike regiono problema yra Rusijos sukurtas ir placiai naudojamas ,,tautieci4 uzsienyje" 

apsaugos diskursas (sootechestvenniki), tap~s vienu is Rusijos karo pries Ukrainq pagrindimu 74. 

2018 m. buvo paskelbti 2013-2017 m. rusakalbi4 socialini4 tinkl4 vartotoj4 {Facebook, Vkontakte ir 

Odnoklassniki) Baltijos regione analizes rezultatai. Tyrimu buvo siekiama istirti rusakalbi4 vartotoj4 

demografinius bruozus, viesus irasus ir elgesio modelius. Daugiausia demesio buvo skiriama 11 makro 

tem4, ivardijam4 kaip: SSRS, Antrasis pasaulinis karas, Rusija, Rusijos staciatiki4 baznycia, Vakarai, 

antibaltija, sajungininkai, Ukraina, ne pilieciai, gynybos pajegos ir priesiska itaka. Analize atskleide, kad 

visuose kiekvienos is trij4 valstybi4 tinkluose yra santykinai nedidele, bet reiksminga aktyvi4 ideologijq 

skleidzianci4 vartotoj4 - prorusiskq retorikq kurianci4, palaikanci4 ir skleidzianci4 zmoni4 - dalis. Taip pat 

pastebeta, kad fizineje erdveje vykstantys ivykiai naudojami kaip pretekstas diskursui tam tikromis temomis 

sukurti, ,,vartojant dramatiskq kalbq", ypatingq demesi skiriant naratyvams a pie Antraji pasaulini karq, SSRS, 

dabartin~ Rusijq iroponavimq Vakarams75• 

Duomenys apie santykini pagrindini4 tem4 pasiskirstymq kiekvienoje salyje rodo keletq esmini4 skirtum4. 

Pavyzdziui, ,,ne pilieci4" tema Lietuvoje (gana akivaizdu) maziau aktuali, taciau SSRS ir Ukrainos temos 

72 Baltics battle Russia in on line disinformation war 
https://learngerman.dw.com/en/baltics-battle-russia-in-online-disinformation-war/a-40828834. 

73 Kasci0nas, L., Vaisnys, A, et al. (2017). Rusijos propaganda: analize, ivertinimas, rekomendacijos. Vilnius: Rytlj Europos studijlJ centras. 

74 Kols, R. (2022) Hybrid Threats: The Baltic Perspective 
https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/RKols Hybrid%20threats%20Baltic%20Perspective-2022.pdf. 

75 Teperik, D., Senkiv, G., et al. (2020) Virtual Russian World in the Baltics 
https://stratco mcoe.org /cu ploads/pfi les/ncdsa-natostratcom coe-study-3 b-rus-socmed i a-web-fi na 1-1. pdf. 
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aptariamos dazniau nei dviejose kitose salyse. Kalbant apie ,,Facebook" naudojimq, Latvijoje pastebima 

bendra tendencija tarp aktyvi4 vartotoj4 vis daugiau demesio skirti ideologiniams klausimams; Lietuvoje 

aktyvumo lygis nuo 2014 m. krito ir, tiketina, toliau mazes; Estijoje ideologine veikla t~siasi ir daugiausia 

siejama su periodiskai rezonuojanciomis makro temomis, tokiomis kaip ne pilieciai, Antrasis pasaulinis 

karas, gynybos pajegos, NATO. Lyginant visas tris salis, ,,prorusisk4" makro tem4 populiarumas ,,Facebook" 

yra stipriausias Latvijoje, antroje vietoje - Lietuvoje, o Estijoje jis yra maziausias. 

Taigi, informacine aplinka Baltijos regione nera visiskai vienalyte. Tai lemia minetieji rusakalbi4 mazum4 

proporcij4 ir politines aplinkos skirtumai. Verta pamineti, kad skiriasi ir amziaus grupes, i kurias yra 

taikomasi. Vyresnio amziaus zmones yra labiau pazeidziami dezinformacijos (dazniausiai jaucia didesn~ 

nostalgijq sovietinei praeiciai ir netaip kritiskai vertina internete esanciq informacijq). 

Kalbedamas apie dezinformacijos kampanij4 priezastis, MorkOnas neseniai atliktame tyrime apie Rusijos 

dezinformacijos Baltijos regione efektyvumq ekonominiu poziOriu teigia, kad jomis siekiama dviej4 tikslli: 

pirma, kuo labiau diskredituoti valstybingumq (didinti nepasitenkinimq vidaus valdzios institucijomis ir 

demokratija), antra, teigiamai pavaizduoti Rusijq. fvertin~s si4 dezinformacijos kampanij4 efektyvumq, jis 

pazymi, kad dezinformacija paveikia ne tik socialini sluoksni, bet ir ekonomin~ pletrq. Tai pasireiskia vidaus 

investicij4 mazejimu, skiepijimo rodikliais (taigi ir islaidomis sveikatos apsaugai) bei sukelia nepasitikejimq 

teisine sistema ir nenorq kreiptis i valstybes institucijas 76• Todel dezinformacineveikla gali sukelti ilgalaiki4 ir 

pakankamai gili4 problem4, kurios neapsiriboja vien politine itaka. 

Estija buvo vienas pirm~4 dezinformacini4 atak4 taikini4, kuomet paminklo soviet4 kariams perkelimo 

metu, Rusija apsiginklavo propagandiniais sovietmecio ir Antrojo pasaulinio karo naratyvais77• 

Pagrindiniai dezinformacijos tikslai Lietuvoje, kaip apibendrino KasciOnas ir kt., yra socialini4 ir ekonomini4 

problem4 isryskinimas, istorines praeities isnaudojimas (dazniausiai, mineto Antrojo pasaulinio karo 

diskurso), nepasitikejimo globaliais Vakarais sejimas, etnini4 problem4 kurstymas ir skirtum4 tarp gana 

konservatyvios Lietuvos visuomenes ir liberalios ES diegimas78• 

Dezinformacijos naratyv4 aiskinimas: manipuliacijos istorija 
Kalbant apie Antrojo pasaulinio karo naratyvq, jis placiai naudojamas ir Lietuvoje, kadangi yra giliai 

isisaknij~s i Rusijos mentalitetq. Lietuvos laisves kovotojai, ,,misko broliai" yra viena is cia dazniausiai 

naudojam4 tem4. Jie yra svarbi Lietuvos istorijos dalis, o Rusijos propaganda iskraipo istorinius faktus taip, 

kad sie kovotojai bOt4 vaizduojami kaip naci4 kolaborantai ar teroristai, pasitelkiant ir kitus melagingus 

kaltinimus, pavyzdziui,j4 dalyvavimq Holokauste79• 

76 Mork0nas, M. (2022). Russian Disinformation in the Bal tics: Does it Really Work? Public Integrity, 1-15. 

77 Veebel, V. (2015). Russian Propaganda, Disinformation, and Estonia's Experience. Foreign Policy Research Institute, 
https://www.fpri.org/article/2015/10/russian-propaganda-disinformation-and-estonias-experience. 

78 Kasci0nas, L., Vaisnys, A, et al. (2017). Rusijos propaganda: analize, ivertinimas, rekomendacijos. Vilnius: Rytlj Europos studijlj centros. 

79 Andriukaitis, L. (2020) Russian propaganda narratives in the Baltics and the wider region 
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/05NI PA Andrjukaitis 2020 lv4-l %D0%B5.pdf. 

40 

https://www.fpri.org/article/2015/10/russian-propaganda-disinformation-and-estonias-experience
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/05/VIPA_Andriukaitis_2020_Iv4-1%D0%B5.pdf


D'G IR[ Is Baltijos skaitmeninio ii atsparumo tyrim4 centras 

Kalbant apie tokiq priestaringq atminties politikq Baltijos regione, reiket4 atsizvelgti i etnini (kalbini) 

aspektq. Rusams, paminklai, skirti kariams arba apskritai ,,Pergales dienos" diskursas yra j4 nacionalines 

tapatybes dalis, primenanti didvyriskq rus4/soviet4 zmoni4 vaidmeni praeityje (ne maziau ir del Rusijos 

oficialios informavimo politikos). Propaganda siaurina Antrojo pasaulinio karo palikimq per oficial4 

soviet4/rus4 diskursq, nepaisydama problematisk4 ir sudeting4 karo pasekmi4 tokioms salims kaip Baltijos 

salys (kad tai, kas buvo stove Rusijai, daznai buvo pazeminimas Baltijos salims), o tai veda i pasakojim4 

priestaravimq. Bandymais monopolizuoti ir itvirtinti savo pergal~ kare, sutelkiant demesi i milziniskas 

islaidas, kurias salis sumokejo, ir islaikant Rusijos politinio elite naratyvq apie Baltijos sali4 ,,savanoriskq 

prisijungimq prie SSRS", siekiama isreikalauti visisk4 politini4 teisi4 rusams, gyvenantiems Baltijos regione, 

ir kelti susipriesinimq tarp visuomenes grupi4 80• 

Taciau istorinis diskursas gali buti nukreiptas ir i nacionaline kalba kalbancius zmones. Siuo atzvilgiu, 

Holokaustas yra svarbi tema, kuriq reikia prisiminti. Pavyzdziui, desimtajame desimtmetyje populiari 

,,dvigubo genocide" perspektyva bylojo, kad Lietuvos zydai dalyvavo represijose pries lietuvius, o lietuviai, 

siekdami atkersyti, bendradarbiavo su vokieciais ir dalyvavo Holokauste (nors is ties4 represijas organizavo 

sovietai)81. Zyd4 bendruomenei naci4 kolaboracijos klausimas, kuris vis tiek vyko tam tikromis formomis, 

islieka svarbus ir siais laikais. 

2022 metais buvo paskelbtas LRT tyrim4 grupes ir DebunkEU.org tyrimas, analizuojantis dezinformacijos 

tinklq, Lietuvoje skleidzianti prorusiskus naratyvus a pie karq Ukrainoje82• Paaiskejo, kad si tinklq koordinuoja 

vos keli zmones, taciau jam priklauso simtai ,,Facebook" grupi4 ir puslapi4, susiet4 su nuomones 

formuotojais. Buvo isnagrinetos 194 ,,Facebook" grupes, is kuri4 105 pagal prorusiskos retorikos 

intensyvumq gali buti skirstomos i 4 blokus. 

• l blokas {41): liaupsina prosovietines ir prorusiskas idejas, menkina Lietuvq, ES ir NATO. 

• 2 blokas (28): tokios pat kaip 1-ame bloke; taip pat skelbimai, pardavimai ar knyg4 grupes. 

• 3 blokas (19): priesinasi LGBTQ teisems ir COVID apribojimams, skleidzia sqmokslo teorijas, kuriomis del 

karo kaltina JAV, kritikuoja Ukrainq. 

• 4 blokas (11): siekia sumazinti referendumo paskelbimo reikalavimus; siejamos su Lietuvos liaudies partija. 

8° Kuczynska-Zonik, A. (2016). Russian propaganda: methods of influence in the Baltic States. Rocznik !nstytutu Europy 
Srodkowo-Wschodniej, 14(2), 43-59. 

81 Budryte, D. (2013). Travelling trauma: Lithuanian transnational memory after World War II. /n Memory and Trauma in International 
Relations (pp. 184-197). Routledge. 

82 Atskleistas prokremliskas dezinformacijos tinklas Lietuvoje - LRT tyrimas (2022) 
https://www.lrt.lt/en /news-in-en gl ish /19/1701641/1 ith u an i a-s-p ro-krem Ii n-d isi nfo rm atio n-netwo rk-exposed-1 rt-investigation ?fbclid=I 
wAR3qP2U4sUc c2M2f9o2xB4uegwiRXaqroP9ZAouSe2uzd3xVancRhwOkuA. 
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Zalingas daugkartinh1 krizhi poveikis - nuo COVID-19 iki energetinio saugumo 

Atskirai verta pamineti, kad Maskva taip pat isnaudojo situacijq del COVID-19 atsiradimo ir plitimo bei 

naudojo ,,COVID diplomatijq", siekdama nuraminti vietin~ auditorijq, pelnyti pasirinktos uzsienio 

auditorijos palankumq83 ir pakirsti VakanJ demokratij4 teisetumq (ypatingai buvusio Varsuvos pakto ir 

SSRS salyse). 

COVID-19 padariniai tapo pretekstu sklisti sqmokslo teorijoms, kaltinti karantinq del neigiamo 

ekonominio poveikio, skleisti ,,pilietini4 teisi4" diskursq, kritikuoti sveikatos prieziuros prieinamumq ir 

apskritai kilti pries vakcinacijq nukreiptoms diskusijoms (kas taip pat kenkia visuomenes sveikatai)84• 

Tautines mazumos, labiausiai pazeidziamos Rusijos propagandos, dar kartq tapo dezinformacijos, 

formuojancios nepasitikejimq valdzia irvakarietiskais skiepais, taikiniu 85• 

Siekdamas atsakyti i klausimq ,,Kodel dezinformaciniai tekstai tokie itikinantys, kad patraukia kai 

kuriuos skaitytojus?", DIGIRES tyrimo COVID-19 tema metu pasitelke legitimacijos strategijas86• 

Diskurso analize buvo pritaikyta siekiant isanalizuoti dezinformaciniuose tekstuose ir pagrindineje 

ziniasklaidoje naudojamq retorikq. Kaip atskleide kai kurie ankstesni tyrimai, naujien4 reportaz4 zanro 

konvencij4 laikomasi tiek faktini4 naujien4 straipsniuose, tiek netikr4 naujien4 straipsniuose, o 

skirtumas tarp j4 slypi tam tikrose kai kuri4 iprast4 ypatybi4 naudojimo subtilybese ir daznume/ 

paplitime 87. Taigi, dezinformaciniai tekstai yra uzmaskuoti tekstai, pagristi ,,rimt4" zanr4 

modeliavimu/imitacija ir sumaisyti su populiaresniais zanrais88. 

DIGIRES analize atskleide, kad pavirsiniu lygmeniu su COVID-19 susijusi4 dezinformacijos tekst4 

retorika aiskiai imituoja rimt4 (zurnalistini4) zanr4 informacini stili4 ir yra linkusi uzimti 

pseudomokslin~ pozicijq. Tuo pat metu dezinformacijoje naudojami argumentavimo stiliaus bruozai89, 

83 Foster, N. (2021). Propaganda gone viral: A theory of Chinese and Russian "COVID Diplomacy" in the age of social media. In The 
Russian Federation in Global Knowledge Warfare (pp.123-145). Springer, Cham. 

84 Moy, W.R., & Gradon, K. (2020). COVID-19 Effects and Russian Disinformation Campaigns. 

85 Rozevic A. (2021) COVID-19 social media narratives in Lithuania 
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/11/v03 Covid-19 social-media-narratives-in LT A4.pdf. 

86 Legitimation is a strategy that aims to provide answers to the question why their texts and information are framed in a certain way 
and why a specific version of some practice is provided. 

87 Mahyoob, M., Algaraady, J., &Alrahaili, M. (2021, March 6). Linguistic-Based Detection of Fake News in Social Media. 
https://doi.org/10.5539/ijel.vllnlp99. 

88 Horbyk, R., Lofgren, I., Prymachenko, Y., Soriano, C. (2021). Fake news as meta-mimesis: imitative genres and storytelling in the 
Philippines, Brazil, Russia and Ukraine. Popular Inquiry, 1: 30-54. 
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/111278/J horbyk roman 2021.pdf?sequence=l&isAllowed=y. 

89 Apibendrinant galima teigti, kad argumentacinis dezinformacini4 tekst4 stilius aiskiai imituoja informatyv4 faktini4 zanr4 stili4, 
pasitelkda mas tokias strategijas ka i p: (1) a rgu mentavi mas pa mini nt iva i ri us a utoritetus, (2) rem i masis vertybi 4 sistema i r (3) (teori n is) 
racionalizavimas, imituojantis mokslines konvencijas, pasitelkiat apibrezimus, paaiskinimus ir prognozes. Taigi pavirsiniame lygyje 
dideli4 skirtum4 nepastebeta. 42 
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labiau budingi diskusijoms, bet ne naujien4 straipsniams. Taciau makroanalizes lygmenyje isryskejo 
svarbus saltini4 pateikimo, tekst4 strukturos ir bendro zinutes formavimo skirtumai. Saltiniai 
pagrindineje ziniasklaidoje yra labai ivairus (skirtingi mokslininkai, gydytojai, politikai ir kt.), o 
dezinformaciniuose tekstuose saltiniai sudaro ,,mes" ir ,,jie" dichotomijq: ,,mes"/ geri (tie, kurie 
priesinasi vyriausybei, turtingiesiems, mokslininkams, pagrindinei ziniasklaidai) pries ,,juos" 
(bauginancius saltinius/blogi). Kalbant apie platesnes naratyvines strukturas, dezinformaciniuose 
tekstuos pasakojimai yra sutelkti aplink ,,priesq" (kyla is dvipolio ,,mes" ir ,,jie" priespriesos), todel 
perdirbami ir skleidziami stipriai poliarizuojantys diskursai. Dezinformaciniuose tekstuose tikslas 
formuluojamas kaip kovos su priesu misija, o pagrindine ziniasklaida sutelkia demesi i tikslq kovoti su 
virusu. Vadinasi, dezinformacijos diskursai yra orientuoti i priesq, o ne i sprendimus, kaip kad 
pagrindineje ziniasklaidoje. Svarbu tai, kad sie aspektai {poliarizacija ir susitelkimas i priesq) yra 
vyraujantis priesisk4 diskurs4 bruozas, pvz. neapykantq kurstanti kalba90, agresyvi kalba, 
diskriminaciniai diskursai ir neigiami stereotipai. 

Regione cirkuliuoja dar vienas daznai pasikartojantis naratyvas, susij~s su energetiniu saugumu. 
Teiginiai, kad jei santykiai su Rusija nepageres, Europa siq ziemq ,,uzsals", 2022 m. skambejo tiek 
Rusijos ,,Gazprom" reklaminiuose vaizdo irasuose, tiek oficialioje vadovo Aleksejaus Millerio 
komunikacijoje. Toks su dujomis susij~s santazas ne naujiena91. Ir nors alternatyvus duj4 tiekimo 

saltiniai potencialiai leist4 regionui isspr~sti siq problemq92, sildymo kain4 ir apskritai komunalini4 
paslaug4 kain4 augimas, zinoma, papildys Rusijos propagandos argument4 bankq. 

Reikia tiketis, kad Baltijos salims, reiskiancioms rimtq paramq Ukrainai ir Laisvojo pasaulio karui su 
Rusija, tai netures reiksmingo poveikio. Taciau verta atsiminti ir tai, kad emocine salies partneres 
parama anksciau arveliau gali isblesti, ypatingai paastrejus socialinems ir ekonominems problemoms. 
Rusija tai zino ir tikrai nores tuo pasinaudoti. Todel galima numanyti, kad nauj4 propagandini4 
naratyv4 sia tema tik gauses. 

Rusijos karas pries Ukrainq siek tiek pakeite Baltijos sali4 pilieci4 nuomon~ apie Rusijq {jau nekalbant 
a pie tokius politinius sprendimus kaip viz4 draudimas ar sien4 uzdarymas Rusijos pilieciams). 
Stebimas vertybi4 pasikeitimas tarp rusakalbi4 mazumos Estijoje, o tie rusakalbiai, kurie palaiko 
Ukrainq (taigi ir pasisako uz laisv~ ir demokratijq), igavo tam tikrq matomumq93. Vis delto, 2022 m. 

90 Ruzaite, JO rate (forthcoming). Impoliteness categories in hateful comments targeting migrants in Lithuania. In Victoria Guilen-Nieto, 
Antonio Doval, Dieter Stein (eds.), From fear to hate: Legal-linguistic perspectives on migration. Berlin/Boston: deGruyter; Ruzaite, 
JO rate. (2021) How do haters hate? Verbal aggression in Lithuanian on line comments. In I. Chiluwa (ed.), Discourse and Conflict: 
Analysing Text and Talk of Conflict, Hate and Peace-Building. London: Palgrave Macmillan. 
https://doi.org/10.1007 /978-3-030-76485-2 5; Ruzaite, J. 2018. In search of hatespeech. Lodz Papers in Pragmatics 14(1): 93-116 
Special issue on Narrating hostility, challenging hostile narratives. Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/lpp-2018-0005. 

91 Baltic states no strangers to gas blackmail from Russia or Belarus - opinion 
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1546568/baltic-states-no-strangers-to-gas-blackmail-from-russia-or-belarus-opinion. 

92 Rusijos energetinis santazas nebera Lietuvos galvos skausmas? 
https:(lwww.lrytas.lt/english/business-tribune/2022/09/06/news/russja-s-energy-blackmail-no-longer-a-headache-for-lithuanja--24477809. 

93 Arvykstant karui Ukrainoje Estijos rusakalbiai pasireng~ priimti Vakarus? 
https://www.dw.com/en /am i d-wa r-i n-u kra i ne-a re-esto n i as-russi an-speakers-ready-to-em brace-the-west/a-61078050. 
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birzelia men. 24% gyventaj4 Rusijas vis dar nelaike gresme saliai. Kalbant a pie Ukrainas kantekstq, 9% 

apklaust4j4 mane, kad Ukraina engia rusakalbius gyventajus, a 15% buva link~ manyti, kad karq 

ispravakava Vakarai94• Zmani4, palaikanci4 Rusijas vykdamq palitikq, skaicius yra artimas Estijaje 

gyvenanci4 etnini4 rus4 skaiciui (taciau nera pagrinda teigti, kad sie skaiciai visiskai sutampa). 

Visuamenes apklausa parade, kad prasidejus Rusijas agresijai, Latvijaje neigiamai Rusijq vertinanci4 

zmani4 padaugeja nua 37% 2021 meta is iki 66% 2022 meta is ir tik 20% respandent4 nurade teigiamq 

pazi0ri 95• Sie rezultatai atsispindeja ir parlamenta rinkim4 rezultatuase - prarusiskas partijas surinka 

maziau bals4, a centra-desin~ atstavaujantis Karnis buva lyderis. Pasak palitikas eksperta Marcia 

Krastinia, ,,takiais laikais zmanes link~ telktis prie veliavas" 96• Taciau, kaip rada kita 2022 m. apklausa, 

tik 40% rusakalbi4 smerkia Rusijas invazijq97, a tai dar kartq pabrezia etninia veiksnia ir kalbas 

vaidmeni. Apklausas duamenimis, invazijq labiau link~ smerkti rusakalbiai gyventajai buva 18-34 met4 

amziaus, aukstaji issilavinimq turintys, vidutines ir dideles pajamas gaunantys Latvijas pilieciai. Sie 

rezultatai rada, kad Rusija sava dezinformacija labiau taikasi i vyresnes kartas atstavus ir zmanes, kuri4 

sacialine-ekanamine padetis prasciausia. 

Lietuvaje zmani4, remianci4 ekanamines sankcijas Rusijai, humanitarin~ pagalbq ir ginkl4 tiekimq 

Ukrainai pracentas yra aukstas (atitinkamai 79%, 93% ir 83%)98. 

94 Amid war in Ukraine, are Estonia's Russian speakers ready to embrace the West? 
https://www.dw.com/en /am i d-wa r-i n-u kra i ne-a re-esto n i as-russi an-speakers-ready-to-em brace-the-west/a-61078050. 

95 Survey: Latvian public sees Russia in more negative lightthan in 2021 
https://eng.lsm.lv/article/society/society/survey-latvian-public-sees-russia-in-more-negative-light-than-in-2021.a474416/. 

96 Latvia election: Karins wins reelection amid Russia-Ukraine war 
https://www.dw.com/en /latvi a-electi on-ka ri ns-wi ns-reelecti on-am i d-russi a-u kra i ne-wa r /a-63305784. 

97 Less than half of Russians in Latvia condemn Russia's war in Ukraine: survey 
https: //en g. lsm. Iv /a rti cle/soci ety/soci ety/less-tha n-h a lf-of-russi a ns-i n-latvi a-con dem n-russi as-wa r-i n-u kra i ne-su rvey.a464423/. 

98 Fewer Lithuanians satisfied with response to Russia's war in Ukraine-survey 
https://www.lrt.lt/en /news-in-en gl ish/19 /1777622/fewer-l ith u an i a ns-satisfi ed-with-response-to-russi a-s-wa r-i n-u kra in e-su rvey. 
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5. Procesinis ir sociokultiirinis posiikis dezinformacijos

analizeje: atsparumas kaip bendrakiiros procesas

Komunikacijos ir politikos moksl4 literatOroje atsparumas skaitmenines informacijos gresmems ir 

trikdziams daznai apibreziamas kaip visuomenes - jos institucij4, organizacij4 ir individ4 - gebejimas 

atsispirti ir atremti skaitmenines informacijos atakas ir manipuliacijas99. Trumpai tariant, (socialinis, 

bendras) atsparumas laikomas gebejimu, padedanciu visuomenei atlaikyti isorines gresmes100
. 

Taciau toks poziOris turi trOkum4. 

lnformacini4 gresmi4 akivaizdoje toks mqstymas siOlo ,,sugrjzti" ir ,,sugrqzinti" anksciau buvusiq 

organizacijos sistemin� bOkl�. Daugialypi4 trikdzi4 laikais tokia perspektyva reiskia norq atstatyti 

bOsenq, kai trokstamas tikslas yra suvokiamas kaip rutina ir zinoma, t.y. tai, kas yra placiai suprantama 

ir atspindi isivaizduojamq ,,normq". 

DIGIRES siekia pakeisti kai kuriuos dabartinius (politikos ir tyrim4) mqstymo bOdus, susijusius su 

atsparumo kOrimu ivairiausi4 pertrOki4 laikais, toki4 kaip: populiaraus politinio populizmo antplOdis, 

manipuliacijos, kisimasis i politinius procesus, dezinformacijos sklaida ir netikros naujienos, konflikt4 

kurstymas, klimato kaitos neigimas, etnonacionalizmo augimas, neapykantos kurstymas, sqmokslai, 

ispuoliai, nutekejimai ir skandalai. 

Kaip zinoma, didzioji dalis tokio turinio siais laikais mus pasiekia skaitmeninemis formomis. Taigi, 

galima sakyti, kad gil4 nepasitikejimq, susijusi su siais pokyciais, sukele naujos platformos. Is ties4, 

technologines infrastruktOros sistemos (duomenys ir platform4 valdomi algoritmai), kuriomis 

grindziamos siuolaikines visuomenes struktOros ir formuojamos vartotoj4 veiklos, yra nepaprastai 

svarbios101
. Platformos atnese daug naudos zmonems ir imonems. Taciau jos taip pat sukele rimt4 

problem 4. Dezinformacijos pagreitis ir sustiprejimas - tik viena is j4. 

Europos institucijos ir mokslininkai iesko atsakym4, kurie leist4 ne tik apriboti ir uzdrausti ,,blogo"102 skaitmeninio 

turinio sklaidq, bet ir realiai ieskot4 bud 4, kaip uztikrinti zmoni4 teis� gauti kokybiskq informacijq103
• 

99 Humprecht, E. et al. (2021). The sharing of disinformation in cross-national comparison: analyzing patterns of resilience. Information, 
Communication & Society, Doi: 10.1080/1369118X.2021.20067 44 

100 Hall, P. & Lamont, M. (2013). Social Resilience in the Neoliberol Ero. New York: Cambridge University Press; Obrist, B. et al. (2010). 
Multi-layered social resilience: a new approach in mitigation research. Progress in Development Studies, 10, 4, pp. 283-93. Doi: 
10.1177 /146499340901000402. 

101 van Dijck, J. (2021). Governing trust in European platform societies: Introduction to the special issue. European Journal of 
Communication, 36(4), 323-333. https://doi.org/10.1177 /02673231211028378. 

102 van Dijck, J. (2021). Governing trust in European platform societies: Introduction to the special issue. European Journal of 
Communication, 36(4), 323-333. https://doi.org/10.1177 /02673231211028378. 
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102 Siapera, E. (2022). Platform governance and the "infodemic". Javnost/The Public. Vol. 29, No. 2, pp.197-214. 

103 Cammaerts, B., and Mansell, R. (2021). Digital Platform policy and regulation: Toward a radical democratic turn. 
https://ijoc org/index php/ijoc/article/view/11182. 
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DIGIRES vadovaujasi ideja, kad visi konceptai, susij~ su sudetingais skaitmenines informacijos 

cirkuliacijos ir manipuliavimo procesais, tokiais kaip dezinformacija ir pazeidziamumas (arba, 

atvirksciai, atsparumas, kaip pageidautinas kovos su zalingais siuolaikini4 komunikacij4 padariniais 

rezultatas), turet4 buti traktuojami kaip kai kuri4 gilesni4 visuomenes proces4 (dezinformacijos ir 

manipuliacij4 atveju - socialini4 konflikt4 ir susiskaldymo) ir transformacij4 simptomas. 

DIGIRES atsparumo ir kompetencij4 ugdymq laiko butinu tikslu, kuri reikia pasiekti priimant politinius 

sprendimus, t.y. viesosios politikos strategijas ir programas (susijusias su strukturiniu atsparumu), 

uztikrinant ziniasklaidos funkcionavimq (sukuriant atsparumq), o taip pat pasitelkiant pilieci4 

iniciatyvas ir j4 atsakq (siekiant aktyvaus pilietinio atsparumo). 

Vadovaudamasis tokiu mqstymu, DIG IRES i dezinformacijos antpludi zvelgia ir H analizuoja ne tik kaip i 

technologiskai valdomq, taip vadinamaji, reprezentacini reiskini, kuri reikia ,,atsargiai stebeti" ir 

,,registruoti", t. y. ivardinti, aprasyti ir ismatuoti kiekybine prasme (pavyzdziui, kiek ir kokios yra 

dezinformacijos, kaip ji plinta ir kokiais kanalais). Gana priesingai - DIGIRES teigia, kad dezinformacijos 

reiskinys turi buti nagrinejamas per socialin~ prizm~ kaip procesas, reikalaujantis grieztos 

kontekstines/kulturines aplinkos ir suinteresuot4j4 sali4, j4 veiksm4 ir gaut4 zini4 analizes bei 

adekvaci4 politini4 atsakym4 kurimo. 

DIGIRES tokio ambicingo tikslo siekia keliomis perspektyvomis, kurios yra sujungtos i dvi grupes: 

mokslinius projektus ir praktinius ziniasklaidos svietimo mokymus, orientuotus i fakt4 patikrinimq, ir 

informacijos patikrinimo soninio skaitymo strategijas. 

Moksline perspektyva pasitelkiama siekiant atskleisti Lietuvos, Latvijos ir Estijos104 ziniasklaidos 

transformacijos bukl~, visuomenes nuomones kaitq105, susijusiq su informacini4 trikdzi4 antpludziu. 

Tokia analize leidzia kritiskai ivertinti visuomenes mqstysenq ir ivairi4 zmoni4 grupi4 informuotumo 

apie esamus ir galimus informacijos sutrikimus spragas. Tam, kad efektyviai pasiekti sias grupes ir 

motyvuoti jas tapti atsakingais informacijos vartotojais, DIGIRES ragina ne tik kalbeti apie ,,medij4 

rastingumq" (kuris yra sudetinga ir daugialype sqvoka106). DIGIRES mokymo strategijos ir mokomojo 

medziaga taip pat orientuojasi i skaitmeniniu budu perduodamos informacijos (kaip ji pateikiama) ir 

infrastruktur4 (duomen4, algoritm4) veikimo logikq107• 

104 Balcytiene, A, Juraite, K. (2022). Baltic Democracies: Re-configuring Media Environments and Civic Agency, Journal of Baltic Studies. 
Doi: 10.1080/01629778.2022.2117833. 

105 Analysis prepared for UNESCO MILID Book 2022: Informed citizenship in the times of manyfold inforuptions: The Baltic-Nordic 
evidence for media and information literacy, civic resilience, and public good. 

106 Tessa Jolls (report, 2022 September). Building resiliency: Media literacy as a strategic defense strategy for Transatlantic 
(https://www.medjalit.org/sites/default/files/announcements/JollsBuilding%20Resjljency-Media%20Literacy%20as%20a%20Strategi 
c%20 Defense%20Strategy%20fo r%20the%20T ra nsatla nti c%20%2810-10-2022%29%20co py. pdf). 

107 DIG IRES komanda parenge ToolKit medziagq, skirtq saltinio patikrinimui, taikant ,,soninio skaitymo" strategijas. Si0loma, kad ,,soninis 
skaitymas" igalint4 medij4 varototojus adekvaciai analizuoti turini, susiduriant su skaitmenini4 platform4 verslo algoritminiais modeliais, 
ivertinti turinio estetines savybes irzmogiskuosius isteklius, reikalingus tokio tipo informacijai sukurti ir palaikyti. 
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Kaip buvo teigiama ankstesniuose sios ataskaitos skyriuose, reprezentacine puse (dezinformacijos 

mastai ir naratyvai Lietuvoje ir kaimyninese salyse) yra placiai aptarinejama ir viesai atskleidziama 

ziniasklaidoje. Kitaip tariant, esame pakankamai gerai informuoti a pie populiariausias dezinformacijos 

rusis ir saltinius. Taciau vis dar nera gerai zinoma, kaip ir kodel vartotojai reaguoja (isitraukimu ar 

ignoravimu) i siuos netikrus pasakojimus ir, priesingai, kaip jie islieka j4 nepaveikti. 

DIGIRES siekia pakeisti vyraujanti mqstymq, akcentuojanti klaidingos informacijos reprezentavimq, 

pasitelkiant analiz~ ir igyvendinant kombinuotas makro-mezzo-mikro atsparumo strategijas taip, kad 

dezinformacijos isryskinimas nesukelt4 zaling4 pasekmi4. 

Mes nezinome teisingo atsakymo, kaip tiksliai tai padaryti. Taciau manome, kad daugiasektorinis ir 

tarpdisciplininis poziuris i siq sudetingq problemq yra gyvybiskai svarbus. 

Pasitikejimas, atsparumas ir igalinimas 

DIGIRES siulo i integruotq atsparumo sistemq zvelgti ne tik kaip i apsaugos mechanizmq (reguliavimo 

priemones ir politikq} iris anksto nustatytas zmoni4 kompetencijas, kurias jie turi tureti. Priesingai - i 

socialinio ir skaitmeninio atsparumo raidq reikia ziureti kaip i nuolatini ir konteksto valdomq procesq. 

Del sios priezasties visuomenes atsparumo ugdymo ideja turi buti nagrinejama kaip bendrakuros 

procesas su naujomis bendradarbiavimo formomis ir pasitikejimo valdymo 108 veiksmais tarp 

potenciali4 suinteresuot4j4 sali4: valstybes institucij4, organizacij4 (pvz., ziniasklaidos, mokykl4, NVO} 

ir pilieci4. 

Demokratinio tvarumo ir demokratijos bendrakuros diskursuose atsparumq reikia vertinti pasitelkiant 

pilietinio atsparumo sqvokq. Kaip aktyvus, nuolatinis ir performatyvus procesas, pilietinis atsparumas 

(zr. 9 pav.) vertinamas kaip suinteresuot4j4 sali4, bendruomenes isitraukimo ir grupi4 igalinimo 

gebejimai ir kompetencijos, igyjamos remiantis organizacinemis strukturomis (strukturiniais 

pajegumais: ziniasklaidos sistema ir jos atvirumu ivairiems poziuriams bei j4 itraukimu) ir individualiais 

gebejimais (individualiomis ir grupes kompetencijomis, pavyzdziui, motyvacija veikti ir tarpasmeniniu 

bei visuomeniniu pasitikejimu). 

108 van Dijck, J. (2021). Governing trust in European platform societies: Introduction to the special issue. European Journal of 
Communication, 36(4), 323-333. https://doi.org/10.1177 /02673231211028378. 
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-------------------- ------ ---~~~ ~~ 

,,, .,,. .,,. -- Civic resilience ............ ..._ ..._ 
/ ' 

S~:turalaffordances / ~ Agencyfeatures ',) 
Qualities of media environment Capacity to act individually' 
Media syste'rn.q.e_enness and information Media awareness, skills and cridcal 

plurality characteriSacs, and other types of thinking competences, apd. 1;cietal 
digital media afforctan~ _ _ _ _ _ _trust --.,,. 

------ ----------
9 pav. Pilietinis atsparumas kaip performatyvus procesas. 

Del sios priezasties DIGIRES - tiek kaip tyrim4/analizes projektas109 , tiek kaip asociacija (Baltijos 
skaitmeninio atsparumo tyrim4 centras110) - siekia bendrai valdom4 ir bendrai kuriam4 
atsparumo proces4: 

ti 

DIGIRES mano, kad atsparumo ugdymas yra gebejim4 kurimo ir stiprinimo procesas, 

palaikomas zini4 main4, bendro zinojimo kurimu ir ,,dalijimusi", vystomu pasitelkiant jvairius 

pasitikejimo kurimo veiksmus. 

DIGIRES atsparumo ugdymo metodai yra pagrjsti bendr4 poreiki4 principu, t. y. skirting4 

dalyvaujanci4 veikej4/suinteresuot~4, turinci4 reikiamq patirti, sujungimo ir bendro gerio 
kurimo ideja111. 

Atsparumas ir tvarumas yra dvi sqvokos, pakaitomis naudojamos siuolaikiniuose diskursuose, 

susijusiuose su socialiniais pokyciais. Atsparus mqstymas remiasi gebejimu panaudoti sukretimus, 

siekiant inicijuoti atsinaujinimq, o tvarus vystymasis reiskia gebejimq toliau t~sti veiklq ir egzistavimq. 

Toliau pateikta diagrama (zr. 10 pav.) isplecia sj susikeiciantj dviej4 idej4 sambuvi i vizual4 konceptq: 

kaip iliustruojama, abu egzistavimo budai papildo ir kokybiskai ,,isplecia" vienas kito savybes. 

109 DIG IRES (Supporting Collaborative Partnerships for Digital Resilience and Capacity Building in the Times of Disinfodemic/COVID-19) 
is 15 month duration (2021-2022) an EU Funded pilot project, Contract No. LC-01682259, http://digires.lt. 

110 Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrim4 centre) 2022 m. isteige trys steigejai -Vytauto Didziojo universitetas Kaune, UAB ,,Delfi" 
(.ziniasklaidos organizacija) ir Nacionalinis socialines integracijos institutas (NVO). 

m Siuo metu su DIG IRES poreikiais susijusius tyrimus ir inovacijas vykdo Vytauto Did.ziojo universiteto mokslininkai (lntelektini4 
sistem4 laboratorija, Viesosios komunikacijos katedra, VDU UNESCO medij4 ir informacinio rastingumo itraukiai .zini4 visuomenei 
katedra), fakt4 tikrinimq atlieka naujien4 portalas ,,Delfi.It" ir regionine ziniasklaida (regioninis dienrastis ,,Tau rages kurjeris"), medij4 
rastingumo iniciatyvas, skirtas itraukti ivairias grupes, koordinuoja NVO ,,Media4Change". 
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Risks 

Information disruptions -------------~ ,,,,, ..... - ___________ .,_-:::-..._-,------------Resilience 
u rt • ty 1 ,,,.--s . b·1· ' ' nee a.In ( ,,, usta1na I tty \ achieved thrcru.gh 'shareability' 

'~ ( development and growth) / actions among different stakeholders 
\',._ .,,../' (fact-checkers, MIL, academics, 
',,-.__-_----------- liwirians) 

--- // -----------------~ 
9 pav. Atsparumas plecia tvarumq (konceptuali iliustracija}. 

Siekdamas sukurti tokiq bendro valdymo, bendrakOros ir maimJ schemq bei darbo modeli, DIGIRES 

atsizvelgia i socialines ir kultOrines konteksto ypatybes ir atsparumo pozymius valstybiniu (makro), 

organizaciniu (mezzo: ziniasklaida, svietimas, kOrybines industrijos) ir individualiu (mikro) lygmenimis. 

Siekdamas tokio ambicingo tikslo, DIGIRES testuoja kai kurias pilotines idejas: 

fl 

Mokslini4 tyrim4 srityje taiko integruotq poziOrj ir tiria skaitmeninio atsparumo struktOras 

Lietuvoje, atlieka suinteresuot~4 sali4 analiz~, skiria demesj reprezentaciniam (ziniasklaidos) 
aspektui, taip pat teikia jzvalgas112 apie zmogiskuosius/psichologinius atsparumo pagrindus, 

kuriuos apibrezia skirtingi specialistai. 

Tuo paciu metu DIGIRES savo veiklq laiko labai praktiska, kadangi siekia: (a) parengti 

autentiskus i atsparumq orientuotus mokymus, pagrjstus bOtinomis skaitmenini4 medij4 
rastingumo kompetencijomis ir pateikti saltinio tikrinimo strategijas; b) viesai kalbeti ir 
pristatyti savo bei klausytis ir perimti kit4 patirtis; c) teikti politikos siOlymus. 

112 lnterviu su skirting4 suinteresuotl)j4 sali4 atstovais parodo, kaip atsparumo idejq artikuliuoja skirtingi veikejai; sie atsakymai taip pat 
atskleidzia atsparumo sistemos spragas. 
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6. Veiksmai kovai su dezinformacija 
Augant informacijos kiekiams ir spartejant komunikacijai, buvo pradeti veiksmai, skirti kovoti su 

dezinformacija, pasitelkiant ziniasklaidos inicijuotus ir remiamus projektus (tokius kaip fakt4 tikrinimas, 

melaging4 naujien4 demaskavimas (angl. debunking), prevencinis paneigimas (angl. pre-bunking), klaiding4 

teigini4 ir naratyv4 fiksavimas) ir mokslinius visuomenes demokratinio atsparumo zalingai informacijai 

vertinimus. 

!prastai medij4 rastingumas ir medij4 sqmoningumas yra vertinami kaip daug zadancios priemones113, skirtos 

sukurti butinus (grupes ir bendruomenes) gebejimus, kad but4 isvengta daugybes melaging4 teigini4 ir 

naratyv4, strategiskai sukurt4 manipuliuoti ir apgauti, sklaidos bei j4 neigiamo poveikio. Vis delto, kad ir 

kokios intensyvios ir kaip placiai paplitusios sios priemones bebut4,jos turet4 buti vertinamos kaip reaktyvus 

atsakas. 

Fakt4 tikrinimas 

!vairios ziniasklaidos organizacij4 kuriamos strategijos, pvz., fakt4 tikrinimas, melaging4 naujien4 

demaskavimas, isankstinis demaskavimas ir netikr4 naratyv4 atskleidimas, veikia isvien su nauj4 

zurnalistini4 format4 kurimu, skatinanciu visuomenes isitraukimq ir susitelkimq dezinformacijos srityje. 

Taciau arsi4 ziniasklaidosveiksm4 pakanka, siekiantsusidoroti su (dez)informacija? Kaip islaikyti informuoto 

ir atsparaus pilietiskumo idealus spartejancios komunikacijos, informacijos pertekliaus, informacini4 trikdzi4 

irtiesos nykimo laikais? 

Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose demokratinese salyse fakt4 tikrinimas yra iprasta zurnalist4 praktika, siekiant 

pateikti visuomenei patikrintq informacijq ir apskritai tarnauti demokratiniams ziniasklaidos tikslams. 

Lietuvoje fakt4 tikrinimas kaip zurnalisto pareiga yra apibreziamas Visuomenes informavimo istatymo. Taciau 

dezinformacijos kontekste fakt4 tikrinimas pasitelkiamas ne tik tada, kai zurnalistai kuria autorinius 

zurnalistinius produktus, bet ir kaip priemone kovoti su dezinformacija, kuri jau sklando mus4 informacineje 

erdveje. Daug zurnalist4 jaucia atsakomyb~ demaskuoti melagingus naratyvus, skleidziamus siekiant tam 

tikr4 politini4 tiksl4, ir isvalyti esamq komunikacin~ aplinkq nuo melo. 

Kadangi fakt4 tikrinimas ir dezinformacijos demaskavimas yra savotiska tiriamoji zurnalistika, si praktika 

reikalauja dideli4 finansini4 ir zmogisk~4 resurs4, todel ne visos (ypatingai mazesnes) ziniasklaidos 

priemones turi galimybes uzsiimti tokia veikla. 

Pirmaji fakt4 tikrinimo projektq Lietuvoje, o taip pat ir Baltijos salyse, 2016 m. isteige komercinis naujien4 

portalas !Sm in.It. ,,Patikrinta lSmin" pavadintas projektas siekia surinkti ir isanalizuoti politik4 ir kit4 svarbi4 

visuomenes veikej4 diskursq, kelianti abejoni4 del pateikt4 fakt4 ir skaici4 tikrumo. Toks diskursas neapima 

nuomoni4, prognozi4 ar abstrakci4 teigini4. ,,Patikrinta lSmin" fakt4 tikrinimo proceso metu yra 

113 Tessa Jolls (2022 m. rugsejo men. ataskaita). Building resiliency: Media literacy as a strategic defense strategy for Transatlantic 
(https://www.medialit.org/sites/default/files/announcements/JollsBuilding%20Resiliency-Media%20Literacy%20as%20a%20Strategi 
c%20 Def ense%20Strategy%20fo r%20the%20T ra nsatla nti c%20%2810-l 0-2022%29%20co py. pdf). 
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apklausiamas asmuo, kurio parodymai tiriami, siekiant pateikti teiginius patvirtinancius irodymus. Taip pat 

renkama ir analizuojama informacija is pirmini4 dokument4, kit4 viesai prieinam4 saltini4, ekspert4. 

Remiantis visa turima informacija, teiginiai ivertinami skaleje nuo absoliucios tiesos iki absoliutaus melo. 

Vienas is naujausi4 ,,Patikrinta lSmin" zurnalist4 aptikt4 mel4 - Rusijos propagandist4 teiginys, kad 

nuotraukoje klupantys ir uz Ukrainq besimeldziantys lenkai, neva is ties4 esq serbai, besimeldziantys uz 

rusus114• 

2018 m. vienas is trij4 DIGIRES steigej4 - naujien4 portalas Delfi.It - pradejo fakt4 tikrinimo projektq ,,Melo 

detektorius", kuriuo siekiama pateikti skaitytojui faktais pagristq informacijq, atidziai analizuojant viesus 

Lietuvos politik4 ir ekspert4 pasisakymus. Kiekvienas tyrimas prasideda nuo kruopscios fakt4 atrankos. 

Zurnalistai tam naudoja ivairius irankius: iesko fakt4 internete, klausosi vyriausybes posedzi4, seka viesus 

ekspert4 komentarus, dalyvauja spaudos konferencijose, naudojasi specialiu ,,Facebook" fakt4 nustatymo 

irankiu. Pasirink~ tirti konkret4 faktq, zurnalistai pradeda ieskoti informacijos internete, duomen4 bazese, 

akademiniuose darbuose, atlikti tyrimus, kad patvirtint4 arba paneigt4 pasirinktq faktq. Surink~ visus 

reikalingus irodymus a pie tiriamq faktq, zurnalistai yra pasireng~ paskelbti tyrimq ir galutini fakto ivertinimq: 

ar jame yra dezinformacijos, truksta konteksto, manipuliuojama sena filmuota medziaga ir pan. ,,Melo 

detektoriaus" zurnalistai, dalindamiesi savo atradimais su visuomene, pateikia kuo daugiau tekstini4 ir 

vaizdini4 irodym4, iskaitant nuorod4 sqrasq kiekvieno teksto apacioje. Vienas is naujausi4 ,,Melo 

detektoriaus" demaskuot4 dezinformacijos naratyv4 yra a pie fasist4, naudojanci4 smurtq tramdant skirting4 

politini4 isitikinim4 civilius, ypatingai Donbaso regione, valdomq Ukrainq. 

Be fakt4 tikrinimo projekto ,,Melo detektorius", Delfi.It paskelbe ir straipsni4 ciklq ,,Sekant pinigus" -

tiriamosios zurnalistikos projektq, skirtq atskleisti, kas ir kaip finansuoja dezinformacijq Lietuvoje. lniciatyva 

analizuoja, kurios Rusijos imones kontroliuoja Lietuvoje pasiekiamus Rusijos ziniasklaidos kanalus ir 

aiskinasi, kaip tokie kanalai, ypatingai Kremliaus kontroliuojama televizija, skleidzia dezinformacijq ir kursto 

neapykantq. Be to, isskiriami Lietuvos visuomenes veikejai, kurie yra zinomi visoje salyje del zalingos 

informacijos skleidimo. Straipsni4 ciklas pristato ir Lietuvos visuomeneje paplitusi4 dezinformacini4 naratyv4 

analiz~, kuriq atliko Vilniaus politikos analizes institutas. Toks Delfi.It zurnalist4 atliekamas tiriamasis darbas 

yra glaudziai susij~s su fakt4 tikrinimo iniciatyvomis, nes visomis jomis siekiama kovoti su dezinformacija ir 

sviesti visuomen~ apie isgyvenamq informacin~ kriz~. 

Trecioji fakt4 tikrinimo iniciatyva, kuriq vykdo Lietuvos visuomeninis transliuotojas (Lietuvos radijas ir 

televizija} - ,,LRT Faktai", pradeta 2019 m. Sio projekto tikslas - nesaliskai ir suprantamai atskleisti viesojoje 

erdveje skelbiamq klaidinanciq ar melagingq informacijq. ,,LRT Faktai" fakt4 tikrintojai analizuoja melagingas 

naujienas, tokias kaip propaganda, klikbaitai, nupirkti straipsniai, dezinformacija, manipuliacijos, netikros 

naujienos. Fakt4 tikrinimo procesas, iskaitant tikrintin4 fakt4 pasirinkimq ir tikrinimq remiantis pirminiais, 

viesai prieinamais saltiniais, yra labai panasus i ,,Patikrinta lSmin" ir ,,Melo detektorius" iniciatyv4 procesus. 

Po atlikto tyrimo ,,LRT Faktai" pristato melo saltini ir jo kilm~, dalijasi zurnalist4 surinktais faktais, o pranesimo 

pabaigoje pateikia analizuojamo teiginio vertinimq. Taip pat pateikiamos nuorodos i visus saltinius, kuriais 

114 https://www. l5m in. lt/na uj iena/a ktu a I u lei n iska-a pga u le-ma Id a-uz-u kra in ieci us-pave rte-ma Id a-uz-rusu-ka ri us-55-1666592. 
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remesi zurnalistai, kad fakt4 tikrinimo procesas but4 skaidrus ir patikimas. Viena is naujausi4 ,,LRT fakt4" tirt4 

melaging4 naujien4 -vaizdai, kuriuose Rusija, kaip atsakq i Suomijos isreikstq norq istoti i NATO, prie Suomijos 

sienos siuncia karin~ technikq. 

Pirmieji du lietuviski fakt4 tikrinimo projektai ,,Patikrinta lSmin" ir ,,Melo detektorius" yra patvirtinti 

Tarptautinio fakt4 tikrinimo tinklo (International Fact-Checking Network, IFCN) Garbes kodekso signatarai. Si 

naryste rodo j4 isipareigojimq laikytis nesaliskumo, sqziningumo, saltini4, finansavimo, organizavimo ir 

metodologijos skaidrumo bei atviros ir sqziningos korekcij4 politikos. Kaip mineta anksciau, tiek lSmin, tiek 

Delfi, tiek LRT veikia nacionaliniu lygiu. J4 stabilus finansavimas leidzia daugiau investuoti i tokias fakt4 

tikrinimo iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su dezinformacija, nei, kad, pavyzdziui, galet4 investuoti 

regionine ziniasklaida. Taciau fakt4 tikrinimas kaip zurnalistine praktika galet4 ir turet4 buti taikomas visuose 

ziniasklaidos lygiuose - nuo regionines iki nacionalines. Zurnalistai, kaip kolektyvinis vienetas, yra atsakingi uz 

patikrintos informacijos dalijimqsi su savo auditorija, uz viesajame diskurse skleidziam4 melaging4 naratyv4 

demaskavimq, taigi ir uz visuomenes pasitikejimo ziniasklaida, kaip demokratine institucija, didinimq. 

Apibendrinant galima teigti, kad nors Lietuvoje veikia dvi fakt4 tikrinimo redakcijos, o fakt4 tikrinimas yra 

neatsiejama kasdienes veiklos dalis pirmaujanciose ziniasklaidos priemonese, DIGIRES patirtis irvisuomenes 

apklaus4 rezultatai patvirtina, kad fakt4 tikrinimo veikla yra per menkai zinoma placiajai visuomenei. 

Pilietinis isitraukimas ir medij4 rastingumo ugdymas 

Cia pateikiamos kelios mokom4j4 medziag4, kaip atpazinti dezinformacijq ir su ja kovoti, rusys. Jas sudaro 

svietimo priemones irvyriausybes siulomi projektai, kiti ivairus projektai, finansuojami organizacij4 (toki4 kaip 

IREX115, Svedijos institutas116, Siaures ministr4 tarybos biuras Lietuvoje, ES ir kt.), NVO (pvz., Media4Change, 

Skaitmenines etikos centras, Saugesnio interneto centras Lietuvoje ir kt.) arba aukst4j4 mokykl4. 

Vienas toki4 yra mokom4j4 priemoni4 rinkinys ,,Kaip atpazinti dezinformacijq ir su ja kovoti117", inicijuotas 

Europos Sqjungos, yra sukurtas aukst4j4 mokykl4 studentams ir mokytojams, siekiant padeti nustatyti, kuri 

internete rasta informacija yra teisinga, o kuri - klaidinga. Si mokom4j4 priemoni4 rinkini sudaro teorine 

medziaga su pavyzdziais iriliustracijomis, kaip perCOVID-19 pandemijq buvoskleidziama dezinformacija. Jame 

pagrindinis demesys skiriamas paaiskinimui, kaip veikia dezinformacija ir kaip i jq reiket4 reaguoti. Priemoni4 

rinkinyje taip pat pateikiamos grupines uzduotys mokiniams ir studentams bei ivairus informacijos saltiniai. 

Kita mokomoji priemone, sukurta padeti kovai su dezinformacija, yra informacinis naujienlaiskis ,,As 

manau!118", isleistas Vilniaus universiteto Tarptautini4 santyki4 ir politikos moksl4 instituto. Sis informacinis 

115 https://www.irex.org/news/irex-launches-media-literacy-online-course-baltics. 

116 https://sha ri n gsweden .se/too I kits/i ntrod uci n g-sou rce-criticism-classroo m / 

117 ,,Kaip atpazinti ir kovoti su dezinformacija" 
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/spot-and-fight-disinformation It. 

118 ,,As ma na u ! ". https://asma na u.word press.com/2021/05/03/n r-49-melagienos-i r-eu ropos-atsa kas-i-pa ndem ija/. 
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naujienlaiskis skirtas ne tik dezinformacijai, bet ir kitoms temoms, tokioms kaip Europos atsakas i Rusijos karq 

Ukrainoje, Stambulo konvencija ar Partnerystes istatymas. Kiekviename naujienlaiskyje demesys skiriamas 

vienai is si4 tem4, o taip pat pateikiama po publikacijq apie netikras naujienas COVID-19 pandemijos metu ir 

Europos atsakq i jas. Sis projektas daugiausiai skirtas vidurini4 mokykl4 mokiniams ir mokytojams aptarti ir 

analizuoti pagrindines politines, ekonomines ir socialines problemas. Minetame straipsnyje apie netikras 

naujienas pateikiamos ekspert4 nuomones ir isvados, kas ir kodel skleidzia dezinformacijq, kaip atpazinti 

netikras naujienas ir kq ES institucijos daro siekdamos spr~sti siq problemq. Pabaigoje taip pat pateikiami 

klausimai ir uzduotys mokiniams. 

Kitos dvi cia pristatomos edukacines priemones apima vyriausybinius ir nevyriausybinius projektus. Pirmasis, 

kuri inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarija, vadinasi ,,Sustiprink imunitetq 119". Sis 

projektas/informacine kampanija pagrindini demesi skiria gresmi4 internete atpazinimui ir kovai su jomis. 

Projekto internetine svetaine suskirstyta i tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje pateikiama informacija 

darbdaviams ir darbuotojams, antrojoje aiskinama, kaip saugiai narsyti internete, o treciojoje, pavadintoje 

,,Atpazinkite netikras naujienas", mokoma, kaip neikliuti i netikr4 naujien4 pinkies. Vartotojai taip pat gali atlikti 

testq ,,Sustiprink imunitetq", kuriame reikia atpazinti, ar straipsnio antraste yra tikra, ar ne. Galiausiai, 

svetaineje pateikiami saltiniai, kaip patikrinti naujien4 straipsnius ir apskritai internete rastq informacijq. 

,,Pilietinio atsparumo iniciatyvos" pradetas projektas ,,Siuolaikines dezinformacijos issukiai120" - tai 

projektas-mokymai zurnalistams is ivairi4 Lietuvos region4, o taip pat pilieciams, besispecializuojantiems 

ziniasklaidos, zurnalistikos ar komunikacijos srityse. Projektu siekiama padidinti kritinio mqstymo ir 

skaitmeninio atsparumo svarbq mus4 visuomeneje. 

,,Media4Change" yra viena aktyviausi4 NVO medij4 ir informacinio rastingumo tinkle Lietuvoje. Programa 

,,Medij4 rastingumas visiems" apima ivairias mokymosi galimybes, itraukias mokymo priemones ir 

informuotumo didinimo kampanijas121. ,,Media4Change" uzsiima gebejim4 stiprinimo veiksmais, tuo paciu 

stiprindama pilietines visuomenes (ypatingq demesi skiriantjauniesiems medij4 vartotojams ir zurnalistams) ir 

medij4 turinio kurej4 MIL kompetencijas, teikdama jiems mokymus, mokomuosius isteklius ir skatinamqsias 

kampanijas. 

2022 m. pradeti internetiniai medij4 rastingumo kursai lietuvi4 kalba. Vienq is j4 ,,Very Verified: nuotolinis 

medij4 rastingumo kursas" sukure pasauline pletros ir svietimo organizacija IREX, vykdydama JAV valstybes 

departamento programq ,,Medij4 rastingumas Baltijos salyse", pasitelkdama ,,Learn to Discern" (L2D) metodq, 

siekiant ugdyti pilieci4 atsparumq dezinformacijai ir manipuliacijoms122• Siuo kursu siekiama suteikti zmonems 

pagrindinius medij4 rastingumo ir informacijos tikrinimo igudzius, reikalingus j4 kasdieniame gyvenime, ir 

119 ,,Sustiprink imunitetcf https://sustiprinkimuniteta.lt/. 

120 ,,Siuolaikines dezinformacijos issOkiai". https://cri.lt/#projects. 

121 ,,Medij4 rastingumas visiems" https://www.media4change.co/lt/activity-areas/media-literac'd 

122 "Very Verified". https://veryverified.eu/lt/home-lietuviskai/ 
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ugdyti gebejimq atpazinti propagandq bei kitus informacinius sutrikimus. Taip pat pedagogams suteikiama 

lengvai naudojama kursq atitinkanti misraus mokymosi pamok4 medziaga. 

Dar vienq nuotolini kursq parenge Medij4 rastingumo centras ir jo vykdomas projektas ,,Global On-Ramp to 

Media Literacy"123. Tai yra 90 minuci4 savarankiskas kursas, skirtas kritinio mqstymo igudzi4 ugdymui. 

lnteraktyviame kurse naudojami tekstai, vaizdo irasai, klausimynai ir infografikai, apimantys temas nuo seniai 

patvirtint4 pagrindini4 medij4 rastingumo klausim4 ir koncepcij4 iki igalinimo spirales ir pagrindini4 idej4 bei 

iranki4 rinkinio, kuris yra esminis medij4 rastingumo tyrimais pagristai ugdymo metodikai. 

Galiausiai, ivairios ekspert4 grupes ir svietimo istaigos, iskaitant universitetus ir mokyklas, aktyviai skatina ir 

propaguoja medij4 ir informacini rastingumq. Vilniaus politikos analizes institutas - ekspert4 grupe, vykdanti 

Medij4 ir demokratijos programq, skirtq medij4 rastingumo ir kritinio mqstymo igudzi4 ugdymui ivairiose 

visuomenes grupese124• 2018 m. Vytauto Didziojo universitete isteigta UNESCO medij4 ir informacinio 

rastingumo itraukiai zini4 visuomenei katedra125. 

Remiantis DIGIRES izvalgomis, galima daryti isvadq, kad kuo daugiau kalbame apie dezinformacinius 

naratyvus (reprezentacijas), tuo daugiau demesio skiriama ,,medij4 rastingumo" veiksmams. 

Yra daug program4 ir iniciatyv4, skirt4 medij4 rastingumui ir kritinio mqstymo kompetencij4 ugdymui. Vis 

delto, daugelis si4 program4 veikia tik kaip trumpalaikiai projektai, o j4 tvarumas (finansavimas, dalyvaujantys 

asmenys) yra neaiskus. Be to, si4 veikl4 (program4, mokym4, sukurt4 produkt4 testavimo) realus poveikis 

nebuvo ivertintas. 

Be to, panasu, kad problema slypi ir tame, kad sios programos per siaurai nagrinejq medij4 ,,rastingumo" 

aspektq, daugiausia demesio skirdamos skaitmenineje erdveje cirkuliuojancio turinio supratimui/gamybai ir 

kritiniam mqstymui bei vertinimams. 

DIGIRES mano, kad siuolaikinis toki4 sudeting4 reiskini4 kaip dezinformacija ir netikros naujienos suvokimas 

reikalauja tam tikro poslinkio. Tai turi buti suprantama ne vien kaip ,,informaciniai produktai", o kaip 

,,performatyvus produktai" 126 - kaip labai suasmeninti, pagristi metaduomenimis ir algoritmiskai valdomi 

procesai. Igyti toki sqmoningumo laipsni ir ismokti ,,perzengti" tai, kas matoma skaitmenineje erdveje, 

neimanoma be gilaus skaitmenini4 platform4 irvartotojo sqsaj4 technologini4 gali4 supratimo. 

123 "The On-ramp Media Literacy (lietuvi4 kalba)". https://www.medialit.org/courses 

124 Tai taip patyra ir Nacionalinio medij4 ir informacinio rastingumo tinklq koordinuojanti institucija Lietuvoje. 

125 UNESCO medij4 ir informacinio rastingumo itraukiai zini4 visuomenei katedros programa veikia kaip akademini4 tyrim4 ir 
propagavimo veiksmai, skirti kurti ir igyvendinti MIL ikveptas iniciatyvas, skirtas ivairi4 socialini4 grupi4 demokratinio pilietiskumo ir 
pilietines veiklos stiprinimui Lietuvoje ir Baltijos regione. Pagrindines UNESCO katedros veiklos sritys apima mokym4 program4 
k0rimq, mokslinius tyrimus, edukacin~ veiklq, bendradarbiavimq irtinklo k0rimq nacionaliniu ir pasauliniu mastu. 

126 T. Philip Nichols & Robert Jean Le Blanc (2021) Media education and the limits of "literacy": Ecological orientations to performative 
platforms, Curriculum Inquiry, 51:4, 389-412, DOI: 10.1080/03626784.2020.1865104. 
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7. Politikos ir valdymo taktikos kaip kovos su dezinformacija 
veiksmai: nacionaliniai ir europiniai atsakymai 

Lietuva turi keletq program4, skirt4 kovai su dezinformacija politiniu lygmeniu. Dar 2018 m. Lietuvos 

parlamentas (Seimas) prieme sprendimq parengti rezoliucijq del dezinformacijos ir kit4 hibridini4 gresmi4. 

2020 m. Seimas patvirtino Strategines komunikacijos nacionalinio saugumo srityje tvarkos aprasq. Aprasas 

nustato atskaiting4 institucij4 strategines komunikacijos koordinavimo, informacini4 gresmi4 stebejimo ir 

vertinimo, reagavimo i informacinius incidentus ir informacini spaudimq bei strategines komunikacijos 

kampanij4 planavimo tvarkq. Sis tvarkos aprasas, t.y., incident4 vertinimo sistema, daznai minimas kaip geroji 

Lietuvos politikos praktika kovojantsu dezinformacija.18-osios Vyriausybes programos nuostat4 jgyvendinimo 

plane taip pat numatytos kelios kovos su dezinformacija priemones. XI prioritetas/misija (Sukurti stipriq ir 

saugiq Lietuvq) jtraukia keletq veiksm4, toki4 kaip 11.3.6. (lgyvendinti strategines komunikacijos kampanijas 

pries dezinformacijos ir propagandas kampanijas, skirtas mazinti Lietuvos pilieci4 valiq gintis) ir 11.3.7 

(Parengti nacionalini kovos su dezinformacija veiksm4 planq pletojant daugiasales partnerystes). XII misijoje 

(Lietuvos jtakos stiprinimas) taip pat jtraukta 12.2.4 veikla, nukreipta i regionines partnerystes stiprinimq kovoje 

su dezinformacija regione. 

Medij4 rastingumo ir pilietinio jsitraukimo klausimus taip pat sprendzia kelios ministerijos (zr. 2 pav.), nors 

praktiniai veiksmai suskirstyti i skirtingus aspektus (svietimas, mokymasis visq gyvenimq, nacionalinis 

saugumas, su ziniasklaida susijusios problemos): 

• KultOros ministerija atsakinga uz medij4 ir informacijos (bibliotek4) politikq, 

• Svietimo, mokslo ir sporto ministerija yra atsakinga uz medij4 rastingumo kompetencijas 

formaliojo/neformalaus ugdymo, mokymosi visq gyvenimq srityse, 

• Krasto apsaugos ministerija atsakinga uz pilieci4 pilietinio pasipriesinimo kompetencijas. 

Tam tikru mastu Uzsienio reikal4 ministerija, jtraukdama veiksmus, skirtus kovai su dezinformacija, taip pat 

prisideda prie socialinio ir pilietinio atsparumo, taigi ir medij4 bei informacinio sqmoningumo bei skaitmeninio 

atsparumo didinimo. 

Apskritai, lyginamosios stebesenos studijos rodo, kad atsparumo uztikrinimo sistemos sprag4 galima rasti 

visuose analizes lygiuose (makro, mezzo, mikro). Remiantis ankstesne diskusija (zr. 2 pav.), tampa akivaizdu, 

kad nors makrolygio institucijos imasi veiksm4 sprendziant susirupinimq keliancius klausimus (pvz., kovojant 

su kibernetinemis atakomis arba jvardijant dezinformacijq kaip gresm~ nacionaliniam saugumui), vis delto, 

mazai analizuojamos ateities strategijos ar atlikt4 veiksm4 poveikis (rizikos vertinimai, tyrimai ir analize), susij~s 

su projekt4 irvisuomenes svietimo bei mokym4 program4 jgyvendinimu. 

Pavyzdziui, zvelgiant vien is ziniasklaidos politikos perspektyvos, Lietuvos ziniasklaidos politikos strategijos 

(ziniasklaidos pliuralizmas, ziniasklaidos skaidrumo uztikrinimas, ziniasklaidos atskaitomybe) atskleidzia 

sistemingumo ir aktualumo trukumq. ,,Ziniasklaidos nuosavybes skaidrumo" problema dazniausiai 
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sprendziama siekiant uztikrinti aukstesnius ziniasklaidos subjekt4 ekonomikos/verslo skaidrumo standartus. 

Taciau atsiranda nauj4 aspekt4, kylanci4 del sparciai besikeiciancios skaitmenines komunikacijos erdves, 

informacini4 sutrikim4 ir nuolatinio Europos geopolitinio konteksto neapibreztumo, pavyzdziui, del Rusijos 

agresijos ir karo Ukrainoje. Todel reikia kelti keletq nauj4 klausim4, susijusi4 su informacijos ir (arba) 

komunikacijos sutrikimais 121, ir galbOtjuos spr~sti ziniasklaidos ir (arba) komunikacijos nuosavybes skaidrumo 

bei kit4 klausim4 kontekste128• Zinojimas, kas (fiziniai asmenys ir subjektai) yra aktyvOs veikejai ir valdo bei 

kontroliuoja informacijos kOrimq/skirstymq ir informacijos cirkuliacijos infrastruktOrq bei kokios galimos itakos 

sferos gali atsirasti del si4 skirting4 nuosavybes form 4, visada buvo ivardijamas kaip itin aktualus klausimas. 

Spartejant skaitmeninems transformacijoms, intensyvejant informacijos sutrikimams (dezinformacijos ir 

misinformacijos antplOdziui) ir augant piktybiskoms informacinems kampanijoms, tokioms kaip konflikt4 ir 

neapykantos kurstymas, radikalios ir populistines politikos iskilimas ir pan., zinojimas, kas (kurios interes4 

grupes, imones ir salys) valdo skaitmenines medijas ir skaitmenines technologines infrastruktOras/platformas, 

tarn pa itin svarbus siandieninei Europai irvisam pasauliui. 

Trumpai tariant, Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu politiniai tikslai spr~sti informacijos sutrikimus yra isreiksti ne 

viename strateginiame dokumente. Sie tikslai yra deklaruoti ir Vyriausybes darbotvarkeje. Vis delto, kaip 

pa rode DIG IRES analize, trOksta koordinavimo, taigi ir veiksmingumo igyvendinant ivairius bendrus kovos su 

dezinformacija politikos aspektus. 

Pateiksimevienq pavyzdi. Medij4 rastingumovertinimuose Lietuvos rezultatai tarptautinese medij4 rastingumo 

ir pilietinio atsparumo stebesenos iniciatyvose nesikeicia jau keletq met4. Naujausiuose tyrimuose 

MPM2021/2022 duomenys rizikos skaleje atskleidzia vidutin~ medij4 rastingumui kylanciq rizikq (42 % rizikos). 

Viena vertus, tai gana geras rezultatas, nes tarsi uztikrinamas status quo (vykdomos medij4 svietimo 

programos, MIL mokymais identifikuojamos ir pasiekiamos ivairios pazeidziamos grupes, o gaunamas 

rezultatas dramatiskai neiskreipia bendros situacijos salyje). 

Vis delto, stebimas spartejantis ir stiprejantis skaitmenines dezinformacijos augimas, auditorijos polinkis 

pirmuoju naujien4 kanalu ir naujien4 saltiniu rinktis socialinius tinklus bei nenoras j4 tikrinti, o taip pat 

vykstantis ziniasklaidos sektoriaus restruktOrizavimus ragina sunerimti ir imtis ryzting4 zingsni4, kad 

,,skaitmenines ziniasklaidos" rastingumo kompetencij4 didinimas tapt4 vis svarbesniu prioritetu. 

127 Ziniasklaidos nuosavybes skaidrumas turi bOti nagrinejamas atsizvelgiant i didesnes pastangas uztikrinti skaitmenini atsparumq. 
Tam reikia sukurti sistemingesnes ,,zinojimo form as" a pie tai, kas (asmenys, grupes, imones) slypi uz skaitmenines informacijos 
infrastruktOros ir ziniasklaidos tinkl4. 

128 Keletas aktuali4 klausim4: Kas pasikeite komunikacijos arenoje/infrastruktOrose Europoje ir kokios problemos kyla del si4 
skaitmenini4 transformacij4, del kuri4 ziniasklaidos nuosavybes skaidrumo klausimq reikia spr~sti nauju poziOriu? Kas yra savininkai 
(privatOs ir juridiniai asmenys, grupes, antrines imones) ir kokie galimi j4 (politines, ekonomines, kultOrines) itakos tinklai ivairiose 
Europos salyse ir regionuose? Kaip placiai Europoje paplitusi ziniasklaidos nuosavybes ,,skaidrumo" problema: koki4 tip4 duomen4 
trOksta, koks trOkstam4 duomen4 ,,aktualumas" ir kaip reikia istaisyti dabartini4 duomen4 rinkimo sistemines spragas? Kokie yra 
reguliavimo irteisini4 apsaugos priemoni4 skirtumai, siekiant apsaugotijapriboti ziniasklaidos nuosavyb~ ivairiuose teisiniuose / 
politiniuose / kultOriniuose kontekstuose irtradicijose? 
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Zvelgiant i pasaulin~ perspektyvq, Europos Komisijos gairese aiskiai pabreziama, kad dezinformacijos, 

melagingos informacijos ir manipuliacij4 gausa kelia didelius issOkius faktais pagrjstos nuomones formavimosi 

procesui, kuris yra valios formavimo ir demokratinio pilietiskumo Europoje pagrindas. EK jsipareigoja kurti 

skaidresn~, saugesn~ ir patikimesn~ internetin~ aplinkq. 

Pastaraisiais meta is EK inicijavo keletq atnaujint4 politikos priemoni4, skirt4 informacijos sutrikimams spr~sti. 

2022 m. birzelio men. pagrindines platformos, reklamos industrijos atstovai, fakt4 tikrintojai, tyrim4 centrai ir 

pilietines visuomenes grupes pristate Sustiprintq dezinformacijos praktikos kodeksq (Strengthened Code of 

Practice on Disinformation) 129, kuriame jsipareigojama demonetizuoti dezinformacijos skleidimq, garantuojant 

politines reklamos skaidrumq ir didinant bendradarbiavimq su fakt4 tikrintojais ir palengvinant tyrej4 prieigq 

prie duomen4. Sieveiksmai sudaro bendrq internetini4 platform4 jsipareigojim4 ir atskaitomybes reguliavimo 

sistemq pagal Skaitmenini4 paslaug4 jstatymq (Digital Services Act). 

Europos demokratijos veiksm4 plane (The European Democracy Action Plan, EDAP) ziniasklaidos laisves 

stiprinimas ir kova su dezinformacija nurodomos kaip dvi is trij4 pagrindini4 krypci4. Siekdama kovoti su 

dezinformacija, EK siekia patobulinti esamq ES priemoni4 rinkini, skirtq kovai su uzsienio kisimusi i mOs4 

informacin~ erdv~. Tai taip pat pamineta Komisijos komunikate ,,Kova su dezinformacija internete: Europos 

poziOris", kovos su dezinformacija veiksm4 plane (Action Plan against Disinformation). 

Naujausios Europos Sajungos politikos kryptys, orientuotos i informacijos trikdzius ir ziniasklaidos atsakq, pvz., 

Europos ziniasklaidos laisves aktas (European Media Freedom Act130, EMFA), rodo svarbius pokycius siekiant 

ziniasklaidos pliuralizmo ir ziniasklaidos veiklos uztikrinimo. Tai taip pat didelis zingsnis i prieki, remiant 

profesionaliq zurnalistikq ir visuomenines ziniasklaidos veiklq, taigi ir bendrojo gerio idealq. EMFA taip pat 

pabrezia komunikacijos stebesenos ir institucij4, stebinci4 pliuralizmo pokycius ziniasklaidos srityje, svarbq. 

Apskritai, tai yra labai geros orientacines strategijos tarptautiniu lygmeniu. Taciau velgi, kaip atskleide DIGIRES, 

nacionalines ziniasklaidos problemos 131, tokios kaip didejanti ziniasklaidos koncentracija, ziniasklaidos 

nuosavybes skaidrumo trOkumas, valstybes ir (arba) viesojo finansavimo skaidrumo trOkumas ir kitos, 

susijusios su ekonomine nacionalines ziniasklaidos veiklos puse, paliekamos nacionalinems valstybems spr~sti 

ir reguliuoti. 

129 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation. 

130 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 22 5504. 

131 Balcytiene, A, Juraite, K. (2022). Baltic Democracies: Re-configuring Media Environments and Civic Agency, Journal of Baltic Studies. 
Doi: 10.1080/01629778.2022.2117833. 
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s. Tolimesnes DIGIRES tyrim11 kryptys 

Baltijos regione esama panasi4 ir isskirtini4 dezinformacijos veiklos modeli4. 

Pavyzdziui, dezinformaciniai naratyvai atitinka opozicines visuomenes dalies nepasitenkinimq ir, kaip 

bOdinga dezinformacijai, kelia neigiamus socialinius padarinius, iskaitant nepasitikejimq, skepticizmq, grupi4 

poliarizacijq ir kt. Naratyvai tyrejams yra gerai zinomi ir pazistami (istoriniai naratyvai, isnaudojantys Antrojo 

pasaulinio karo temq, ,,COVID diplomatija" ir parazitizmas sudetingomis migrant4, Europos vertybi4, 

pasitikejimo partneriais ir aljans4 ateities temomis) arba lengvai prognozuojamos ir nuspejamos (karas pries 

Ukrainq, Ukrainos pabegeliai arba energetinis saugumas/ekonominis stabilumas). 

Taciau prognozes ne visada yra tas pats, kas uzbegimas uz akiq. Todel yra tam tikr4 sprag4, kurias reiket4 

pasalinti. Pavyzdziui, kaip dezinformacija, pritaikyta skirtingoms tikslinems grupems (priklausomai nuo 

amziaus, kalbos, socialines padeties) prisitaikys, kai tam tikrose srityse prades kilti nesutarimai, pvz., kai 

vidurines klases progresyvus proeuropietiskas jaunimas susidurs su naujais komunaliniais mokesciais? Arba 

kaip nacionalines ir europines tapatybes turet4 sutarti, kuomet iskyla priestaringi klausimai? 

Suprantant galimas spragas ir ilgalaikio planavimo butinumq, siekiantjas pasalinti, socialinio ir skaitmeninio 

atsparumo, kaip apsaugos mechanizmo (tam tikros rusies imuniteto), vaidmuo yra svarbesnis nei bet kada 

anksciau ir pasitarnaus kuriant dezinformacijos prevencijos ir demaskavimo politikq. 

Remiantis sia apzvalga, isskiriamos kelios sritys tolesniems tyrimams socialinio ir skaitmeninio atsparumo 

informacini4 sutrikim4 srityje, daugiausia demesio skiriant mafos valstybes poreikiams. 

Kas turi buti padaryta, kieno ir, jei imanoma, kaip - ekspertq izvalgos 

Remiantis atlikta placia analize, pagrista respondent4 - ekspert4 (dezinformacijos analitik4, informacini4 

kar4 specialist4, ziniasklaidos profesional4 ir medij4 rastingumo ekspert4) issakytomis mintimis ir 

nuomonemis, galima daryti isvadq, kad Lietuvos visuomene, jos demokratines institucines struktOros 

(demokratines teises normos, teisine valstybe, pilietinis isradingumas, nacionalinis saugumas ir gynyba), 

visuomenes sqmoningumas ir pasiryzimas atremti krizes ir atsispirti joms rodo atsparumq informacijos 

sutrikimams (dezinformacijai), o toki rezultatq leme keletas dalyk4. 

Zemiau pateikiame keletq problem 4, kurios yra susijusios su socialiniu ir skaitmeniniu atsparumu Lietuvoje. 

Taip pat yra nustatytos kai kurios sritys (pvz., demesio ir politikos formavimo ir koordinavimo stoka), kurios iki 

siol atliko simbolini vaidmeni kovojant su dezinformacija. Sios problemos buvo atskleistos sioje analizeje, o 

taip patjos buvo paminetos ekspert4, davusi4 interviu ir pasisakiusi4 DIGIRES diskusij4 metu. 

Pirmiausia, svarbu pradeti nuo ziniasklaidos vaidmens ivertinimo. ls to, kas buvo aptarta anksciau, akivaizdu, 

kad institucionalizuotos ziniasklaidos (zurnalist4, redaktori4, fakt4 tikrintoj4) vaidmuo uzkertant keliq 

skaitmenines informacijos trikdziams yra isskirtinis. Dezinformacinius naratyvus placiai atskleidzia zurnalistai 

ir fakt4 tikrintojai. Taigi, placiaja prasme, galima sakyti, kad profesionali ziniasklaida sukuria savotiskq 

apsaugos tinklq, nepraleidzianti radikali4 paziur4: 
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Kalbant apie kovos su dezinformacija priemones, siandien jos Lietuvoje yra pakankamos. Dauguma 

Lietavos piliecill labai grieztai pasisako pries Rusijos agresijq Ukrainoje. Pagrindine ziniasklaida, tiek 

televizija, tiek ir radijas taip pat labai agresyviai ir drqsiai pasisako pries Putino valdiiq. Yra daug 

antirusiskl./, antikremliskl./ organizacijl./. Pagaliau yra specialiai investuojama siekiant susekti Rusijos 

dezinformacijq ir bandoma jq menkinti. Asmenys, link(; palaikyti Rusijq, atsiduria seselyje, tad jl./ jtaka 

yra labai nedidele ir tikrai nereikia pries juos imtis jokill represijl./, nes tai juos tik ispopuliarintl./. Todel 

nemanyciau, kad siandien Lietuvoje turetl./ buti taikomos kaikokios papildomos priemones.132 

Nepaisant neabejotinai reiksmingo ziniasklaidos vaidmens, mus4 kalbinti ekspertai jq kritikavo: 

ums reikia daugiau iiniasklaidos atsakomybes, nes ja visuomene remiasi ir i jq reaguoja krizes metu. 

DaBar susikloste situacija, kai visuomenes jsitraukimas i (iiniasklaidos) turinj labai priklauso nuo 

,,p_usines tiesos", t. y. klaidinancill antrascill, kurios sukuria klaidinancius teiginius. Kaip tik tokia 

strategija (,,klikbaitizmas'') mazina pasitikejimq institucijomis (iiniasklaida) arba lyderiais, kurie 

,,iaidiia" tokius triukus su visuomene. Kai tokie triukai iaidiiami su visuomene, mes turime problem/./, 

kurios gali tureti jtakos visuomenes atsparumui. Manau, kad def iiniasklaidos laisves, jei visuomene ja 

pasitiki, tu rime didesnj visuomenes atsparumq133• 

Vis delta, nepaisant akivaizdzios istorines patirties ir tam tikros imunizacijos nuo manipuliacini4 incident4, 

mus4 pasnekov4 teigimu, dezinformacijos kampanijos Lietuvoje gali tureti rimt4 ilgalaiki4 pasekmi4 ir 

padarini4: 

Veiksmingiausia propaganda yra ta, kurios nepastebime. Lygiai taip pat mes nematome radiacines 

spinduliuotes, betji iudo kunq, o pasekmes isryskeja veliau134• 

p}aciau kalbeti a pie dezinformacijq. Anksciau gaudavome daug maiesnes dezinformacijos dozes, todel 

imones buvo atsparesni. Kaikas, su kuo susiduri retai, gali neveikti taip stipriai, kaip kaikas, kame visq 

laikq ,,mirkstame". Sutinku, kad ,,Facebook" ir kiti algoritmais paremti socialiniai tinklai griauna 

demokratijq: kaip jl./ vartotojai, mes aukojame galimyb(; matyti daugiau dalykl./ ui must./ interest./ lauko 

rib/./ ir esame bombarduojami dezinformacijos135• 

Dezinformacija ne tik nuolat veikia visuomenes nuomon~ konkreciomis temomis (pasitikejimas 

demokratinemis institucijomis, demokratinis gyvenimo budas, atminties politika ir kt.), bet ir atakuoja ,,kritini 

mqstymq" bei apskritai epistemines zinojimo strukturas. Kaip vienas mus4 respondentas atvirai pasake: 

132 lnterviu su politologu. 

133 lnterviu su medij4 NVO atstovu. 

134 lnterviu su informacini4 kar4 specialistu. 

135 lnterviu su buvusia fakt4 tikrintoja, siuo metu redaktore. 
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Dezi formacijos skleidejai prisidengia zodzio laisves principais, teigdami, kad tai tik ,,nuomone", 

vadinasi, ji turi teis~ egzistuoti. Taciau dezinformacijos problema yra ta, kad ji priestarauja zodzio 

laisvei. Kazkokios melo, jvykio ar pozicijos skleidimas apie tai, kas visai nejvyko, neprisideda prie 

nuomoniq jvairoves. Suprantama, kai zmones netycia suklysta arba neturi pakankamai faktq susidaryti 

nuomonei apie kokj nors procesq. lmones supranta tokius dalykus ir jq ribotumq. Jie gali ieskoti 

daugiau ziniq ir persvarstyti savo nuomon~. Bet dezinformacija ,,rekia", kad pakanka to, kq tu galvoji, 

kad nereikia gilintis i kitus dalykus - kad viskas yra tik nuomone ir ji turi lygiq,, teisf' sugyventi su tiesa136. 

llgainiui verta apsvarstyti svarb4 akademines aplinkos vaidmeni socialinio ir skaitmeninio atsparumo kelyje. 

Yra keletas svarbi4 veiksni4, del kuri4 universitetai gali tapti pagrindiniais si4 proces4 vykdytojais: 

tarpdisciplinine patirtis (apimanti tokias mokslo sritis kaip komunikacija ir zurnalistika, sociologija, 

psichologija, filosofija, teise, IT, politikos mokslai); atitinkam4 technini4, kalbini4 ir dalykini4 zini4 buvimas; 

gebejimas kaupti, apdoroti ir analizuoti didelius duomen4 rinkinius; placios galimybes dalytis ziniomis, 

diskutuoti iris naujo ivertinti. 

Akademine bendruomene yra veikejas, rankomis ir kojomis nesuristas politini4 isipareigojim4 ir (arba) 

butinybes tenkinti visuomenes poreikius - taigi uz uzdar4 dur4, taciau laisvoje intelektualineje aplinkoje, 

galima sutelkti zmogiskaji kapitalq, orientuotq i strategines politikos kurimq tokiose jautriose srityse. 

NatOralu, kad siose diskusijose turi bOti pakankamai atstovaujama Vyriausybei, pilietinei visuomenei, 

ziniasklaidai, kad rezultatas nelikt4 gera, bet neigyvendinama teorija. 

Be to, kovojant su informacijos sutrikimais, reikalingi griezti eksperimentiniai planai ir metodai, siekiant 

nustatyti, kaip ismatuoti dezinformacijos poveiki visuomenei (kaip visumai) ir atskiroms grupems. Kaip 

numatyta, turi bOti sukurti nauji metrik4 matavimo tipai (pavyzdziui, nauji kokybini4 vertinim4 tipai, o ne 

kiekybiniai duomen4 rinkimai). Turi bOti sukurti nauji metodai, kaip sekti ilgalaiki praeities dezinformacijos 

kampanij4 poveiki ir galimas uzdelstas j4 pasekmes socialiniam atsparumui, ivertinti, ar dezinformacija turi 

kumuliacini poveiki visuomenei, kodel pazeidziamos grupes yra labiau pazeidziamos (ir kaip susvelninti tq 

pazeidziamumq} ir pan. 

MOs4 informantai ekspertai taip pat pateikia pagristq kritikq radikaliems politik4 sprendimams: 

Kovoje su dezinformacija svarbu ne isjungti televizijos programas, kurios tenkina vartotojq poreikius, o 

pakeisti jas kitokiu gyvenimo budu. Reikia didesnio prieinamumo prie kulturos, svietimo, kitq socialiniq 

instrumentq, kurie zmonems padetq pasirinkti alternatyvq informacijos saltinj. Reikia skatinti zmones 

mokytis kalbq: prancuzq, vokieciq, ispanq, anglq, kadjie galetq suprasti ne vien rusiskas programas. Be 

jokios abejones, zmonems reiketq siek tiek daugiau finansiniq resursq arba didesnes vertes ,,kulturos 

paso", kuris leistq prieiti prie kitokiq laisvalaikio praleidimo budq, nei vien televizijos ziurejimo. Kol 

nesukuriame alternatyvos dezinformacijos skleidimo kanalams, tu rime tik kovos su dezinformacija 

136 lnterviu su medij4 NVO atstovu. 
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imitacijq. Kulturine, socialine, svieciamoji veikla turi buti finansuojama zymiai daugiau nei yra 

finansuojamos dabar137. 

Akivaizdu, kad politine valia yra itin svarbi kalbant apie strukturinio (makro) lygmens poziuri i socialini ir 

skaitmenini atsparumq. Turi buti sukurtas makro lygmens mqstymas ir politika, pagrista faktinemis ziniomis 

ir duomenimis, o ne politinemis preferencijomis. Tai padet4 atlaikyti busimus neramumus, prisitaikyti ir 

nuosekliai siekti tiksl4. Kaip nu rode vienas ekspertas: 

Neturime politik1.1 ar politini1.1 partij1.1, kurios daug demesio skirt1.1 medij1.1 rastingumui. lniciatyvos sioje 

srityje ky/a vyriausybini1.1 ar nevyriausybini1.1 organizacij1.1 sprendimu. Butent nevyriausybines 

or-gan1zacijos dazniausiai bando itraukti visuomen~ i tokias iniciatyvas, kurios nesu/aukia tiek demesio 

ir pa/aikymo, kiek noret1.1si. Visos medij1.1 rastingumo iniciatyvos igyvendinamos per Ku/taros ministerijq. 

Nors prasmingiau but1.1, jei jos but1.1 vykdomos Svietimo ir moks/o ministerijos iniciatyva138• 

DIGIRES tyrime, taip pat kaip ir mus4 kalbint4 ekspert4 pasisakymuose, nuolat minimos pernelyg 

fragmentiskos medij4 rastingumo veiklos. Nors yra daug ivairi4 suinteresuot~4 sali4 vykdom4 medij4 

rastingumo ugdymo program4 ir iniciatyv4 (zr. 2 pav.), vis dar nezinoma, koki4 tiksl4jomis siekiama, ar jos yra 

novatoriskos ir atitinka naujausius mokslo atradimus medij4 rastingumo ugdymo srityje, kiek yra 

investuojama i tokiq veiklq ir kaip matuojamas jos poveikis. 

Akivaizdu, kad reikalingas aktyvus poziuris i skaitmenini4 medij4 rastingumq: 

I umitetas propagandai ir dezinformacijai turi buti (aktyviai) ugdomas. Medijl.J rastingumas yra labai 

svarbus dalykas. Bet jei zmones netikrina fakt1.1, vadinasi, jie nemano, kad tai svarbu. Tai (medijl.J 

rastin9umas) pirmiausia yra apie svarbq ismokyti zmones, kodel tai svarbu ( ... ) Zmogus turi pats 

suprasti, kad nuo to gali priklausyti, pavyzdziui,jo/jos sveikata, o gal net ir jo/jos gyvenimo kokybe,jo/jos 

gyvenimas,jo/jos priimami sprendimai ir kiti dalykai139. 

Be to, reiket4 sutelkti demesi i atsparumo ugdymo politikq ir numatyti konkrecias priemones, kurias galet4 

naudoti skirtingi veikejai. Socialinio ir skaitmeninio atsparumo stiprinimas daugiausia reiskia principo ,,visada 

kovoti paskutini karq" sulauzymq ir visuomenes paruosimq ateities issukiams. Toks poziuris svarbus Rusijos 

(ir Baltarusijos) agresyvi4 veiksm4 kontekste, suprantant, kad tai nera vienintele ir paskutine gresme 

demokratijai ir iprastam Europos egzistavimo budui. Todel svarbu dar kartq pabrezti, kad socialine ir 

ekonomine nelygybe yra svarbus veiksnys, galintis pakenkti demokratijai is vidaus. Kaip nurode mus4 

respondentas: 

137 lnterviu su Lietuvos zurnalist4 profesines sajungos atstovu. 

138 lnterviu su medij4 NVO atstovu. 

139 lnterviu su informacini4 kar4 specialistu. 
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, a, sakyciau, kad vienas is pagrindini11 dalyk11, galinci11 padeti ugdyti atsparumq, yra ne tik bandymas 

skleisti ziniq apie atsparumq, bet ir spr€lsti kitus socialinius ir ekonominius klausimus. Socialines 

politikos klausimai pirmiausia turet11 padeti isspr€lsti zmoni11 ,,duonos" problemas, o veliau pasiillyti 

,,zaidim11". Kai esu kalbinamas kaip dezinformacijos ekspertas, pabreziu, kad vien suteikti zmonems 

zini11 apie dezinformacijq neuztenka. Reikia ziilreti i problemq placiau, nes tam tikru pagrindu atsirado 

pasipiktinimas. Nepasitenkinimas, noras ieskoti kalt11 kilo def netinkamos socialines politikos. Pirma, 

imantis bet koki11 priemoni11 siai problemai spr€lsti, reikia galvoti ir a pie socialin€l politikq, ir a pie zmoni11 

komunikacini11 kompetencij11 bei medij11 rastingumo stiprinimq140• 

Apibendrinant galima teigti, kad kuriant ir koordinuojant politikq, labai svarbi vis4 trij4 Baltijos regiono sali4 

patirtis. Sios salys turi panas4 istorini kontekstq, taip pat ivairiq patirti igyvendinant kibernetini saugumq, 

ziniasklaidos politikq ir skirtingas dezinformacijos tikslines auditorijas salyje. NATO ir ES nari4 sali4 partneri4, 

o taip pat ir Ukrainos, isitraukimas yra vertingas bendros Europos ateities irtapatybes poziuriu. 

140 lnterviu su medij4 NVO atstovu. 
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9. DIGIRES siekis - daugiasektorine integracija ir daugiaiale 
suinteresuot1li11 partneryste kaip priemone pokyciams 

Dezinformacija kelia didziulius issukius demokratijai ir lemia grandiozinio masto pasekmes. Jos poveikis 

negali buti ignoruojamas ir sumazinamas tik iki technologinio melaging4 naujien4 pertekliaus, j4 augimo ir 

eksponentines sklaidos poveikio patvirtinimo. Kaip atskleista sioje ataskaitoje, vis labiau pabreziama 

sutelkto ir kontekstualizuoto socialini4 ir kulturini4 mechanizm4 (kalbini4, poziuri4, tapatybes/istorijos), per 

kuriuos veikia dezinformacija ir netikri naratyvai, supratimo reiksme. 

Sioje naujausioje ataskaitoje toks poreikis isreiskiamas per raginimq imtis veiksm4, kuriant integruotq 

daugiasal~ darbotvark~, kuri uztikrint4 bendrq daugiasektorines, suinteresuotl!j4 sali4 partnerystes ir 

bendradarbiavimo vizijq. 

Kaip aptarta, socialine ir kulturine bei konstruktyvistine socialinio ir demokratinio atsparumo 
perspektyva leidzia sukurti jungiamaji rysj tarp didejanci4 skaitmenines dezinformacijos sraut4 
ir visuomenes nenoro buti apgautiems. Siuo tikslu turi buti suformuluotos institucij4 pozicijos ir 
j4 faktine padetis bei veiksmai kovojant su apgaulingu turiniu; taip pat turi buti istirtas ir 
jvertintas visuomenes suvokimas, lemiantis jsitikinim4 prigijim~: 

Zvelgiant is tokios daugialypes perspektyvos, DIGIRES vertina dezinformacijq kaip sudetingq ir daugiasluoksni 
reiskini, kurio supratimas reikalauja i kontekstq orientuotos, giliai isitraukusios ir kritiniu sqmoningumu 
pagristos analizes, paremtos ivairiais ekspertiniais saltiniais. 

g DIGIRES yra tikrai ambicingas pilotinis projektas, kuris vos per vienerius metus tapo aktyviu skaitmeninio 
atsparumo idej4 skleideju ir propaguotoju Lietuvoje, Baltijos juros regione ir visoje Europoje. 

Per vienerius gyvavimo metus DIGIRES surenge mokymus daugiau nei 70 skirting4 profesij4 atstov4 ir 

specialist4 (region4 zurnalistams, bibliotekininkams, sveikatos specialistams), daugiau nei 150 

komunikacijos student4, 550 aukstl!j4 mokykl4 student4; dalyvavo viesuose renginiuose, ekspert4 grupese, 

diskusijose, kurios buvo placiai transliuojamos ziniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose; pristate tyrim4 

rezultatus nacionalinese ir tarptautinese konferencijose ir renginiuose; uzmezge tvirtus partnerystes rysius 

su suinteresuotomis salimis salies viduje ir uzsienyje. 

Kaip suinteresuotl!j4 sali4 tinklas ir asociacija, DIGIRES mato savo vaidmeni pritaikant mokslines zinias ir 

naujoves ziniasklaidos darbe ir skaitmeninio atsparumo mokymuose ivairioms zmoni4 grupems. DIGIRES 

konsorciumas atidziai tiria naujausius politikos zingsnius Europos politikoje, ypac susijusius su pastangomis 

141 Some of the most popular DIG IRES panel sessions: "Diskusijlj festivalis ,,BOtent!". DIGIRES-kas atsakingas uz mOSLJ skaitmenini atsparum,f" (2022 
September 2) 
https://www.delfi. It/vi deo/tra nsli aci jos/a nonsa i /d iskusij u-festiva I is-butent-d i gi res-kas-atsa ki ngas-uz-m usu-ska itmen in i-atspa ru ma .d?id=9 l 129857 ; "UN ESCO 
Week: Diskusija ,,Kas atsakingas uz mOsLJ skaitmenini atsparum<J?" (2022 September 19) 
https://www.delfi. It/vi deo/tra nsli acijos/a nonsa i /d iskusija-kas-atsa ki ngas-uz-m usu-ska itmen in i-atspa ru ma d?id=91266249; "DIG I RES: zi nome, ka i p vei kia 
dezinformacija. 0 kas toliau?" (2022 December 6} 
https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/digires-zinome-kaip-veikia-dezinformacija-o-kas-toliau.d?id=9l94926l. 
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uztikrinti ziniasklaidos pliuralizmq ir laisv~ (Europos ziniasklaidos laisves aktas, EMFA: European Media 

Freedom Act, rengiamas), siekiantskatinti saugios skaitmenines aplinkos kOrimq vartotojams (Skaitmenini4 

paslaug4 istatymas, DSA: Digital Services Act) ir viskq, kas yra susij~ su sios platformos atskaitomybe. Kaip 

teigiama ankstesniuose skyriuose, pastaraisiais metais Europos politikoje buvo priimti labai svarbOs 

sprendimai kovos su dezinformacija srityje. Todel ateityje DIGIRES mato savo vaidmeni isaiskinant, koki4 

zingsni4 ES teises akt4 remuose kovoje su dezinformacija galima imtis nacionaliniu lygmeniu. 

*** 
Apibendrinant, DIGIRES siOlo pazvelgti i dabartini skaitmenines aplinkos rizik4 kupinq etapq kaip i akis 

atverianti pavyzdi. 

Tokio matymo esme yra ta, kad nacionalinio atsparumo ir skaitmenini4 medij4 bei informacinio rastingumo 

kompetencijos neturi bOti vertinamos tik kaip minkstosios galios atributai, t. y. tik kaip kai kuri4 entuziast4 

(pvz. mokytoj4) ar NVO iniciatyv4 ,,rekomendacines gaires" individualiems mokymams. 

Trumpai tariant, susidaro vaizdas, kad visa visuomen~ apimanti strategija yra itraukta i programas, taciau 

vyriausybes politikoje ,,visos itraukties" aspektas yra netinkamas. Reikia visapusisko poziOrio, orientuoto i 
informuotq irissilavinusi pilietiskumq: reikia politinesvalios, kad bOt4 pateiktosstrategijos, kurios bOt4 daug 

labiau strategiskai orientuotos i ryztingqjtraukti, one tik i rekomendacini dalyvavimq. 

Skaitmenini (medij4 ir informacini) rastingumq, taip pat saltini4 tikrinimo metodus ir fakt4 tikrinimq butina 

paversti kietosios galios kompetencijomis - kad zinios ir praktiniai darbai tapt4 tvaria, i demokratini 

atsparumq orientuota ir a bi pus~ galiq suteikiancia jega ir bOt4 ryztingas atsakas i manipuliacijas ir ispuolius 

pries zmogaus teises ir demokratijq. Jega, kuri auga ,,is apacios" - is vis4 amziaus grupi4 pilieci4 veiksm4, 

kompetencijos, profesij4 ir socialines padeties. Jega, kuriai erdv~ pletrai kuria struktOros ir institucijos ,,is 

virsaus" -valdzios, IT, ziniasklaidos, svietimo, kultOros tarnyb4. 

DIGIRES siOlo, kad reikalingas politinis ir socialinis susitarimas, kad toks skaitmenines ateities Lietuvoje 

poslinkis tapt4 realybe. 

Klausimas, kas bus tas, kuris zengs pirmaji zingsni. 
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