Esamos situacijos analizė
Tyrimas I: svarbiausių užsienio portalų analizė
1.1

Tyrimo struktūra

Naudojantis ,,Similarweb‘‘ portalų analizės įrankio duomenimis, buvo atrinkti didžiausias angliakalbes auditorijas pasiekiantys naujienų portalai:

• Jungtinėje Karalystėje populiarūs BBC, The Guardian, Daily Mail
• Jungtinėse Amerikos Valstijose itin populiarūs CNN, Fox News, New York Times, Washington Post
• Reuters portalas, pasirinktas dėl palyginti didelio su Lietuvą susijusių publikacijų skaičiaus
Svarbu paminėti, kad pagrindinės šių naujienų portalų pasiekiamos auditorijos – JAV ir JK – yra strategiškai itin svarbios Lietuvai. Iš viso per
metus šie portalai kartu susilaukia daugiau nei 2,5 milijardo vizitų.
,,Similarweb” reitingas
bbc.co.uk

89 pasaulyje, 7 JK

Vizitų per
metus
608,5 mln

Vidutinė apsilankymo
trukmė
4.30 min

Šalys, iš kurių lankomasi

cnn.com

116 pasaulyje, 31 JAV

499 mln

4 min

73% JAV, 7% Kanada, 2% JK

foxnews.com

150 pasaulyje, 32 JAV

365 mln

6 min

89% JAV, 3% Kanada, 1% JK

newyorktimes.com

179 pasaulyje, 50 JAV

332 mln

3 min

71% JAV, 5% Kanada, 3% JK

theguardian.com

185 pasaulyje, 21 JK

284 mln

3 min

33% JK, 24% JAV, 5 % Kanada, 2% Vokietija

dailymail.co.uk

196 pasaulyje, 22 JK

302 mln

4.40 min

34% JK, 33% JAV, 3% Kanada, 3% Australija

washingtonpost.com

273 pasaulyje, 66 JAV

201 mln

3 min

79% JAV, 5% Kanada, 2% JK

reuters.com

871 pasaulyje, 364 JAV

67.5 mln

3.20 min

47% JAV, 8 % Japonija, 7% JK

78% JK, 7% JAV, 2% Kanada
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Pasirinktuose 8-iuose portaluose atlikta straipsnių, kuriuose minima Lietuva, paieška bei analizė. Analizuotas pastarųjų dvylikos mėnesių
laikotarpis, nuo 2017 m. spalio mėn. pradžios iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

1.2 Tyrimo rezultatai
•

Analizė parodė, kad iš visų Lietuvos paminėjimų 8-iuose analizuotuose naujienų portaluose angliakalbėms auditorijoms, tik šiek tiek
daugiau nei 15% paminėjimų buvo susiję su Lietuvos istorijos, istorinio įvaizdžio bei identiteto temomis (137 iš 889 paminėjimų).

Lietuvos paminėjimai užsienio žiniasklaidoje (2017.10.012018.09.30)
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•

Lietuva dažnai minima platesniame kontekste, daugumoje analizuotų straipsnių Lietuvai neskiriama daug dėmesio (pavyzdžiui, kalbama
apie ES istoriją arba NATO sudėtį).

•

Per pastaruosius metus didžiausias angliakalbes auditorijas pasiekiantys naujienų portalai dažniausiai Lietuvą minėjo saugumo, NATO bei
santykių su Rusija kontekste. Pabrėžtinas ir Lietuvos minėjimas sovietinės praeities bei holokausto ir antisemitizmo kontekste.

Paminėjimai užsienio žiniasklaidoje - tematinis pasiskirstymas
Rusijos energetinė įtaka

Holokaustas ir antisemitizmas

Sovietinė praeitis
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0
BBC

CNN

Fox News

10

New York Times

20

30
The Guardian

40

50
Daily Mail

60
WP

70

80

Reuters

Monika Nedzinskaitė ir Žygimantas Tamošauskas

Tyrimo metu taip pat pastebėtos šios tendencijos:
•

Lietuva dažnai vadinama buvusia Sovietų šalimi, Sovietine Respublika, buvusia Rusijos imperijos dalimi, buvusia Rusijos satelitine šalimi.

•

Kai kalbama apie Lietuvos istorinį kontekstą, tiksliai paminimos svarbiausios datos bei įvykiai (pvz. okupacijos, nepriklausomybės atgavimas).

•

Ypatingai daug dėmesio holokausto Lietuvoje tematikai skiriama New York Times portale; kontroversiškos informacijos apie Lietuvos istorinį
naratyvą kiekis įvairiuose portaluose skiriasi.

•

Su Lietuva susijusiuose straipsniuose remiamasi įvairių valstybės pareigūnų (ypač L. Linkevičiaus, D. Grybauskaitės) komunikacija,
akademikų komentarais, o Lietuvai kontroversiškomis temomis cituojamos ir mažiau žinomos asmenybės.
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Tyrimas II: paieškos rezultatų Google analizė

2.1 Tyrimo struktūra
•

Tyrimo metu išnagrinėta, kokie rezultatai pateikiami naudojantis Google paieška informacijai susijusiai su Lietuvos istorija anglų kalba rasti.

•

Išnagrinėti informacijos srautai naudojant 10 raktinių žodžių, Raktiniai žodžiai buvo parinkti remiantis anksčiau identifikuotomis jautriausiomis,
svarbiausiomis bei labiausiai manipuliuojamomis Lietuvos istorijos temomis: Lithuania Holocaust, Forest Brothers Lithuania, Lithuania

January 13, Lithuania Soviet Union, Lithuanian resistance, Lithuania antisemitism, Lithuanian genocide, Lithuanian Activist Front, Lithuania
Baltic Way ir Lithuania deportations.

•

Tyrimo metu buvo nagrinėti pirmieji 10 rezultatų rastų pagal šiuos raktinius žodžius (pirmasis Google paiškos rezultatų lapas). Iš viso analizuota
100 paieškos rezultatų.

2.2 Tyrimo rezultatai
•

Nustatyta, kad raktiniai žodžiai Lithuania Holocaust, Lithuania antisemitism, Lithuanian genocide bei Lithuanian Activist Front generuoja
didžiąją dalį kontroversiškos informacijos pirmajame Google paieškos rezultatų puslapyje.

•

Iš 100 išnagrinėtų paieškos rezultatų, 28-iuose pateikiama kontroversiška informacija.

•

Svarbus šių straipsnių pasiskirstymas tematiškai - didžioji dalis (64%) jų yra itin kritiški Lietuvos valstybės nuostatoms bei veiksmams istorinio
naratyvo klausimais.
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•

Nagrinėtuose tekstuose identifikuoti šie naratyvai:
▪

Lietuva kaltinama bandymais ištrinti lietuvių kolaboravimo su naciais istoriją, istorinių įvykių perrašinėjimu, istorinio naratyvo cenzūravimu.

▪

Smerkiamas ,,dvigubo genocido“ naratyvas, Holokausto tapatinimas su sovietų nusikaltimais, Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
neobjektyvumas.

▪

Valstybė kritikuojama už ,,nacių kolaborantų‘‘ garbinimą (minimi partizanai, LAF, Lietuvos laikinoji vyriausybė).

▪

Smerkiamas partizanų istorijos romantizavimas, šio pozityvaus naratyvo išnaudojimas vienijant tautą ir atrėminėjant Rusijos keliamas
grėsmes.

▪

Minimas holokausto istorijos stygius vadovėliuose, nepakankamos valstybės pastangos skleisti informaciją apie žydų kultūrą, istoriją,
genocido Lietuvoje atminimą.

▪

Elitas bei viešasis sektorius kaltinamas antisemitizmu, Lietuva vaizduojama kaip netolerantiška valstybė.

Kontroversišką informaciją pateikiančių šaltinių tematinis pasiskirstymas
10,70%
25%

64,30%
Kalbama apie lietuvių antisemitizmą
Lietuvos valstybė kaltinama istorinio naratyvo suvaržymu bei manipuliavimu
Kritikuojamas svarbių istorinių asmenybių įvaizdis
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