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Esminių išvadų
santrauka
 Trečiasis Rytų Europos studijų centro (RESC) tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos gyventojai ir toliau skeptiškai vertina tai, kaip šalyje veikia demokratija, ir paprastų šalies žmonių galimybes nulemti
sprendimų priėmimo procesą. Pozityviau į galimybes daryti įtaką
valstybės politikai žiūri jaunesni šalies gyventojai, tačiau bendra tendencija per kelerius metus iš esmės nepasikeitė.
 Stabilizuojasi dalis žmonių, teigiamai vertinančių sovietmetį: tiek
2018 m., tiek 2020 m. tokios nuomonės laikėsi apie penktadalis respondentų – beveik dvigubai mažiau nei prieš 8 metus.
 Lietuvos gyventojai išlieka tvirtais šalies narystės NATO ir ES rėmėjais. Aljanso atveju 53 proc. manytų, kad jei Lietuvai iškiltų grėsmė,
NATO valstybės ateitų į pagalbą. Tiesa, tik 26 proc. visiškai sutiko
arba sutiko su teiginiu, kad ES tinkamai reagavo į pandemiją.
 62 proc. apklaustųjų didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais. 58 proc.
respondentų, negalėdami priešintis ginklu, prie krašto gynybos prisidėtų kitu būdu. Dar 52 proc. apklaustųjų nuomone, Europa turėtų
siekti glaudesnės gynybos politikos integracijos, net jei tai reikštų
mažesnį JAV vaidmenį Europos saugumo politikoje.
 Rusija ir toliau laikoma Lietuvai nedraugiškiausia šalimi. Dauguma
(64 proc.) tyrimo dalyvių mano, kad Rusijos užsienio politika kelia
grėsmę Lietuvai. 54 proc. apklaustųjų nuomone, Astravo atominės
elektrinės projektas Baltarusijoje kelia pavojų Lietuvai. Daugiau nei
pusė apklaustųjų laikosi nuomonės, kad Lietuvos–Rusijos dvišaliams santykiams labiausiai kenkia pati Rusija. Daugiau nei pusė
(53 proc.) apklaustųjų mano, kad didesnio masto (karinis) konfliktas tarp Vakarų valstybių ir Rusijos yra įmanomas, 29 proc. laikosi
priešingos nuomonės. Pagrindine tokio galimo konflikto priežastimi
įvardijamas Rusijos elgesys.
 Draugiškiausia valstybe Lietuvai laikoma Latvija (93 proc.). Vokietiją
draugiška valstybe laiko 87 proc. respondentų, Estiją – 85 proc., Švediją – 84 proc., Ukrainą – 81 proc., Lenkiją – 74 proc., JAV – 74 proc.
Tiesa, per ketverius metus draugiškai vertinančiųjų JAV sumažėjo

5

6

IŠORĖS GRĖSMĖS IR RIZIKOS VEIKSNIAI LIETUVOS RINKIMŲ KONTEKSTE

dešimtadaliu. Tai galėtų būti sietina su JAV prezidento Donaldo
Trampo asmenybe; priešingai nei pirmtakas Barakas Obama, jis
Lietuvoje vertinamas labiau neigiamai nei teigiamai. Be to, mažuma Lietuvos gyventojų sutinka su teiginiu, jog Trampo kadencijos
metu Lietuvos saugumas buvo sustiprintas.
 Palankiausiai apklausos dalyviai iš užsienio lyderių vertina Angelą Merkel; labiausiai neigiamai respondentai atsiliepia apie Aleksandrą Lukašenką, kurio negatyvus vertinimas didėja, bei Vladimirą Putiną, kurio kritiškas vertinimas išlieka stabilus.
 68 proc. apklaustųjų yra susidūrę su melagingomis naujienomis.
Tiesa, daugiau nei pusė (52 proc.) jų mano, kad Lietuva sėkmingai
kovoja su priešiška propaganda. Ieškant priemonių kovai su dezinformacija 60 proc. respondentų pritartų iniciatyvai kurti daugiau
patriotiškumą skatinančios pramoginės ir meninės produkcijos.
Dar 52 proc. pritartų, kad vienašališką informaciją skleidžiančių
Rusijos televizijos kanalų transliacija būtų ribojama. Trečdalis
respondentų (33 proc.) pritartų, kad rusiškos produkcijos (filmų,
serialų) transliacija lietuviškais TV kanalais būtų ribojama.
 Dauguma apklausos dalyvių (66 proc.), norėdami sužinoti naujienas apie politines, ekonomines Lietuvos ir pasaulio aktualijas,
kasdien / beveik kasdien naudojasi televizija (taip pat TV internete), antroje vietoje – naujienų portalais (58 proc.), trečioje – socialinių tinklų svetainėmis internete („Facebook“ ir pan.) (48 proc.).
Nors radijas pagal dažnumą naudojamas rečiau nei socialiniai
tinklai (37 proc.), apskritai jo naudojimo mastas yra didesnis.
67 proc. apklausos dalyvių, norėdami sužinoti apie aktualų Rusijos politikos įvykį, pirmiausia renkasi Lietuvos žiniasklaidą (laikraščius, TV, interneto portalus).
 Vakarų socialinių tinklų svetainėmis, norėdami sužinoti politines
naujienas, naudojasi 68 proc. apklaustųjų. Pasaulio internetinėmis naujienų svetainėmis naudojasi 46 proc. apklaustųjų. Internetinę televiziją žiūri 48 proc. apklaustųjų.
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Įvadas
Dezinformacija yra vertinama kaip vienas pagrindinių iššūkių Europos ir Lietuvos saugumui. 2020 m. birželį paskelbtame Europos
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) strateginės komunikacijos ekspertų „EUvsDisinfo“ vertinime pažymima, kad „užsienio veikėjai ir trečiosios šalys, ypač Rusija ir Kinija, vykdė tikslines poveikio darymo
operacijas ir dezinformacijos kampanijas ES, ES kaimynystėje ir
globaliu mastu. Siekiama sumenkinti demokratinių diskusijų procesus, paskatinti socialinę poliarizaciją, pagerinti šių šalių [Rusijos,
Kinijos] įvaizdį pandemijos kontekste.“1
Lietuvos visuomenė taip pat pripažįsta problemos mastą. Krašto
apsaugos ministerijos ir RESC užsakymu parengtas sociologinis
gyventojų žiniasklaidos preferencijų, geopolitinės situacijos vertinimo bei požiūrio į grėsmes tyrimas 2018 m. parodė, jog 74 proc.
Lietuvos gyventojų sutinka, kad propaganda ir priešiškas išorinis informacinis poveikis yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui2.
Šią grėsmę skatina tiksliniai išorės veikėjų bandymai paveikti šalies
visuomenę bei jos nuostatas strategiškai reikšmingais klausimais,
silpninti demokratiją, skatinti visuomenės susiskaidymą3.
Šių tikslų siekiama įvairiais būdais. 2020 m. grėsmių nacionaliniam
saugumui vertinime, parengtame LR valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie LR krašto
apsaugos ministerijos, teigiama: „Informacinėje erdvėje pagrindiniai Rusijos propagandos ir istorijos politikos taikiniai yra Lietuvos
valstybingumą grindžiantys ir jos gyventojų pasipriešinimą sovietinei okupacijai liudijantys įvykiai.“4 Pasikartojančios informacinės
atakos, nukreiptos į Lietuvoje dislokuotus NATO karius, bandymai
melaginga informacija diskredituoti valstybines institucijas ar pareigūnus, Lietuvos pasirengimą gintis, taip pat yra to iliustracija5.
Siekdamas įvertinti Lietuvai kylančių dezinformacijos iššūkių mastą, jos poveikį atskiroms visuomenės grupėms, galimas atsakomąsias priemones ir jų galimą efektyvumą, RESC atlieka reguliarias
Lietuvos visuomenės nuomonės apklausas svarbiausiais Lietuvos
demokratijos raidos, tarptautinės politikos, žiniasklaidos naudojimo
įpročių klausimais. Šių metodologiškai palygintinų apklausų, atliktų
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2017 m., 2018 m. ir 2020 m. tikslas – atlikti nuoseklius stebėjimus
bei vertinti visuomenės nuomonės kaitos tendencijas, jas analizuoti
bei pristatyti visuomenei ir atsakingoms institucijoms, taip pat pateikti grėsmių ir potencialių atsakomųjų priemonių vertinimus bei
rekomendacijas sprendimų priėmėjams.
Ši analitinė publikacija sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje aptariami 2017 m. ir 2018 m. publikuoti RESC tyrimai bei
jų pagrindinės išvados, antroje dalyje nagrinėjami 2020 m. tyrimo
rezultatai, taip pat galimos rezultatų interpretacijos remiantis kitų
autorių darbais. Tyrimo klausimyną ir analizę parengė RESC. Projekto partneriai – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
ir Konrado Adenauerio fondas. RESC dėkoja jiems už įsitraukimą ir
siekį gilinti supratimą apie Lietuvos visuomenę geopolitikos, tarptautinės politikos ir grėsmių kontekste. Apklausą RESC užsakymu
atliko „Spinter tyrimai“.
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1. Ankstesnių RESC
tyrimų išvados
Monografija „Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas,
rekomendacijos“ (tyrimas atliktas 2016 m., monografija
publikuota 2017 m.)
Vienas išsamesnių tyrimų dezinformacijos poveikio Lietuvos visuomenei tema buvo atliktas 2016 m. ir publikuotas 2017 m. Kolektyvinėje monografijoje „Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos“6 buvo keliamas tikslas ištirti Rusijos propagandos ir
dezinformacijos veikimo logiką bei, remiantis susistemintais moksliniais tyrimais, pateikti praktines rekomendacijas, kaip sumažinti
propagandos poveikį, kartu suformuojant Lietuvai pritaikytą metodologiją, leidžiančią identifikuoti ir išanalizuoti propagandos keliamas grėsmes.
Pats terminas „propaganda“ tiek monografijoje, tiek šioje studijoje
suvokiamas remiantis G. Džoveto ir V. O‘Donel propagandos samprata, kuri sujungia ankstesnes akademines diskusijas ir apibūdina
propagandą kaip tyčinius, sistemiškus bandymus formuoti požiūrį,
manipuliuoti žinojimu ir nukreipti elgesį taip, kad būtų prisidedama
prie propagandininko siekiamų tikslų7. Dėl to propagandinėmis priemonėmis gali būti siekiama skaldyti visuomenę, kurstyti nesantaiką.
Minėtoje monografijoje daromos tokios esminės išvados:
 išskiriamos dvi pagrindinės Rusijos propagandos kryptys: pirmoji, orientuota į Vakarus, bei antroji, sukoncentruota į rusakalbius
gyventojus (šią bendrą grupę dar galima skaidyti į rusų diasporą,
Rusijos įtakos zonoje esančių valstybių gyventojus, Rusijos gyventojus). Tiriant tikslines auditorijas Lietuvoje, kurioms dažniau
būdingos propagandą atitinkančios nuostatos, monografijoje, remiantis statistine apklausų analize, įvardytos šios grupės: tautinės
mažumos, sovietinę nostalgiją (teigiamai vertinantys sovietmetį)
jaučiantys gyventojai, nusivylę demokratijos veikimu Lietuvoje;
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 nors pagrindinis Rusijos propagandos šaltinis, kaip pabrėžia monografijos autoriai, yra televizija, vertinant švelniosios galios aspektu ji palaikoma bei skleidžiama ir per kitas įmanomas medijas
bei organizuotus veiksmus, todėl nelengvai atpažįstama;
 nuostatų dėl Rusijos analizė atskleidė, kad požiūris į Rusiją pasiskirsto į tris pagrindines bendras kategorijas: palankios Rusijai
nuostatos, kritiškas vertinimas, nuomonės neturėjimas. Neturintys nuomonės asmenys traktuoti kaip aiškios pozicijos neturinčių žmonių kategorija, kuri abejingesnė informacijai, gaunamai
žiniasklaidos priemonėmis;
 pastebėtas ryšys tarp informacinės, kultūrinės aplinkos ir asmens
nuostatų. Pavyzdžiui, asmenys, nematantys Rusijos grėsmės,
dažniau renkasi žiūrėti rusiškus filmus ir skaito tokius laikraščius,
taip pat dažniau vaikšto į populiariosios rusų muzikos koncertus.
Be to, dažniau prorusiškos pažiūros (pavyzdžiui, kad Rusija yra
draugiška, nekelia grėsmės Lietuvai) būdingos grupėms, kurios
dažnai žiūri Rusijos kanalus ir rusiškas žiniasklaidos priemones
nurodo tarp tų, iš kurių daugiausia sužinoma apie Rusiją;
 nepaisant to, pastebėtina, jog Rusijos TV kanalų žiūrėjimas savaime nereiškia, jog laikomasi prorusiškų pažiūrų. Be to, nors dar
beveik pusė Lietuvos visuomenės gerai moka rusų kalbą, tai nėra
esminis veiksnys kalbant apie minėtas pažiūras;
 požiūris į Rusiją buvo stipriai susijęs su asmens požiūriu į sovietmetį ir jo santykį su dabartine Lietuva. Pavyzdžiui, sutinkantys,
kad sovietmečiu buvo gyventi geriau, buvo labiau linkę Rusiją
traktuoti kaip draugišką, palankiau vertinti Vladimirą Putiną, tikėti Rusijos žiniasklaidos objektyvumu ir pritarti jai palankiems
naratyvams. Nors pastarosios nuostatos apskritai visuomenėje
nėra populiarios, jas gali stiprinti būtent sovietmečio nostalgija.
Šiuo požiūriu blogiausią situaciją Lietuva išgyveno netolimoje
praeityje – įvertinus prosovietinių pažiūrų kaitą per pastaruosius
12 metų, sovietinės nostalgijos išaugimą galima pastebėti 2008–
2012 m. ekonominės krizės laikotarpiu. Panašu, kad būtent tada
Lietuva buvo potencialiai labiausiai paveiki propagandai. Rusijos
vykdyta agresija prieš Ukrainą pagal laiką sutapo su tuo, kad teigiamas požiūris į sovietmetį ėmė silpti;
 itin svarbus veiksnys – pasitenkinimas demokratija. Žmonės, kurie nėra patenkinti demokratija, nepaisant požiūrio į sovietmetį,
yra palankiau nusiteikę Rusijos atžvilgiu. Turint galvoje menką
pasitikėjimą politinėmis institucijomis ir politikais, taip pat nedidelį rinkiminį aktyvumą Lietuvoje galima teigti, kad nepasitenki-
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nimas demokratija artimiausiu metu veikiausiai stipriai nesumažės. Dėl to tai gali būti vienas iš veiksnių, kuriuo naudojantis bus
toliau skleidžiama propaganda;
 be vertybinių nuostatų, analizė taip pat parodė, kad svarbi yra ir informacinė erdvė. Nors priežastinis ryšys nėra akivaizdus (galbūt
prorusiškų nuostatų turintys žmonės tiesiog renkasi atitinkamus
informacijos šaltinius), tačiau persidengimas statistinėje analizėje matyti: dažnas rusiškų kanalų žiūrėjimas yra susijęs su Rusijai
palankiomis nuostatomis, ypač jei asmuo gerai moka rusų kalbą,
ir tokie kanalai yra vienas iš pagrindinių informacijos apie Rusiją
(ir pasaulį) šaltinių;
 tautinės bendrijos į Rusiją, jos lyderį, santykius su šia valstybe
yra linkusios žvelgti palankiau nei likusi Lietuvos populiacija.
Vertinant žiniasklaidos naudojimo įpročius, tautinės bendrijos yra
Rusijos medijų informacinėje erdvėje: Rusijos kanalus kasdien
arba kelis kartus per savaitę tyrimo laikotarpiu žiūrėjo daugiau
nei pusė rusakalbių ir lenkakalbių, panaši situacija kalbant apie
radiją ir interneto leidinius. Vis dėlto tautinės mažumos, vertinant
jų nuostatas Rusijos atžvilgiu, neturi būti traktuojamos kaip visiškai homogeniška grupė. Pavyzdžiui, mažiau uždirbantys, ne Vilniuje gyvenantys tautinių bendrijų atstovai, kad ir kokios tautybės
ji būtų, dažniau pasižymėjo Rusijai palankiomis nuostatomis. Itin
įdomu yra tai, kad šie du veiksniai (vietovė ir pajamos) nebuvo
reikšmingi bendroje šalies gyventojų apklausoje ir nediferencijavo respondentų pagal nuostatas Rusijos atžvilgiu.

Analitinė studija „Dezinformacijos poveikis Lietuvos
visuomenei“ (2018 m.)
2018 m. Rytų Europos studijų centras kartu su LR krašto apsaugos ministerija išleido analitinę studiją „Dezinformacijos poveikis
Lietuvos visuomenei“8. Remiantis 2016 m. Lietuvoje atliktu Rusijos
propagandos tyrimu (po kurio 2017 m. buvo išleista monografija),
šiuo 2018 m. tyrimu siekiama atnaujinti svarbiausius duomenis ir
įvertinti pokyčius, ar Rusijos dezinformacija padarė įtaką Lietuvoje
per dvejų metų laikotarpį.
2018 m. tyrimo metu nustatyta:
 lietuviai vis dar nėra linkę pasitikėti demokratiniu procesu, o tai
atsiliepia ir demokratinių institucijų vertinimui. Be to, dauguma
respondentų mano, kad paprasti žmonės negali daryti įtakos
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šaliai priimant svarbius sprendimus (skalėje nuo 0 iki 10 vertinant galimybę daryti įtaką, respondentų vidurkis siekė vos 3,5).
Demokratijos vertinimas, palyginti su 2016 m., išliko toks pat:
nemaža dalis lietuvių yra nepatenkinti šalies demokratijos būkle
(42 proc. 2016 m. ir 40 proc. 2018 m.). Šis faktas palieka daug vietos propagandos įtakai didelei Lietuvos visuomenės daliai. Jaunimas mano galintis daryti daugiau įtakos Lietuvoje priimamiems
sprendimams, yra mažiau linkęs dalyvauti rinkimuose;
 sovietmečio vertinimo atveju padidėjo nesutinkančiųjų su teiginiu,
jog sovietmečiu buvo geriau gyventi, skaičius (nuo 42 iki 48 proc.).
Tai, kad pokytis yra nereikšmingas, galima paaiškinti palyginti nedideliu laikotarpiu tarp tyrimų, t. y. dveji metai. Kiek daugiau nei
60 proc. respondentų nepritarė teiginiui, kad Sovietų Sąjungos
žlugimas buvo didžiausia XX a. geopolitinė katastrofa, kaip Vladimiras Putinas prieš kelerius metus garsiai pareiškė Miunchene;
 nauja į šį tyrimą įtraukta dimensija buvo respondentų stiprios
rankos politikos ir tokių valstybės institucijų kaip parlamentas,
vyriausybė, politinės partijos, prezidento kanceliarija ir kitos įvertinimas. Kaip galimą atsaką į problemas, su kuriomis tuo metu
susidūrė Lietuva, beveik trečdalis respondentų įvertino stiprų ir
taisyklių nepaisantį lyderį. Tokie požiūriai rodė, kad nemaža dalis
šalies gyventojų vis dar matė tokio tipo lyderystę kaip teigiamą
politikos aspektą. Lietuviai taip pat daugiau neigiamai vertina
daugumą politinių institucijų. Žvelgiant į tyrimo duomenis akivaizdu, kad Lietuvos gyventojų nusivylimas daugiausia sutelktas
į parlamentinį demokratijos elementą – Seimą ir politines partijas. Tuo pat metu piliečiai teigiamai vertina prezidento instituciją.
Tai galima sieti ir su tuo, jog prezidentūra yra laikoma labiau personalizuota (jai atstovauja vienas asmuo);
 gerai žinoma, kad Rusija pirmenybę visuomet teikė asmeninei diplomatijai ir personalizuotam sprendimų priėmimo metodui. Tuo
tarpu instituciniai mechanizmai tampa dažna Rusijos įtakos kliūtimi, nes paveikti institucijas yra daug sunkiau. Dėl to akivaizdu,
kad Lietuvos piliečių nusivylimas demokratinėmis institucijomis,
tokiomis kaip Seimas ir politinės partijos, kuriose sprendimai priimami remiantis daugumos sutikimu, gali būti palankūs Rusijai;
 žiniasklaidos naudojimo įpročiai išlieka svarbiu veiksniu kovojant su propaganda ir netikromis naujienomis, todėl svarbu stiprinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo programas
ir pritaikyti jas skirtingoms auditorijoms (pagal tautybę dėl skirtingų žiniasklaidos priemonių naudojimo įpročių ir pagal amžių).
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Pasitikėjimas Lietuvos žiniasklaida maždaug atitinka Vakarų demokratijų tendencijas, kur jis yra žemesnis nei daugelyje pokomunistinių
(buvusių SSRS ar Varšuvos pakto okupuotų) valstybių, todėl pagrindinį vaidmenį vaidina pati žiniasklaida, kuriai rekomenduota užtikrinti
kokybišką turinį, galintį padidinti pasitikėjimą;
 galiausiai, kalbant apie propagandą atgrasančias priemones, galima įžvelgti skirtumų stebint skirtingas amžiaus grupes: jaunesni nei
25 metų respondentai susitarė tiek dėl patriotinės žiniasklaidos produkcijos skatinimo, tiek dėl Rusijos žiniasklaidos produkcijos ribojimo,
o vidutinio ir vyresnio amžiaus respondentai, nors ir palaikė siūlymą
didinti patriotinės produkcijos kiekį, tačiau nebuvo optimistiški dėl galimybės atsisakyti riboti Rusijos produkciją. Bendra parama patriotinio
turinio plėtrai buvo vertinama teigiamai ir gali būti suformuluota kaip
konkreti užduotis atitinkamoms institucijoms (ypač Kultūros ministerijai). Kalbant apie Rusijos pramogų ir kultūros produktų vartojimo mažinimą, buvo rekomenduota laikytis dviejų krypčių: (1) didinti visuomenės supratimą apie neigiamą vadinamosios švelniosios galios poveikį
ir (2) tuo pat metu kurti teigiamas iniciatyvas retransliuotojams (ypač
komerciniams), padedančias laipsniškai mažinti rusišką turinį, kuris
galėtų būti siejamas su minkštosios galios tikslais.
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2. 2020 m. tyrimas ir
jo rezultatai
2.1 Metodologija
Tyrimas atliktas nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki gegužės 6 d. Pagal RESC sudarytą klausimyną apklausą atliko „Spinter tyrimai“.
Tyrimas yra reprezentatyvus, jo metu apklausti 1 012 respondentų
(18–75 m. amžiaus), gyvenančių visoje Lietuvoje. Siekiant įžvelgti
tendencijas tyrime kartojami klausimai iš 2016 m. ir 2018 m. analizės, taip pat į klausimyną įtraukti nauji šalies geopolitiką ir saugumą
galimai lemiantys aspektai9.

Lytis

47

Vyras

53

Moteris

Amžius

18–25 m.

13
21

26–35 m.
36–45 m.

18

46–55 m.

20
28

56 m. ir daugiau

Išsimokslinimas
28

Aukštasis. neb. aukštasis

65

Aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis
Nebaigtas vidurinis

7

Pajamos
27

Iki 300 Eur

45

301–500 Eur
501–700 Eur
Daugiau nei 700 Eur

17
11

20
46–55 m.
56 m. ir daugiau
28
56 m. ir daugiau

28

Išsimokslinimas

Išsimokslinimas
IŠORĖS
GRĖSMĖSAukštasis.
IR RIZIKOS VEIKSNIAI
LIETUVOS RINKIMŲ
28 KONTEKSTE
neb. aukštasis

28
Aukštasis. neb. aukštasis
Aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis
Aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis
Nebaigtas vidurinis 7
Nebaigtas vidurinis 7

65

65

Pajamos
Pajamos
Iki 300 Eur

27
27
Iki 300 Eur
45
301–500 Eur
45
301–500 Eur
17
501–700 Eur
17
501–700 Eur
11
Daugiau nei 700 Eur
11
Daugiau nei 700 Eur

Gyvenamoji vieta
Gyvenamoji vieta

Didieji miestai
Didieji miestai

45

45

Kitas miestas, rajono centras
Kitas miestas, rajono centras
26

26

Kaimo vietovė
Kaimo vietovė
29

29

Tautybė
Lietuvių
Tautybė
Lietuvių

83

Rusų

Rusų
6

6

Lenkų

Lenkų
7

7

Kita

Kita
4

4

Rusų kalbos
Rusų
kalbos
mokėjimo lygis
mokėjimo lygis

Taip, labai gerai
Taip, labai gerai
22

22

Taip, gerai
Taip, gerai
24

24

Taip, vidutiniškai
Taip, vidutiniškai
33
Ne, nemoku arba moku blogai
Ne, nemoku arba moku blogai
21

83

33
21

1 pav. Socialinės ir demografinės tyrimo charakteristikos
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2.2 Demokratijos Lietuvoje ir
ekonomikos vertinimas
Kaip matyti iš 2 paveikslo, RESC tyrime tarp politinių institucijų (neįtraukiant teismų) visuomenė daugiausiai pasitikėjo pasitikėjimą
Lietuvos Vyriausybe (43 proc. sudėjus pasitikinčius ir visiškai pasitikinčius) ir prezidentūra (40 procentų). Svarbu tai, kad net 35 proc.
respondentų atsakė prezidentūra nei pasitikintys, nei nepasitikintys; tai – didžiausias toks rodiklis tarp penkių tiriamų institucijų, pagal paklaidos ribas lygintinas su politinių partijų rodikliu10. Palyginti
su 2018 m. RESC tyrimu, LR Vyriausybės vertinimas praktiškai nekito – 2018 m. pasitikėjimą LR Vyriausybe išreiškė 41 proc. respondentų. Tačiau reikšmingai sumažėjo pasitikėjimas prezidentūra –
nuo 51 proc. 2018 m. iki 40 proc. 2020 m.
Lietuvos gyventojai ir toliau mažiausiai pasitiki Seimu ir politinėmis
partijomis – visiškai pasitikinčiųjų ir pasitikinčiųjų dalis sudaro atitinkamai 8 ir 24 proc. Teismais pasitikėjo 37 proc. respondentų.
2017 m. publikuotame Irminos Matonytės, Vaido Morkevičiaus, Ainiaus Lašo, Vaidos Jankauskaitės tyrime buvo nagrinėtas pasitikėjimas institucijomis. Anot autorių, „Lietuvos gyventojų institucinio
pasitikėjimo variacijos labai didelės: nuo 80,6 proc. pasitikinčiųjų
policija iki vos 13,8 proc. pasitikinčiųjų politinėmis partijomis. Lietuvoje politinėmis institucijomis pasitikima akivaizdžiai daug mažiau negu administruojančiomis viešosiomis institucijomis.“11 Be
to, santykinai daugiau gyventojų yra nepatenkinti (58,5 proc.) negu
patenkinti tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje. Lietuvai yra būdingos trys pagrindinės pasitikėjimo institucijomis tendencijos: pirma,
dichotomija tarp menko pasitikėjimo politinėmis ir santykinai didelio pasitikėjimo viešojo administravimo institucijomis, antra, gerokai didesnis pasitikėjimas tarptautinėmis ES ir NATO institucijomis
negu nacionalinėmis institucijomis, trečia, demokratijos, kaip tinkamiausio valdymo būdo, kvestionavimas, tam tikras tvirtos rankos
ilgesys12. Šie rezultatai patvirtinami ir RESC studijose tiek 2016 m.,
tiek 2018 m., tiek 2020 m.
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Prašome įvertinti Lietuvos demokratinių institucijų veikimą.
N = 1 012
Visiškai pasitikiu
Nepasitikiu

LR Vyriausybė

Pasitikiu
Visiškai nepasitikiu

5

Teismai

4

19

22

7

34

8

15

21

15

26

33

1

21

20

35

35

LR Seimas 2
Politinės
partijos 1

Neturiu nuomonės

15

40

3

Prezidentūra

Nei pasitikiu, nei nepasitikiu

36

2 pav. Lietuvos institucijų vertinimas (proc.)
Žvelgiant į pasitenkinimą demokratijos veikimu (3 paveikslas),
ryškaus pokyčio nėra. Palyginti su 2016 m., pastebimas statistiškai
reikšmingas labai patenkintų ir patenkintų grupės augimas (nuo 28
iki 36 proc.), o lyginimas su 2018 m. neperžengia paklaidos ribų.
Tiesa, pažymėtina, jog palyginti 2018 m. ir 2020 m. rodiklius nepatenkintų ir visiškai nepatenkintų demokratija gyventojų dalis smuko
9 procentiniais punktais iki 31 proc. Taip pat svarbu pastebėti, kad
2020 m. 6 proc. išaugo nei pasitenkinančiųjų, nei nepasitenkinančiųjų demokratija skaičius.
Demokratijos veikimu Lietuvoje dažniau patenkinti aukščiausio išsimokslinimo grupės atstovai. Pastebėtina, kad demokratijos vertinimas išsilaiko tolygus praktiškai visose amžiaus grupėse.
Kiti tyrimai taip pat rodo, kad pasitenkinimo demokratija rodiklis yra
augantis. Pavyzdžiui, reguliariai atliekamame Europos socialiniame
tyrime respondentų prašoma jų pasitenkinimą demokratijos veikimu įvertinti konkrečiu balu nuo 0 iki 10, kur 0 reiškia, kad jie yra itin
nepatenkinti, o 10 – labai patenkinti. Lietuvos rodiklis buvo blogiausias 2009 m., o vėliau augo13.

1

1

30

26

2

21

1
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Kiek apskritai esate patenkintas demokratijos
veikimu Lietuvoje?
2020 04
Labai patenkintas

3

4

Patenkintas

33

Nei patenkintas,
nei nepatenkintas

32

Nepatenkintas

Visiškai
nepatenkintas

Neturiu nuomonės

2016 04

2018 08

4

29

24

26

21

28

32

28

10

8

14

1

1

2

N = 1 012

N = 1 007

N = 1 007

3 pav. Pasitenkinimas demokratijos veikimu Lietuvoje (proc.)
Santykinai menkas pasitikėjimas demokratija sietinas ir su tuo, kad
piliečiai nemano turintys įtaką priimant svarbius valstybei sprendimus. Prašant įvertinti, kokią įtaką paprasti piliečiai turi svarbių
sprendimų priėmimui (nuo 0 balų, reiškiančių jokios įtakos, iki 10
balų, reiškiančių didelę įtaką), respondentų vidurkis siekė tik 3,59
iš 10 galimų. Didesnę įtaką manė turintys jaunesnio amžiaus (18–
25 m.), aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys. 2020 m. rezultatai sutampa su vidutiniu 2018 m. tyrimo rodikliu (3,51).
Demokratijos suvokimo kontekste aktualus ir „stipraus lyderio, kuris,
siekdamas tikslų, apeitų taisykles“, vertinimas. Palyginti su 2018 m.,
tokio stipraus lyderio poreikis išliko nepakitęs (31–32 proc.), o nepritariančių stipriam lyderiui respondentų skaičius taip pat keitėsi
nežymiai (nuo 36 iki 41 proc.). Palaikančiųjų stipraus lyderio idė-

19

IŠORĖS GRĖSMĖS IR RIZIKOS VEIKSNIAI LIETUVOS RINKIMŲ KONTEKSTE

Jūsų nuomone, kiek paprasti Lietuvos žmonės turi įtakos priimant šaliai
svarbius sprendimus?
N = 1 012
V id urkis
3 , 59
19
16
11

13
10

9

7

8
4
1

0 – jokios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

įtakos

2
10 – labai
didelė įtaka

4 pav. Piliečių įtakos demokratijos procesams vertinimas (dešimtbalėje sistemoje), 2020 m.

Jūsų nuomone, kiek paprasti Lietuvos žmonės turi įtakos priimant šaliai
svarbius sprendimus?

V id urkis
3 , 51

18
14

13

15
12
8

8

6

4
1

0 – jokios

1

2

3

4

5

6

7

8

įtakos

9

0,4
10 – labai
didelė įtaka

5 pav. Piliečių įtakos demokratijos procesams vertinimas (dešimtbalėje sistemoje), 2018 m.
ją tyrimo metu yra mažiau, nei, pavyzdžiui, 2005 m. Tuo metu atliktas
panašus tyrimas rodė, kad stipraus lyderio, nevaržomo parlamento ar
rinkimų, egzistavimui pritartų apie 46 proc. respondentų14.
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Parama stipraus lyderio idėjai sietina su keliais veiksniais. Pirma,
svarbios istorinės aplinkybės, tokios kaip tarpukario autoritarinės
sistemos patirtis15 (pavyzdžiui, 2018 m. Lietuvos gyventojai vienu
iš „Šimtmečio žmonių“ išrinko tarpukario Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, o tokią visuomenės nuomonę prof. Ainė Ramonaitė
įvertino kaip „šeimininko ilgesį“16). Antra, polinkis į tvirtą ranką yra
susijęs su nepasitenkinimu dėl to, kaip įvyko posovietinė demokratizacija, ir stipriu įsitikinimu, jog sisteminiai ekonominiai ir politiniai
pokyčiai buvo pirmiausia naudingi siauroms gyventojų grupėms, o
ne visai valstybei17. Trečia, sąsajos yra ir su menku pasitikėjimu kertinių demokratinių institucijų, tokių kaip Seimas ar politinės partijos,
funkcionavimu18 (pasitikėjimas partijomis yra nuosekliai mažesnis,
nei, pavyzdžiui, prezidento institucija19).
Lietuvos gyventojų požiūrį į tvirtos rankos lyderystę patvirtina ir
opozicinių partijų bei Seimo rinkimų vertinimas. Paklausti, ar tiki,
jog nauja Vyriausybė, sudaryta iš šiuo metu opozicijoje esančių partijų, galėtų pagerinti padėtį šalyje, sutiko tik 19 proc. respondentų
(2018 m. tokių buvo 24 proc.). Iš nepartinių judėjimų narių sudarytos Vyriausybės idėją rėmė 24 proc. respondentų (2018 m. tokių
buvo 27 proc.). Tačiau apskritai apklausoje pasiūlyti Vyriausybės
pokyčiai sulaukė daugiau nepritarimo – pastarosioms dviem idėjoms prieštaravo atitinkamai 42 ir 36 proc. respondentų.
Šalies ekonominės būklės vertinimas per pastaruosius dvylika
mėnesių išskyrė tuos respondentus, kurie teigė, kad ji labai arba
šiek tiek pagerėjo (32 proc.), ir tuos, kurie jautė dalinį arba žymų
pablogėjimą (41 proc.). Ketvirtadalis nepajuto pokyčių. Manantys,
kad ekonomikos būklė šiek tiek pagerėjo, dažniau buvo vidutinio
amžiaus (26–35 m.), aukštąjį išsimokslinimą įgiję, didesnių pajamų
(daugiau nei 500 Eur) grupės atstovai.
Tuo metu žvelgdami į ateities šalies ekonomines perspektyvas net
79 proc. respondentų teigė, kad per artimiausius 12 mėnesių šalies ekonomika šiek tiek (37 proc.) arba labai (42 proc.) pablogės.
Pesimizmas daliai lietuvių buvo būdingas ir anksčiau, tačiau dabartiniai skaičiai yra ypač dideli: pavyzdžiui, kad ateityje Lietuvos ekonomika pablogės, galvojo atitinkamai 31 proc. ir 26 proc. gyventojų
2012 m. ir 2016 m. porinkiminėse apklausose20. Tai galima sieti su
COVID-19 pandemijos sukeltomis pasekmėmis ir viešai skelbiamomis prognozėmis, kad šalies ekonomika artimiausiu metu smuks
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(Tarptautinis valiutos fondas apklausos darymo metu prognozavo,
kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2020 m. gali sumažėti 8,1 proc.)21. Manantys, kad ekonomikos būklė šiek tiek pablogės, dažniau buvo aukščiausio išsimokslinimo, didesnes pajamas
gaunantys (501–700 Eur) respondentai.

Jūsų manymu, Lietuvos ekonomikos
būklė per pastaruosius 12 mėnesių...?

Kaip, jūsų nuomone, per ateinančius
12 mėnesių pasikeis Lietuvos ekonomikos būklė? Ar ji ... ?

N = 1 012

N = 1 012

Labai pagerėjo

3

29

Šiek tie k pagerė jo

Labai pagerės

1

Šiek tie k pagerė s

8

Daugmaž nepasikeitė

25

Daugmaž
nepasikeis

Šiek tie k pablogė jo

26

Šiek tie k pablogė s

Labai pablogėjo

Nežino

15

2

11

37

42

Labai pablogės

Nežino

1

6 pav. Lietuvos ekonomikos būklės vertinimas ir prognozavimas (proc.)
Šia apklausa taip pat buvo pažvelgta į gyventojų nuomonę dėl COVID-19 pandemijos. Uždavus klausimą apie šalies gyventojų susitelkimą pandemijos metu įveikiant krizę, 47 proc. respondentų
teigė, jog šalis susitelkė krizės įveikimui, 18 proc. tam prieštaravo.
Beveik pusė respondentų nei sutiko, nei nesutiko su teiginiu, kad
pandemija pakenkė Lietuvos geopolitinei situacijai, 23 proc. pritarė
šiam teiginiui, 24 proc. prieštaravo.
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N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Lietuvos gyventojai pandemijos
metu susitelkė krizei įveikti
Kilus pandemijai, Lietuvos
geopolitinio saugumo situacija
pablogėjo

Sutinku

10

4

Neturiu nuomonės

37

19

32

48

14

18

6

4 3

5

7 pav. Visuomenės susitelkimas ir geopolitinė situacija pandemijos metu (proc.)

2.3 ES, NATO ir globalizacija
Lietuvos gyventojai toliau tvirtai remia šalies narystę NATO ir ES.
Vos 9 proc. respondentų teigė, kad ES arba NATO narystės nutraukimas galėtų pagerinti situaciją šalyje. 2019 m. pavasario „Eurobarometro“ duomenimis, Lietuva buvo apskritai labiausiai ES pasitikinti
šalis (72 proc.).
Palyginti su kaimyninėmis šalimis, Lietuva pagal ES vertinimą jas
gerokai lenkia: Estijoje pasitikėjimas ES siekė 60 proc., Lenkijoje –
54 proc., Latvijoje – 51 proc. Pasitikėjimo vidurkis bendrijoje buvo
44 proc.22. Visuomenės nepasitenkinimas kai kuriomis ES politikomis kryptimis yra gana nedidelis, pavyzdžiui, RESC tyrime 18 proc.
visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad ES griauna tradicines lietuviškas vertybes23. Kita vertus, kalbant apie ES atsaką į COVID-19
pandemiją, mažuma buvo teigiamų vertinimų – tik ketvirtadalis
RESC apklausoje palankiai įvertino ES atsaką į pandemiją.
NATO vertinimas taip pat patvirtino kitų tyrimų rezultatus. 2020 m.
vasario mėnesį „Pew Research“ paskelbtas tyrimas parodė, kad lietuviai yra vieni didžiausių NATO optimistų – 77 proc. respondentų
teigė, jog aljansą vertina teigiamai. Pozityvesni buvo tik lenkai, kurių
82 proc. teigė pozityviai žvelgiantys į NATO24.
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Kurie iš šių sprendimų, jūsų nuomone, padėtų pagerinti situaciją Lietuvoje?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Neturiu nuomonės

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
Išstojimas iš ES

3

6

17

Išstojimas iš NATO

4

5

16

ES institucijos
tinkamai reagavo
siekdamos suvaldyti
pandemiją

4

ES griauna tradicines
lietuviškas vertybes

5

Narystė ES
2
pakenkė Lietuvai

23
23

22

4

48

4

43

13

5

47

27

24

21

35

34

8 pav. Narystės ES, NATO vertinimas (proc.)
Lietuvos gyventojai pozityviai vertina NATO įsipareigojimus: 53 proc.
respondentų teigė, kad NATO užpuolimo atveju ateitų į pagalbą, tokiam teiginiui prieštarauja apie penktadalis apklaustųjų. Svarbu paminėti, kad, anot „Pew Research“ 2020 m. vasarį publikuoto tyrimo,
lietuviai ne tik pozityviai žvelgia į kitų aljanso narių įsipareigojimus,
bet ir rimtai mato Lietuvos įsipareigojimą – 51 proc. apklausoje teigė, jog Lietuva esant reikalui turėtų ginkluota jėga padėti užpultai
NATO sąjungininkei25. Galiausiai respondentai teigiamai vertina gilesnę Europos gynybos politikos integraciją, net jei tai reikštų JAV
vaidmens žemyno saugumo architektūroje sumažėjimą. Tokiam
teiginiui pritarimą išreiškė 52 proc. respondentų. Tiesa, svarbu paminėti, kad trečdalis jų teigė nei sutinkantys, nei nesutinkantys su
tokiu teiginiu.

7

18

32

3

2

3
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Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Jeigu Lietuvai kiltų karinė grėsmė,
NATO valstybės ateitų į pagalbą

13

Neturiu nuomonės

40

26

8

10

3

9 pav. NATO pagalbos Lietuvai agresijos akivaizdoje vertinimas (proc.)
Tiesa, galima pastebėti, jog beveik pusė šalies gyventojų (apie
45 proc.) neturi nuomonės apie globalizacijos pasekmes Lietuvai,
tačiau iš turinčiųjų nuomonę didesnė dalis (38 proc.) mano, kad ji
atnešė daugiau naudos nei žalos.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Bendrai paėmus, globalizacija
atnešė Lietuvai daugiau
naudos, nei žalos

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

8

30

Neturiu nuomonės

45

9

4

4

10 pav. Globalizacijos vertinimas (proc.)
Lietuviai vis dar laikosi nuomonės, kad suskystintų gamtinių dujų
terminalas „Independence“ yra per brangus valstybei. Tokios nuomonės laikosi 40 proc. respondentų. Vis dėlto, palyginti su 2018 m.,
šis rodiklis sumažėjo 13 procentinių punktų. Nežymiai ūgtelėjo ir
teiginiui nepritariančiųjų skaičius – nuo 15 proc. 2018 m. iki 19 proc.
2020 m.

25
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Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku
Suskystintų dujų terminalas
„Independence“ Lietuvai yra
per brangus

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

11

Neturiu nuomonės

29

27

13

11 pav. Suskystintų dujų terminalo vertinimas (proc.)

2.4 Sovietmečio vertinimas
Tyrinėjant lietuvių požiūrį į sovietmetį per pastarąsias tris RESC
vykdytas apklausas galima pamatyti požiūrio į sovietmetį stabilizavimąsi. Respondentams buvo užduotas klausimas: „Viešumoje dažnai diskutuojama apie sovietinę Lietuvos praeitį. Ar jūs sutinkate ar
nesutinkate su teiginiu, kad sovietiniais laikais buvo geriau gyventi
nei dabar Lietuvoje?“ Tam visiškai pritarė arba pritarė 21 proc. respondentų. Palyginimui nacionalinės rinkiminės studijos apklausa
2012 m. pabaigoje rodė, kad 37 proc. gyventojų visiškai sutiko arba
sutiko su teiginiu, kad „sovietiniais laikais buvo gyventi geriau negu
dabartinėje Lietuvoje“, tik 17 proc. su juo nesutiko arba visiškai nesutiko, dar beveik ketvirtadalis (23 proc.) atsakė „nei taip, nei ne“26.
2020 m. apklausoje su teiginiu, kad sovietmečiu gyventi buvo geriau, dažniau nesutiko aukščiausio išsimokslinimo, didesnių pajamų (501–700 Eur) grupės respondentai. Visiškai nesutiko – aukščiausio išsimokslinimo ir didžiausių pajamų (daugiau nei 700 Eur)
grupės atstovai. Be to, neigiamą požiūrį į sovietmetį išsakantys gyventojai dažniau turi neutralią arba teigiamą nuomonę apie demokratijos veikimą Lietuvoje. Požiūris į sovietmetį taip pat koreliuoja
su palankiu Rusijos užsienio politikos vertinimu. Panašios tendencijos pastebėtos ir 2016 m. bei 2018 m. tyrimuose.

8

12

26
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Viešumoje dažnai diskutuojama apie sovietinę Lietuvos praeitį. Ar jūs sutinkate
ar nesutinkate su teiginiu, kad sovietiniais laikais buvo geriau gyventi nei
dabar Lietuvoje?

2020 04
Visiškai sutinku

Sutinku

8

7

13

Nei taip, nei ne

17

23

18

32

Visiškai nesutinku

25

33

23

Neatsakė

Nežino

9

15

18

Nesutinku

2016 04

2018 08

17

15

4

6

9

8

N = 1 012

N = 1 007

N = 1 007

12 pav. Sovietmečio vertinimas 2016–2020 m. (proc.)
Sovietmečio nostalgija būdinga vadinamiesiems pokomunistinės
transformacijos pralaimėtojams – Lietuvos gyventojams, kurie
savo socialinį statusą po sovietinio režimo griūties subjektyviai vertina kaip kitų žmonių pablogėjusį27. Taigi sovietmečio vertinimas
nėra tiesiogiai siejamas su dabartine žmogaus finansine padėtimi
ar socialiniu statusu. Tai – pirmiausia socialinio statuso pokyčių,
pereinant iš vienos sistemos į kitą, vertinimo funkcija.
Galiausiai, anot prof. A. Ramonaitės, vertinant sovietmetį dažnai
nėra svarstoma situacija iš okupacinės valdžios veiksmų perspektyvos. Respondentai vertina, ką darė patys, kaip dalyvavo sovietinės
Lietuvos kūrimo procese. „O kad visa tai yra nurašyta kaip viena didelė istorinė klaida, jiems reiškia, jog jų gyvenimai buvo beprasmiai.“28
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Beveik nekito gyventojų požiūris į žymiąją Rusijos prezidento Vladimiro Putino tezę, jog Sovietų Sąjungos žlugimas yra didžiausia
XX a. geopolitinė katastrofa. Su tuo visiškai sutinkančiųjų arba
sutinkančiųjų tebuvo 9 proc., nesutinkančiųjų arba visiškai
nesutinkančiųjų – 66 proc. Per dvejus metus nepritariančiųjų teiginiui skaičius, palyginti su 2018 m., nesikeitė.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasakęs, jog Sovietų Sąjungos
žlugimas yra didžiausia XX a. geopolitinė katastrofa. Ar sutinkate
su tokiu vertinimu?
N = 1 012

Visiškai sutinku

3

9%
Sutinku

Su teiginiu dažniau nesutinka 46 m.
ir vyresni respondentai, didesnių
pajamų (501–700 Eur) apklaustieji.
Visiškai nesutinka – 26–35 m.
tyrimo dalyviai, didžiausių pajamų
(daugiau nei 700 Eur) grupės
atstovai.

6

Nei sutinku, nei nesutinku

21

Nesutinku

33

66 %
Visiškai nesutinku

Neturiu nuomonės

33

4

13 pav. Rusijos prezidento nuomonės dėl Sovietų Sąjungos žlugimo vertinimas (proc.)

27

28
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2.5 Šalies gynyba ir jos finansavimas
Daugiau nei pusė RESC tyrimo respondentų (62 proc.) visiškai sutiko arba sutiko su teiginiu, kad didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais; be to, 58 proc. respondentų teigė, jog grėsmės akivaizdoje negalėdami priešintis ginklu, priešintųsi kitu būdu (tokie pat skaičiai
buvo ir 2018 m.). 32 proc. respondentų teigė, kad esant reikalui prisidėtų prie šalies gynybos ginklu: palyginti su 2018 m., šis skaičius
statistiškai reikšmingai nesikeitė. Tai sietina ir su kitu klausimu:
62 proc. apklaustųjų sutinka su teiginiu, jog didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais; palyginti su 2018 m., šis skaičius nedaug padidėjo
(nuo 58 proc. iki 62 proc.). Nesutinkančiųjų su šiuo teiginiu skaičius
irgi reikšmingai nesikeitė (buvo 19 proc., dabar – 17 proc.).

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Didžiuojuosi būdamas
Lietuvos piliečiu
Negalėdamas priešintis
ginklu, prie krašto gynybos
prisidėčiau kitu būdu

Sutinku
Visiškai nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku
Neturiu nuomonės

24

21

38

37

20

17

8

15

21

14

3

14 pav. Lietuvos piliečių didžiavimasis valstybe bei pasiryžimas ginti ne ginklu (proc.)
Klausimas apie piliečių pasirengimą ginti savo šalį išsamiai nagrinėtas prof. A. Ramonaitės ir kitų autorių knygoje „Kas eitų ginti
Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės“. Tyrimo
rezultatai ir tada parodė, jog daugelis šalies gyventojų nebūtų linkę
trauktis į užsienį. 64 proc. respondentų teigė, jog agresijos atveju
yra nusiteikę likti Lietuvoje, tad galima tikėtis, jog masinio bėgimo
nebūtų. Svarbu pabrėžti, kad minėtame tyrime nebuvo nustatyta
koreliacijos tarp fakto, ar žmogus turi giminių / draugų užsienyje,
ir to, ar žmogus karo atveju bėgtų iš šalies. Tą galima interpretuoti kaip vertybių išskyrimą bei savotišką patriotizmo išraišką29. Be
to, į klausimą „ar asmeniškai prisidėtumėte ginklu prie Lietuvos
gynybos“, 42 proc. apklaustųjų šių autorių tyrime atsakė teigiamai.

29
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A. Ramonaitė pažymi, jog Sąjūdžio laikotarpiu prie valstybingumo
kūrimo ir gynybos, ypač kritiniu laiku, prisidėjo įvairiomis formomis
ne daugiau nei 40 proc. Lietuvos piliečių. Turint omenyje, jog kartos
ir žmonės keičiasi, panašiai dideli skaičiai pasirengusiųjų ginti Lietuvą yra ypač teigiamas rodiklis. Pažymėtina, jog teigiančiųjų, kad
prie krašto gynybos visiškai neprisidėtų, buvo 11 proc. respondentų,
o 6 proc. palaiko bet kokią pasipriešinimo formą (nuo partizaninio
karo iki pagalbos suteikimo kariaujantiesiems), tad apie 90 proc.
respondentų prisidėtų įvairiomis formomis prie krašto gynybos30.
Kalbant apie šalies gynybos finansinius įsipareigojimus, NATO
narių įsipareigojimą skirti 2 proc. BVP šalies gynybai, 44 proc. apklaustųjų visiškai sutiko arba sutiko, kad Lietuva turi laikytis šios
nuostatos, 29 proc. tam nepritarė (15 pav.). 2018 m. Lietuvai dar
tik faktiškai artėjant 2 proc. BVP išlaidų gynybai ribos link apklausa
parodė, jog 37 proc. respondentų prieštaravo šalies gynybos išlaidų
didinimui ir tam pritarė vos ketvirtadalis šalies gyventojų.
Kritiškiau vertinamas gynybos finansavimo didinimas iki 2,5 proc.
BVP. Nors didžioji dalis Lietuvos parlamentinių partijų yra pasirašiusios susitarimą siekti tokio finansavimo lygmens per artimiausią
dešimtmetį, 2020 m. duomenimis 2,5 proc. BVP gynybos finansavimo skyrimui pritarė tik beveik penktadalis respondentų (tiesa, tai yra
didesnis rodiklis nei 2018 m., kuomet pritarimas siekė 14 proc.31), o
44 proc. apklaustųjų išreiškė nepritarimą.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

Lietuvos gynybos biudžetas
turi būti ne mažesnis nei
NATO rekomenduojami
2 proc. BVP
Lietuvos gynybos biudžetas
turėtų nuosekliai būti
didinamas iki 2,5 proc. BVP

Nei sutinku, nei nesutinku

17

10

Neturiu nuomonės

27

14

15 pav. Gynybos išlaidų dydis (proc.)

22

27

14

21

15

23

5

5

30
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Gyventojai gana kritiškai vertina šalies kariuomenės pasirengimą
tinkamai ginti Lietuvą. 2020 m. vos penktadalis apklaustųjų sutiko
su teiginiu, jog šalies ginkluotosios pajėgos yra tinkamai pasiruošusios šalies gynybai; tiesa, tai 6 proc. aukštesnis rodiklis nei prieš
dvejus metus.
Tai gali būti sietina su Rusijos kariniais pajėgumais regione (pavyzdžiui, 2018 m. pranešta, kad vien Vakarinėje karinėje apygardoje
Rusija turi sutelkusi per 300 tūkst. karių32) ir su plačiai nuskambėjusiomis tarptautinėmis studijomis, kurios vertina, kad Rusija hipotetiškai galėtų okupuoti Baltijos valstybes vos per kelias paras33.
Kita vertus, šiuos atsakymus galima interpretuoti ir kaip vertinimą,
kad Lietuvos kariuomenė dar turi būti stiprinama, nes pastaraisiais
metais pabrėžtina būtinybė didinti gynybos finansavimą (2 proc.
BVP finansavimo lygiui dauguma gyventojų linkę pritarti, žr. 15 pav.)
ir taip kompensuoti dėl menko lėšų skyrimo po narystės NATO
2004 m. susidariusias spragas.
Be to, atsakymai į klausimą dėl kariuomenės pasirengimo neturėtų
būti tapatinami su pasitikėjimu Lietuvos kariuomene. Per pastaruosius dešimt metų matyti pasitikėjimo kariuomene padidėjimas nuo
maždaug 50 proc. ribos 2010 m. iki rodiklio, balansuojančio ties
60 proc. riba naujausiuose tyrimuose. Pavyzdžiui, 2019 m. vasarą
atliktas visuomenės nuomonės tyrimas atskleidė, jog pasitikėjimas
Lietuvos kariuomene pasiekė didžiausią lygį per 14 metų. Tuo metu
pasitikėjimą LR kariuomene išreiškė 61 proc.34. 2020 m. vasarį rodiklis buvo iš esmės toks pat – 62 proc.35. Šios interpretacijos galėtų
būti tikslinamos būsimuose kokybiniuose tyrimuose.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Lietuvos kariuomenė yra
tinkamai pasiruošusi
ginti Lietuvą

Visiškai nesutinku

4

16

Nei sutinku, nei nesutinku
Neturiu nuomonės

36

16 pav. Lietuvos kariuomenės pasirengimas ginti šalį (proc.)

25

13

6

31
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2.6 Požiūris į Rusiją
Bendrai įvertinti Lietuvos užsienio politiką Rusijos atžvilgiu leidžia
apklaustųjų požiūris į teiginį „Lietuvos užsienio politika Rusijos atžvilgiu yra per griežta“. Per pastaruosius ketverius metus mažėjo
tų, kurie pritarė, kad Lietuvos politika yra per griežta (nuo 42 proc.
2016 m. iki 32 proc. 2020 m.), o nepritariančiųjų teiginiui skaičius
augo (nuo 24 proc. 2016 m. iki 38 proc. 2020 m.).
Be to, 45 proc. respondentų teigė, jog Rusijos užsienio politika kelia
tiesioginę grėsmę Rytų Europos valstybėms (2018 m. – 43 proc.),
šiam teiginiui nepritarė 28 proc. respondentų (2018 m. – 26 proc.).

N = 1 007
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Neturiu nuomonės

24 %

42 %
11

31

28

17

35 %
Lietuvos politika
Rusijos atžvilgiu
yra per griežta

7

6

2016

4

2018

36 %
28

24

28

32 %
5

7

8

38 %

27

27

26

3 2020

12

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Rusijos politika kelia
tiesioginę grėsmę
Rytų Europos valstybėms

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

12

Neturiu nuomonės

33

24

22

6

3

17 pav. Lietuvos užsienio politikos Rusijos atžvilgiu vertinimas 2016–2020 m. (proc.)

32
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Apklaustieji taip pat buvo linkę palaikyti siekį išlaikyti ES sankcijas Rusijai tol, kol pastaroji nekeis savo veiksmų Ukrainos atžvilgiu,
net jei sankcijos reikštų Lietuvai išlaidas. Už tai pasisakė 41 proc.,
prieš – 30 proc. 2018 m. atsakydami į klausimą, ar sankcijos Rusijai
turėtų būti panaikintos, jam pritarė 29 proc. apklaustųjų, prieštaravo – 34 proc. 2020 m. pritarimas sankcijų panaikinimui reikšmingai
nepasikeitė (iki 26 proc.), bet matyti nepritariančių tam skaičiaus
augimas (iki 43 proc.).

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Lietuva turėtų siekti, kad ES taikomos
ekonominės ir politinės sankcijos
Rusijai išliktų tol, kol nesikeis Rusijos
veiksmai Ukrainos atžvilgiu,
net jei sankcijos reikštų Lietuvai išlaidas
Rusijai taikomos ekonominės ir
politinės sankcijos turėtų
būti panaikintos

12

6

Neturiu nuomonės

29

20

26

26

15

28

15

15

3

5

18 pav. Parama sankcijoms Rusijai (proc.)
Kita vertus, suvokiama potenciali santykių su Rusija gerėjimo nauda. 40 proc. respondentų teigė, jog Lietuvai būtų naudinga pagerinti
politinius santykius su šia kaimyne; tiesa, tai beveik dešimtadaliu
mažesnis skaičius nei 2018 m. Per dvejus metus tokiam teiginiui
prieštaraujančių gyventojų dalis reikšmingai nepasikeitė (2018 m. –
15 proc., šių metų apklausoje – 19 proc.).
Respondentai skeptiškai žiūri ir į COVID-19 pandemijos metu Rusijos užsienio šalims teiktą pagalbą – tik 17 proc. medicininę įrangą
ir prekes laikė geranoriška pagalba be politinių tikslų, o 45 proc. tam
prieštaravo. Palaikomas ir NATO sprendimas dislokuoti Baltijos šalyse karines pajėgas; su tuo, kad tai yra nereikalingas Rusijos provokavimas, sutiko tik 17 proc. apklaustųjų, o beveik pusė apklaustųjų
išreiškė prieštaravimą tokiam teiginiui.
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Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku
Lietuvai būtų naudinga gerinti
politinius santykius su Rusija

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

14

Neturiu nuomonės

36

28

10

9

3

19 pav. Politinių santykių su Rusija gerinimas (proc.)

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Neturiu nuomonės

Rusijos Europos šalims siunčiama
medicininė įranga ir prekės yra geranoriška
pagalba nesiekiant politinių tikslų

4

13

33

NATO karių dislokavimas
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse
yra nereikalingas Rusijos provokavimas

5

12

33

21

24

28

5

19

3

20 pav. Rusijos pagalbos kitoms šalims pandemijos kontekste ir pajėgų dislokavimo Baltijos šalyse vertinimas (proc.)
Lietuvos ir Rusijos dvišaliuose santykiuose respondentai (23 pav.)
vis dar mato Rusiją kaip pagrindinį veikėją, darantį neigiamą įtaką
dvišaliams santykiams (taip mano 54 proc. respondentų). Pačią Lietuvą, kaip darančią neigiamą įtaką santykiams su Rusija, įvardijo
41 proc.

34
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Kokią įtaką, jūsų nuomone, kiekviena iš šių valstybių ir tarptautinių organizacijų
daro Lietuvos ir Rusijos santykiams?
2020 04
Rusija

13

NATO

9

ES

6

Lietuva

8

33

JAV

8

30

Kinija

6

24

42

31

32

27

2

20

3

7

21

2

6

22

6

5

26

40

26

4

42

N = 1 012

3

44

21

35

27

6

11

38

25

2016 04

20

43

10

26

18 2

41

23

2018 08

29

40

23

4

13

19

3

11

20

4

9

21

3

12 1

48

20

20

26

24

32

29

43

44

38

42

20

5

22

7

22

5

21

7

19

<- Įtraukta nuo 2020 04

N = 1 007

Labai neigiamą

Greičiau teigiamą

Greičiau neigiamą

Labai teigiamą

N = 1 007
Neturiu nuomonės

21 pav. Valstybių ir tarptautinių organizacijų įtaka Lietuvos ir Rusijos santykiams (proc.)

2.7 Nuomonė dėl didesnio masto (karo)
konflikto su Rusija
Daugiau nei pusė respondentų mano, kad didesnio masto (karinis)
konfliktas tarp Vakarų valstybių ir Rusijos yra įmanomas. Nuomonei, kad toks konfliktas įmanomas, dažniau pritaria 26–35 m. respondentai, didžiausių pajamų (daugiau nei 700 Eur) grupės atstovai
ir didmiesčių gyventojai.
51 proc. respondentų mano, kad toks konfliktas galėtų kilti dėl agresyvėjančios Rusijos užsienio politikos. Net trečdalis respondentų
tikina, kad konfliktas kiltų dėl Vakarų ir Rusijos karinių susidūrimų
kituose pasaulio regionuose (Sirijoje) arba būtų kaip dabar vykstančių konfliktų (Ukrainoje) tąsa.
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Kartais viešoje erdvėje yra svarstoma apie tai, ar įmanomas
didesnio masto (karinis) konfliktas tarp vakarų valstybių ir
Rusijos. Ar manote, kad toks konfliktas yra įmanomas?
N = 1 012

Neturi nuomonės
18 %

Taip
53 %

Ne
29 %

22 pav. Konflikto tarp Rusijos ir Vakarų galimybės vertinimas (proc.)

Kaip manote, kodėl didesnio masto (karinis) konfliktas tarp vakarų valstybių
ir Rusijos yra įmanomas?
N = 533*

N = 533*

*Manantys, kad karinis
konfliktas įmanomas

*Manantys, kad karinis
konfliktas neįmanomas

Dėl galimai agresyvėjančios
Rusijos užsienio politikos

51

Dėl Vakarų ir Rusijos
interesų susikirtimo
trečiojoje šalyje (Sirijoje,
Ukrainoje ar pan.)

33

Dėl galimų ES ir NATO
veiksmų, provokacijų
Rusijos atžvilgiu

Kita

Neturiu nuomonės

10

2

4

Dėl to, kad tiek Rusija, tiek Vakarai
siekia konfliktus išspręsti taikiai

48

Dėl to, kad Rusija nėra
pajėgi tokį konfliktą vykdyti

23

Dėl to, kad Vakarai nedrįstų
kovoti su Rusija

16

Kita

7

Neturiu nuomonės

6

23 pav. Nuomonė dėl įmanomo karinio konflikto tarp Vakarų valstybių ir Rusijos priežasčių
/ neįmanomo konflikto tarp Vakarų valstybių ir Rusijos priežasčių (proc.)
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Beveik pusė atsakančiųjų, kad karas tarp Vakarų ir Rusijos yra neįmanomas, savo pasirinkimą grindė tuo, jog tiek Rusija, tiek Vakarai
siekia konfliktus išspręsti taikiai. Manantys, kad ir Rusija, ir Vakarai
siekia konfliktus išspręsti taikiai, dažniau buvo vidurinio išsimokslinimo apklaustieji. Beveik ketvirtadalis mano, kad Rusija nėra pajėgi
vykdyti tokio masto konflikto, o 16 proc. mano, kad Vakarai nedrįstų
kovoti su Rusija.

2.8 Rusų kalbos mokėjimas
Labai gerai arba gerai rusų kalbą moka beveik pusė respondentų.
Vidutiniškai rusų kalbą dažniau moka moterys, 36–45 m. respondentai, gerai – 46 m. ir vyresni apklaustieji, labai gerai – vyresni nei
36 m. respondentai.

Prašome pasakyti, ar mokate rusų kalbą?
N = 1 012
Ne, nemoku arba
moku blogai
21 %

Taip, vidutiniškai
33 %

Taip, labai gerai
22 %

Taip, gerai
24 %

24 pav. Rusų kalbos mokėjimas (proc.)
168 tyrimo metu apklausti respondentai buvo tautinių bendrijų atstovai. Teigiamai galima vertinti tai, jog net 71 proc. jų teigė nesusiduriantys su diskriminacija dėl savo tautybės, ketvirtadalis teigė
retkarčiais susiduriantys su diskriminacija ir vos 1 proc. teigė su tuo
susiduriantys nuolat.
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Ar susiduriate su diskriminacija dėl savo tautybės?
N = 168*
*Kitataučiai

Nuolat
N/N 1% Dažnai
1%
2%

Retkarčiais
25%

Niekada
71%

25 pav. Diskriminacija Lietuvoje tautiniu pagrindu (proc.)

2.9 Kinijos vertinimas
Nors viešojoje erdvėje vis didesnis dėmesys skiriamas Kinijos
veiksniui, Lietuvos gyventojai vis dar neturi aiškios nuomonės šios
šalies atžvilgiu. 40 proc. respondentų paklausti, ar Lietuva santykiuose su Kinija turėtų prioritetą teikti ekonominiams interesams,
o ne nacionalinio saugumo iššūkiams, atsakė, jog nei pritaria, nei
nepritaria šiam teiginiui. 33 proc. buvo linkę akcentuoti ekonominius santykius, 21 proc. nenorėtų išskirti ekonomikos lygindami su
nacionalinio saugumo interesais.
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Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Lietuva santykiuose su Kinija
turėtų prioritetą teikti
ekonominiams interesams, o ne
nacionalinio saugumo iššūkiams

8

Neturiu nuomonės

25

40

15

6

6

26 pav. Lietuvos prioritetai santykiuose su Kinija (proc.)

Tiesa, tik ketvirtadalis respondentų mano, kad Kinijos Europai COVID-19 pandemijos metu siųsta medicininė įranga buvo geranoriška
pagalba nesiekiant politinių tikslų, tuo tarpu 31 proc. su tuo nesutiko.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Kinijos Europos šalims siunčiama
medicininė įranga ir prekės yra
geranoriška pagalba nesiekiant
politinių tikslų

5

20

Neturiu nuomonės

38

21

11

5

27 pav. Kinijos pagalbos kitoms šalims pandemijos kontekste vertinimas (proc.)

2.10 Užsienio valstybių ir jų lyderių
draugiškumo Lietuvai vertinimas
Žvelgiant į Lietuvai draugiškiausių šalių sąrašą, jo viršuje išlieka kaimyninė Latvija, toliau rikiuojasi Vokietija, Estija ir Švedija. Pažymėtina, kad tyrimo šalių sąrašas buvo uždaras (nuomonė apie sąraše
neminimas valstybes nebuvo klausiama).
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Jūsų nuomone, ar kiekviena iš šių valstybių yra draugiška, ar
nedraugiška Lietuvai?
2020 04
Latvija

2018 08

Vokietija

87

7 6

Estija

85

5 10

Švedija

84

6 10

Ukraina

81

8

11

31

96

34

93

2016 04

91
<- Įtraukta nuo 2020 04

5 7 <- Įtraukta nuo 2018 08

88
<- Įtraukta nuo 2020 04

74

15

11

79

12

10

JAV

73

14

13

81

9

11

Kinija
Rusija

34
13

26
68

26

56

20

36

44

5 8

87

26

Lenkija

Baltarusija

25

93

8

81

7 8

85
28

55

18

11

17

<- Įtraukta nuo 2020 04

40
19

N = 1 012

15

71

14

14

N = 1 007
Draugiška

Nedraugiška

72

N = 1 007
N/N

28 pav. Nuomonė dėl valstybių draugiškumo Lietuvai (proc.)
Pastebėtina tendencija, kad mažėja Lenkijos, Baltarusijos ir JAV
draugiškumo vertinimas. Nors JAV beveik trijų ketvirtadalių Lietuvos gyventojų vertinama kaip draugiška valstybė, 2016 m. rodiklis
buvo 12 proc. didesnis. Tai galėjo lemti neigiamas požiūris į šalies
prezidentą Donaldą Trampą bei respondentų nuomonė, jog jo kadencijos metu sumažėjo Lietuvos saugumas: vos 13 proc. teigė,
kad šio prezidento kadencijos metu Lietuvos saugumas buvo sustiprintas, ir 39 proc. pareiškė manantys atvirkščiai (29 pav.). Kiti
tyrimai tą netiesiogiai pagrindžia. 2020 m. sausį atlikta analizė
rodo, jog Trampo veiklą „Spinter tyrimų“ apklausoje teigiamai arba
greičiau teigiamai įvertino mažiau nei ketvirtadalis šalies gyventojų.
Tuo metu skeptikų buvo daugiau: greičiau neigimai JAV prezidentą
vertina 38,3 proc. Lietuvos gyventojų, neigiamai – 20,2 proc., dar
beveik penktadalis nežinojo arba neatsakė (žr. 1 lentelę)36.
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Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku
Visiškai nesutinku

Donaldo Trampo prezidentavimo
metu JAV priimti sprendimai
sustiprino Lietuvos saugumą

3

Nei sutinku, nei nesutinku
Neturiu nuomonės

10

41

28

11

7

29 pav. Trampo priimtų sprendimų vertinimas (proc.)
Lenkijos atveju draugiškumo vertinimo sumažėjimas buvo mažesnis: įsitikinti, ar jis reikšmingas, reikės tolesnių tyrimų (nuo 81 proc.
2016 m. iki 74 proc. 2020 m.). Mažiau abejonių dėl to, kad sumažėjo
matančių Baltarusiją kaip draugišką valstybę – jei prieš ketverius
metus tokių buvo 55 proc., tai 2020 m. – 44 proc. (be to, per tą patį
laiką nuo 28 proc. iki 36 proc. išaugo Baltarusiją kaip nedraugišką
valstybę vertinančiųjų dalis).
Baltarusijos atvejis tikėtinai sietinas su išaugusiu Astravo atominės
elektrinės (AE) grėsmės vertinimu. 54 proc. respondentų sutinka su
teiginiu, jog Astravo AE projektas kelia pavojų Lietuvai. Palyginti su
2018 m., šis skaičius beveik nepakito.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku
Nesutinku

Sutinku
Visiškai nesutinku

Astravo AE projektas
Baltarusijoje kelia pavojų Lietuvai

Nei sutinku, nei nesutinku
Neturiu nuomonės

22

32

28

10

5

3

30 pav. Astravo AE grėsmės vertinimas (proc.)
Pirmą kartą apklausoje (anksčiau apie ją studijose nebuvo klausiama) minima Ukraina traktuojama kaip draugiška Lietuvai valstybė –
su tuo sutinka 81 proc. respondentų. Tiesa, tai nereiškia, jog Lietuvos gyventojai palankiai vertina Ukrainos galimybes integruotis į
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ES ir NATO. Teiginiui, kad per artimiausią dešimtmetį Ukraina turėtų
tapti NATO bei ES nare, abiem atvejais pritarė 32 proc. respondentų.
Tuo tarpu 31 proc. nepritarė teiginiui dėl ES ir kiek mažiau (25 proc.)
teiginiui dėl narystės NATO.

Dabar norėtume jūsų paklausti apie kelis su tarptautine politika, krašto gynyba ir
energetika susijusius aspektus. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
N = 1 012
Visiškai sutinku

Sutinku

Nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Visiškai nesutinku

Ukraina artimiausio dešimtmečio
perspektyvoje turėtų
tapti NATO nare

7

25

Ukraina artimiausio dešimtmečio
perspektyvoje turėtų tapti ES nare

7

25

Neturiu nuomonės

36

33

31 pav. Ukrainos narystės NATO ir ES vertinimas (proc.)
Tarp grėsmę Lietuvai keliančių valstybių aiškiai išsiskiria Rusija
(33 pav.), kurią tokia laiko 64 proc. respondentų (šis rezultatas reikšmingai nekinta nuo 2016 m.). Jokios kitos valstybės grėsme nelaiko
daugiau žmonių negu su tuo nesutinka. Arčiausiai Rusijos yra pirmą kartą į apklausą įtraukta Kinija ir Baltarusija: pirmąją grėsme laiko 28 proc., o antrąją – 26 proc. respondentų. Kita vertus, 41 proc.
respondentų Kinijos ir 56 proc. Baltarusijos grėsme nelaiko. Toliau
sąraše yra JAV (22 proc. laiko grėsme), kurios rodiklis, atliepiant
tendencijas draugiškumo vertinimo skalėje, yra paaugęs, ypač palyginti su 2016 m. apklausa (tada JAV grėsme laikė tik 7 proc.).
Žvelgiant į tai, kaip šalies gyventojai vertina užsienio politikus, galima pastebėti, kad tiek Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, tiek
prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo vertinami teigiamai. JAV lyderis
Trampas, priešingai nei jo pirmtakas Barakas Obama (2016 m. Obamos vertinimo vidurkis buvo +1,8), lietuvių yra labiau vertinamas
neigiamai ir tokia tendencija ne tik išliko nuo jo kadencijos pradžios,
bet ir per pastaruosius dvejus metus sustiprėjo (nuo -0,3 iki -0,8).
JAV prezidento rinkimų 2020 m. kontekste Lietuvos gyventojai pozityviau vertina su Trampu besivaržysiantį Demokratų partijos narį
Džo Baideną (+0,5), nors nemaža dalis respondentų šį politiką vertino neutraliai arba apskritai neturėjo nuomonės.

12

13

13

16

7

6
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Jūsų nuomone, ar kelia grėsmę Lietuvai išvardintų šalių užsienio politika?
2020 04
Rusija
28

Baltarusija

26

JAV

41

22

24

60

14

16

<- Įtraukta nuo 2020 04

31

56

18

63

15

73

14

11

Ukraina

8

78

14

Vokietija

6

85

9

Latvija

3

89

8 3

Švedija

2

89

9 5

Estija

1

89

10

79

11 9

76

11

13 7

85

8

12 3

90

7

9 6

87

7

13

64

23

Lenkija

78

2016 04
23

63

14

22

64

Kinija

2018 08

13

<- Įtraukta nuo 2020 04

82

9

N = 1 012

5 0,4

92

Ne

6

11

84

N = 1 007
Taip

94

N = 1 007

N/N

32 pav. Nuomonė dėl valstybių keliamos grėsmės Lietuvai (proc.)
Geriausiai vertinama užsienio lydere išlieka Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kurios palankus vertinimas nuo 2016 m., kuomet viešojoje erdvėje kontraversiškai vertinta Europos valstybių politika
migracijos krizės klausimu, iki 2020 m. išaugo nuo +1 iki +1,7. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas taip pat traktuojamas pozityviai, nors jo vertinimas per dvejus metus sumažėjo nuo +1,2 iki
+0,7, o tai gali būti siejama su plačiai aptartu Makrono dialogo su
Rusija siekiu, taip pat kritiškais pasisakymais NATO atžvilgiu. Pirmą
kartą apklausoje minima Europos Komisijos vadovė Ursula fon der
Lejen vertinama teigiamai (+0,8), tuo metu anksčiau į apklausą neįtrauktas Kinijos vadovas Si Dzinpingas vertinamas labiau neigiamai
nei teigiamai (-0,9; tačiau kaip ir daugumos su Kinija susijusių klausimų atveju nemaža dalis respondentų neturėjo nuomonės arba laikėsi neutralios pozicijos).
Žvelgiant į kaimyninių šalių lyderius Lenkijos prezidentas Andžejus Duda yra vertinamas teigiamai, tačiau per pastaruosius dvejus
metus jo populiarumas Lietuvoje kiek smuktelėjo (nuo +1 iki +0,7).
Naujasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Lietuvos visuomenėje yra vertinamas geriau (+0,8) nei prieš jį šaliai vadovavęs
Petro Porošenka (+0,1; 2016 m. apklausoje Porošenka netgi buvo
vertinamas labiau neigiamai nei teigiamai).
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2016 m. Vladimiro Putino vertinimas buvo nukritęs iki -2 balų, o pastaraisiais metais Rusijos vadovo vertinimas Lietuvoje stabilizuojasi
ties maždaug -1,4 riba, taigi iš esmės išlieka aiškiai neigiamas. Aleksandro Lukašenkos vertinimas taip pat išliko neigiamas, 2020 m.
apklausoje jo vidurkis yra -1,2.

1 lentelė. Lietuvos ir užsienio lyderių vertinimo (skalė nuo -5 iki +5)
vidurkis
Valstybė

2016 m.

2018 m.

2020 m.

D. Grybauskaitė

0,8

1,8

-

G. Nausėda

-

-

1,2

B. Obama

1,8

-

-

D. J. Trampas

-

-0,3

-0,8

Dž. Baidenas

-

-

0,5

-

1,2

0,7

P. Porošenka

-0,3

0,1

-

V. Zelenskis

-

-

0,8

1

1,5

1,7

-2,02

-1,35

-1,4

-

-0,9

-1,2

-

1

0,7

LIETUVA

JAV

PRANCŪZIJA
E. Makronas
UKRAINA

VOKIETIJA
A. Merkel
RUSIJA
V. Putinas
BALTARUSIJA
A. Lukašenka
LENKIJA
A. Duda
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Valstybė

2016 m.

2018 m.

2020 m.

-

-

-0,9

-

-

0,8

KINIJA
Si Dzinpingas
EUROPOS KOMISIJA
U. fon der Lejen

2.11 Žiniasklaidos naudojimo įpročiai
68 proc. gyventojų RESC tyrime pripažįsta, jog yra asmeniškai susidūrę su melagingomis naujienomis. Dažniau tai teigia 18–35 m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo, didesnių pajamų (501 Eur
ir daugiau) atstovai. Tokią tendenciją galima sieti su geresniu šių
demografinių kategorijų žmonių žiniasklaidos raštingumu. Be to, šio
grupės dažniau naudoja daugiau nei vieną informacijos šaltinį. Tiesa, pagal bendrą imtį Vakarų šalių žiniasklaidos kanalus naudoja beveik 40 proc. respondentų, Rusijos – kiek daugiau nei ketvirtadalis.

Dabar norėtume sužinoti apie jūsų žiniasklaidos vartojimo įpročius. Kuriems iš
toliau pateiktų teiginių pritartumėte, o kuriems nepritartumėte?
N = 1 012

Taip

Ne

Bendrai kalbant, absoliuti
tiesa yra neįmanoma

75

25

Informaciją gaunu iš
skirtingų šalių žiniasklaidos

69

31

Esu susidūręs su
melagingomis naujienomis

68

32

Norėdamas sužinoti naujienas, naudoju
daugiau nei vieną informacijos šaltinį

65

Tikrinu informacijos šaltinius prieš
dalindamasis naujienomis
socialiniuose tinkluose

35

41

59

Naudoju Vakarų šalių
žiniasklaidos kanalus

39

61

Skaitydamas straipsnius naujienų
portaluose tikrinu informacijos šaltinius

38

62

Naudoju rusiškus žiniasklaidos kanalus

26

33 pav. Žiniasklaidos naudojimo įpročiai (proc.)

74
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Vieningo požiūrio į valstybės taikomas priemones kovojant su dezinformacija nėra. Pavyzdžiui, keliskart taikytam sprendimui suspenduoti Rusijos televizijos kanalus būtų linkę pritarti trečdalis
respondentų. Su tuo dažniau sutinka 26–35 m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių pajamų (daugiau nei 700 Eur)
grupės atstovai.
Be to, beveik dešimtadaliu išaugo manančiųjų, kad Lietuva sėkmingai kovoja su propaganda. Variantą, kad Lietuva sėkmingai kovoja
su priešiška propaganda, dažniau pasirinko aukščiausio išsimokslinimo, didesnių pajamų (501–700 Eur) respondentai.
60 proc. respondentų pritartų iniciatyvai kurti daugiau patriotiškumą skatinančios pramoginės ir meninės produkcijos. Tai rodo visuomenėje augančią paramą istorine / patriotine tematika kuriamam žiniasklaidos ir meniniam turiniui, kuris gali padėti kovoti su
priešiška propaganda ir stiprinti švietimą.

Prašome pasakykite, kaip vertinate toliau pateiktas kovos su
propaganda iniciatyvas.
N = 1 012
Taip

Ne

Sutinku, kad reikia kurti daugiau
patriotiškumą skatinančios
pramoginės ir meninės produkcijos
(ﬁlmų, serialų, knygų)

60

40

Sutinku su vienašališką informaciją
skleidžiančių Rusijos televizijos kanalų
ribojimu

52

48

Manau, kad Lietuva sėkmingai
kovoja su priešiška propaganda

52

48

Sutinku su rusiškos produkcijos (ﬁlmų,
serialų) ribojimu lietuviškuose
TV kanaluose

33

34 pav. Kovos su propaganda priemonių vertinimas (proc.)

67
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Televizija išlieka pagrindiniu informacijos šaltiniu Lietuvos gyventojams, po jos žengia interneto naujienų portalai ir socialiniai tinklai.
Norėdami sužinoti apie aktualų Rusijos įvykį, net 67 proc. respondentų rinktųsi Lietuvos žiniasklaidą. Lietuvos žiniasklaidą dažniau
pirmiausia rinktųsi 46–55 m. respondentai, 12–13 proc. respondentų rinktųsi Rusijos žiniasklaidą arba socialinius tinklus.

Prašome pasakyti, ar dažnai jūs naudojatės šiais komunikacijos kanalais,
norėdami sužinoti naujienas apie politines, ekonomines Lietuvos ir
pasaulio aktualijas?
N = 1 012
Kasdien / beveik kasdien

2–3 kartus per savaitę

2–3 kartus per mėnesį

Kartą per savaitę

Kartą per mėnesį arba rečiau

Niekada

Neturiu nuomonės
Televizija (taip pat
ir TV internete)

66

Interneto naujienų
portalai

58

Socialinių tinklų svetainės
internete („Facebook“
ir pan.)

13

48

Radijas

Nacionaliniai laikraščiai,
žurnalai

13

12

37

11

12

28

5

8

24

3

13

13

6

10

3

4

7

5

5 1

12

8

2

19

8

9

24

2

8

1

2

35 pav. Politinių, ekonominių Lietuvos ir pasaulio naujienų šaltinių naudojimo dažnis (proc.)

Populiariausiomis tradicinės žiniasklaidos priemonėmis išlieka komerciniai Lietuvos televizijos kanalai (kasdien arba beveik kasdien
šiais kanalais informacijai apie politiką gauti naudojasi 42 proc.) bei
nacionalinis transliuotojas (kasdien arba beveik kasdien 35 proc.).
Po jų yra komercinės radijo stotys ir LRT radijo stotys (kasdien arba
beveik kasdien atitinkamai 26 proc. ir 10 proc.). Rusišką televiziją
bent kartą per savaitę ar daugiau teigė naudojantis dešimtadalis
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apklaustųjų. Nors pasauliniai TV naujienų kanalai (BBC, „Euronews“) sulaukė mažiau žiūrinčiųjų kasdien ar beveik kasdien, tačiau
iš viso bent kartą per savaitę yra šie kanalai yra žiūrimi dažniau nei
rusiški kanalai.

Pasakykite, kaip dažnai ir kokius informacinius kanalus naudojate (skaitote /
žiūrite / klausote), kai norite sužinoti apie politiką?
N = 1 012
Kasdien ar beveik kasdien

Bent kartą per savaitę

Kelis kartus per mėnesį
Rečiau

Bent kartą per mėnesį

Niekada arba beveik niekada

Kitos Lietuvos TV stotys
(LNK, TV3, BTV ir pan.)

42

Kitos Lietuvos radijo stotys
(Žinių radijas, „Lietus“, M1 ir pan.)

19

5

6

Pasauliniai TV naujienų kanalai
(CNN, BBC, „Euronews“ ir t. t.)

4

10

Alternatyvūs inf. šaltiniai rusų kalba
(„Dožd TV“, „Meduza“ ir t. t.)
Lenkijos televizijos stotys
(„TV Polonija“, Lenkijos TV1,
„Polsat“ ir t. t.)

24

10

Rusijos TV stotys
(PBK, RTR, NTV ir pan.)

3 5
23 4

6

17

7

6

7
6

9

11
9

4
5

11

11
15

12

7

5

20

17

26

LRT RADIJAS, LRT KLASIKA,
LRT OPUS

15

17

35

LRT Televizija, LRT+

Neturiu nuomonės
7

13

2

8

14

1

5

21
26

61
8

56
66
78

2
4
3
4
5
1

36.1 pav. Informacinių kanalų politinėms naujienoms gauti naudojimo dažnis (I) (proc.)
Vos daugiau nei pusė respondentų teigė, kad kasdien ar beveik
kasdien skaito naujienų svetaines lietuvių kalba, kai tuo tarpu rusiškas – vos 4 proc. Taip pat galima pastebėti, kad labai panašus
kiekis žmonių skaito Rusijos žiniasklaidą ir lietuvišką žiniasklaidą
rusų kalba.
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Pasakykite, kaip dažnai ir kokius informacinius kanalus naudojate (skaitote / žiūrite /
klausote), kai norite sužinoti apie politiką?
N = 1 012
Kasdien ar beveik kasdien

Bent kartą per savaitę

Kelis kartus per mėnesį

Bent kartą per mėnesį

Niekada arba beveik niekada

Rečiau
Naujienų svetainės internete, lietuvių
kalba (delﬁ.lt, lrytas.lt, alfa.lt ir pan.)

51

Laikraščiai ir žurnalai lietuvių kalba
(„Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“,
„Veidas“ ir pan.)

4

Rusijos internetinės naujienų svetainės

4

5

4

Lietuvos naujienų internetinės svetainės
rusų ar lenkų kalba (ru.delﬁ.lt,
pl.delﬁ.lt ir pan.)

4

4

4 2

„Russkoje radio Baltija“
„Radio Svoboda“ (rusų k.)
Rusijos internetinės naujienų svetainės
lietuvių kalba („Sputnik News“ ir t. t.)
„Znad Wili“i (radijo stotis lenkų k.)
Laikraščiai ir žurnalai rusų kalba („Obzor“,
„Litovskij kurjer“, „Ekspres nedelia“, ir pan.)
Laikraščiai ir žurnalai lenkų kalba
(„Kurier Wilenski“, „Nasz Czas“,
„Tygodnik Wilensczyzny“ ir t. t.)

Neturiu nuomonės

16

3 3

8

2 3 3

4

16
6

6
3

5

12 4
12 4

4
3 2
5 1

5

17

14

4
10

5

9

17
30

5

3
1

75

1

69

7

2

76

4

84
85

1 4 2 3 3
12

11

79
86
86

1
2
4
2
1

36.2 pav. Informacinių kanalų politinėms naujienoms gauti naudojimo dažnis (proc.)
Taip pat didžioji dalis respondentų naudoja vakarietiškus socialinius tinklus, kurie populiarumu tarp respondentų gerokai lenkia
rusiškus konkurentus. Bent kartą per savaitę vakarietiškus socialinius tinklus teigė naudojantys 53 proc. respondentų.
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Pasakykite, kaip dažnai ir kokius informacinius kanalus naudojate (skaitote /
žiūrite / klausote), kai norite sužinoti apie politiką?
N = 1 012
Kasdien ar beveik kasdien

Bent kartą per savaitę

Kelis kartus per mėnesį

Bent kartą per mėnesį

Rečiau

Niekada arba beveik niekada

Vakarų socialinių tinklų svetainės
internete („Facebook“, „Twitter“,
„Youtube“ ir pan.)

Pasaulinės internetinės naujienų
svetainės (CNN, BBC ir t. t.)

5

Internetinės televizijos
(„Laisvės TV“ ir pan.)

4

Rusijos socialinių tinklų svetainės
internete („Vkontakte“,
„Odnoklasniki“, „RuTube“ ir pan.)

20

33

11

2 4 3 4 2

Lenkijos internetinės
22 5
naujienų svetainės

4 3

14

7

9

3

47

10

2

30

5

51

13

8

14

6

Neturiu nuomonės

3

5

84

1

83

1

36.3 pav. Informacinių kanalų politinėms naujienoms gauti naudojimo dažnis (proc.)
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Tolesni tyrimai
Šio tyrimo pridėtinė vertė – plataus spektro geopolitinių, tarptautinės
politikos tendencijų ir grėsmių Lietuvos visuomenėje vertinimo reprezentatyvus įvertinimas bei duomenų analizė. Tyrimas leidžia ne
tik konstatuoti kiekybinius faktus, bet ir kas kelerius metus naudojant panašų tyrimo klausimyną pastebėti visuomenės nuomonės
kaitos tendencijas, atrasti kintamųjų koreliacijas bei prisidėti prie
rekomendacijų sprendimų priėmėjams formavimo.
Atsižvelgiant į nagrinėtų temų aktualumą, tikslinga svarstyti apie
tyrimo gilinimą. Norint pateikti tikslesnes interpretacijas, kas lemia
tam tikras visuomenės nuomonės tendencijas, tikslinga svarstyti
kokybinių metodų pasitelkimą. Pavyzdžiui, į tyrimą įtraukti grupinių
diskusijų metodą, kurį taikant būtų gilinamas supratimas apie tai,
kaip respondentai interpretuoja užduodamus klausimus, kokiais
motyvais vadovaudamiesi formuoja atsakymus, kokiu mastu yra
įsigilinę į procesus ir pan. Tai sudarytų prielaidas suformuoti tikslesnes rekomendacijas sprendimų priėmėjams.
RESC planuoja su minėtais aspektais susijusį tyrimą atlikti 2021 m.
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