GAIRĖS KOMUNIKACIJAI ANGLŲ KALBA SVARBIAUSI NARATYVAI
Šiame pristatyme pateiktas Vakarų valstybių žiniasklaidoje eskaluojamų
temų apie Lietuvą sąrašas. Sąrašas sudarytas remiantis atliktais užsienio
informacinės erdvės tyrimais, konsultacijomis su institucijomis Lietuvoje,
Lietuvos ambasadomis tikslinėse valstybėse bei dezinformacijos ekspertais.
Būtent šiomis temomis svarbi LRT komunikacija anglų kalba - problemų
nagrinėjimas, kontroversijų aiškinimas, rėmimasis ekspertine nuomone,
faktais. Lietuvos žiniasklaidos rolė yra itin svarbi siekiant užpildyti
informacinę erdvę Lietuvos balsu.

Parengė Monika Nedzinskaitė ir Žygimantas Tamošauskas

1. XX a. istorija, holokaustas ir antisemitizmas
• Lietuva kaltinama bandymais paneigti, sumenkinti lietuvių vaidmenį holokauste, elitas bei valdžia
kaltinami antisemitizmu, holokauste dalyvavusių lietuvių garbinimu;
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• Smerkiamas bandymas holokaustą prilyginti komunizmo nusikaltimams, ,,dvigubo genocido”
naratyvas;

• Minimas Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus neobjektyvumas;
• Minimas holokausto istorijos stygius vadovėliuose, nepakankamos valstybės pastangos skleisti
informaciją apie žydų kultūrą, istoriją, genocido Lietuvoje atminimą;
• Raktiniai žodžiai Lithuania Holocaust, Lithuania antisemitism, Lithuanian genocide bei Lithuanian Activist
Front generuoja didžiąją dalį kontroversiškos informacijos pirmajame ,,Google‘‘ paieškos rezultatų
puslapyje;
• ,,Kurk Lietuvai‘‘ projekto tyrimo metu identifikuoti kiti svarbūs raktiniai žodžiai komunikacijai
istorijos temomis: Forest Brothers Lithuania, Lithuania Soviet Union, Lithuanian resistance, Lithuania
deportations, Lithuania January 13, Lithuania Baltic Way, Lithuania deportations.

• Lietuvos laisvės kovotojai neretai yra nepagrįstai šmeižiami, laisvės kovų fenomenas
marginalizuojamas;
• Smerkiamas partizanų istorijos romantizavimas, šio pozityvaus naratyvo išnaudojimas vienijant tautą;
• Sausio 13 d. įvykiai kvestionuojami.

2. Lietuvos pozicija Rusijos klausimu
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• Lietuva yra ,,vanagas“, kuris neleidžia ES palaikyti ,,normalių” santykių su Rusija, stabdo kitų valstybių
bendradarbiavimą su Rusija, kalta dėl sankcijų Rusijai;
• Rusijos keliama grėsmė menkinima, Lietuva pateikiama kaip paniką kurstanti ir Rusiją provokuojanti
šalis;

• Lietuva vadinama antirusiška šalimi, kalbama apie čia vykstančius ,,anti-rusiškus“ renginius.

3. Tarptautiniai santykiai
• Lietuva nėra tikroji JAV sąjungininkė, o tik paklusni vykdytoja, kuria JAV pasinaudoja;
• Lietuvos narystė NATO ir NATO buvimas Lietuvoje daro Lietuvą mažiau saugia;
• Priklausymas ES ir NATO atėmė iš Lietuvos piliečių galimybę dalyvauti demokratiniuose procesuose.

4. Vidaus politikos klausimai
• Lietuva cenzūruoja rusiškus TV kanalus;
• Lietuvoje ribojama žodžio laisvė, engiami kitaminčiai;
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• Lietuvoje cenzūruojamas istorinis naratyvas;

• Lietuva - nesėkmės pavyzdys, iš šalies emigruoja žmonės, ekonomika yra prastos būklės.
• LGBT diskriminacija;
• Engiami rusakalbiai, mažumos diskriminuojamos.

5. Pastebimas bendras žinių apie Lietuvą trūkumas
• ,,Kurk Lietuvai‘‘ projekto metu atlikti tyrimai pademonstravo, kad net išsilavinę Vakarų valstybių
piliečiai žinių apie Lietuvos istoriją turi itin mažai. Taigi, tokie asmenys gali būti lengvai paveikti
manipuliacijų istoriniais naratyvais. Tai patvirtina ir kitas tyrimo atradimas – daugiau nei 70%
apklaustųjų teigė nežinantys apie bandymus skleisti klaidingus istorinius naratyvus siekiant
diskredituoti Lietuvos įvaizdį;
• Užsieniečiai neturi žinių apie Lietuvos kalbą (manoma, kad kalbame rusų kalba), geografiją, identitetą
(vis dar esame asocijuojami su Rytais, po-sovietine erdve, kvestionuojamas Vilniaus priklausymas
Lietuvai – jis kartais laikomas Lenkijos arba Baltarusijos miestu.

