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ĮŽANGA

Nors	dvišaliai	Lietuvos	ir	Turkijos	santykiai	pastarąjį	dešimtmetį	buvo	
pamažu	bet	reikšmingai	plėtojami,	Vilniaus	ir	Ankaros	bendradarbiavi-
mas	daugiausia	vystomas	daugiašaliuose	formatuose,	kurių	svarbiau-
si,	be	abejo,	yra	NATO	bei	Europos	Sąjunga.	Kartu,	nors	Lietuva	nuo	
2015	m.	 siekia	 gilinti	 ekonominius	 ryšius	 su	Turkija	 ir	 skatinti	 kons-
truktyvų	ES-Turkijos	dialogą,	saugumo	dimensija	Vilniuje	suprantama	
kaip svarbiausia vystant santykius su Ankara.1	Atitinkamai,	žvelgiant	
iš	Lietuvos	perspektyvos,	santykių	su	Turkija	ateitis	neišvengiamai	pri-
klauso	nuo	Ankaros	Euroatlantinės	orientacijos,	kuri	kelia	vis	daugiau	
ir	vis	aštresnių	klausimų.

Jausdama	Vakarų	neveiksnumą	Vidurio	Rytuose	 ir	 	 Šiaurės	Afrikoje,	
Ankara	vykdo	ambicingą	 regioninę	politiką	Libijoje	 ir	Sirijoje,	kuri	dėl	
skirtingų	priežasčių	kertasi	su	pagrindinių	NATO	ir	ES	valstybių	pozici-
jomis.	Kartu,	Turkija	sukėlė	Vakarų	pasipiktinimą	kai	2017	m.	pabaigoje	
ji	įsigijo	Rusijos	S-400	raketinės	gynybos	sistemas	–	JAV	ir	kiti	NATO	
partneriai	 sunerimo,	 jog	Turkijai	 įdiegus	šias	 technologijas,	Kremlius	
įgytų	prieigą	prie	jautrios	informacijos	apie	NATO	įrangą.	Kai	dėl	šios	
priežasties	Ankara	buvo	pašalinta	iš	JAV	F-35	naikintuvų	programos,	
ji	taip	pat	parodė	iniciatyvą	įsigyti	rusiškus	Su-35	naikintuvus.	Galiau-
siai,	prieš	NATO	susitikimą	Londone	praėjusių	metų	pabaigoje	Turki-
ja	paskelbė	blokuosianti	NATO	Baltijos	gynybos	planus,	iki	kol	nebus	
parengti	 ir	 patvirtinti	 atitinkami	 Turkijai	 skirti	 planai,	 kuriuose	 kurdų	
Liaudies	savigynos	būriai	(YPG)	būtų	įvardinti	kaip	teroristinė	organi-
zacija.	Ir	nors	gruodžio	mėnesį	NATO	narės	pasiekė	politinį	susitarimą	
dėl	Baltijos	gynybos	planų	patvirtinimo,	sudėtingos	techninės	derybos	
dar	nėra	baigtos,	o	politinių	nesutarimų	dėl	transatlantinio	aljanso	gy-
nybos	planų	suderinamumo	rizika	išlieka.

Pastarųjų	metų	Ankaros	elgesys	NATO	 rėmuose	yra	 rimtas	signalas	
Lietuvos	užsienio	ir	saugumo	politikos	formuotojams.	Londono	kontra-
versija	patvirtino,	jog	Turkija,	siekdama	savo	interesų,	jaučiasi	įgalinta	
viešai	blokuoti	Aljanso	iniciatyvas	viename	jautriausių	transatlantinės	
saugumo	erdvės	regionų	ir	gali	rimtai	paveikti	Lietuvos	interesus.	Kar-
tu,	šis	derybinis	konfliktas	parodė,	jog	Vilnius	neturi	pakankamai	stra-
teginių	svertų	paveikti	Ankaros	poziciją	analogiškų	nesutarimų	metu.
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Ši	 studija	 analizuoja	 Lietuvos	 galimybes	 sustiprinti	 esamus	 ir/ar	 at-
rasti	naujus	įtakos	svertus	Turkijos	atžvilgiu.	Nepaisant	pagrįsto	neri-
mo	dėl	Ankaros	Euroatlantinės	orientacijos	ateities,	Turkiją	yra	ir	bent	
vidutiniu	 laikotarpiu	 liks	 susaistyta	 su	Vakarais	 stipriais	 saugumo	 ir	
ekonominiais	ryšiais.	Kartu,	dėl	sudėtingos	Turkijos	padėties	regione,	
komplikuotų	santykių	su	Rusija	bei	daugialypių	iššūkių	vidaus	politiko-
je,	Ankara	negali	atsisakyti	bendradarbiavimo	su	savo	partneriais	Va-
karuose	ir	turi	rimtų	paskatų	jį	gilinti.	Ši	situacija	tampa	tik	aktualesnė	
pasaulį	 sukausčiusios	 koronaviruso	 pandemijos	 kontekste.	 Atitinka-
mai,	Lietuva	turi	nemažai	galimybių	išplėtoti	santykius	su	Turkija	tiek	
dvišaliuose,	tiek	daugiašaliuose	formatuose	taip,	jog	ateityje	Ankaros	
elgesys	būtų	labiau	nuspėjamas	ir	lengviau	suvaldomas.

Turkijos	ir	Lietuvos	santykių	analizė	studijoje	išskirta	į	dvi	dalis.	Pirmo-
joje	analizuojama,	kaip	Lietuva	gali	pasiekti	ambicingesnį	bendradar-
biavimo	su	Turkija	lygį	Euroatlantinio	saugumo	struktūrose.	Antrojoje	
analizuojama,	kaip	Vilnius	gali	išvystyti	produktyvų	bendradarbiavimą	
su	Ankara	ES-Turkijos	politikos	kontekste.	Pristačius	Lietuvos	 ir	Tur-
kijos	 santykių	 perspektyvas	 šiuose	 kontekstuose,	 pateikiamos	 reko-
mendacijos	 tiek	 daugiašalėms,	 tiek	 dvišalėms	bendradarbiavimo	 ini-
ciatyvoms.	 Prieš	 pristatant	 Lietuvos	 ir	 Turkijos	 santykių	 analizę	 bei	
rekomendacijas,	kitame	skyriuje	pateikiama	trumpa	Turkijos	interesų,	
strateginio	elgesio,	bei	ekonominė	ir	geopolitinės	padėties	apžvalga.	
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TURKIJA 2020: APŽVALGA

Dabartinis	Turkijos	lyderis	Prezidentas	Race-
pas	 Tayyipas	 Erdoganas	 ir	 jo	 vadovaujama	
Teisingumo	 ir	plėtros	partija	 (AKP)	valdžioje	
jau	nuo	2003	m.,	kai	Erdoganas	buvo	pirmą-
syk	 išrinktas	 Turkijos	 premjeru.	 Visgi,	 Anka-
ros	 interesų	 ir	 strateginės	 elgsenos	 analizę	
tikslinga	pradėti	nuo	2016	m.	 liepos,	 kai,	 po	
nepavykusio	 karinio	 perversmo	 prieš	 jo	 val-
džią,	 Erdoganas	 pradėjo	 agresyviai	 konsoli-
duoti	politinę	ir	ekonominę	galią	savo	ranko-
se.	Žemiau	pateikiama	trumpa	apžvalga,	kaip	
šie	 vidaus	politikos	 pokyčiai	 tiesiogiai	 ir	 ne-
tiesiogiai	 sąlygoja	 dabartinę	 Turkijos	 užsie-
nio	ir	saugumo	politiką,	regionines	ambicijas	
ir	 santykius	 su	 svarbiausiomis	 tarptautinės	
sistemos galiomis.

Erdoganas	nepavykusį	coup d‘etat	susiejo	su	
Fethullah	Güleno	 judėjimu,	kurį	Turkija	2016	
m.	 gegužę	 –	 vos	 du	 mėnesius	 prieš	 nesė-
kmingą	perversmą	–	įvardijo	kaip	teroristinę	
organizaciją.	Gülenas,	nuo	1999	m.	gyvenan-
tis	 JAV,	 yra	 žymus	 ir	 įtakingas	 dvasinis	 bei	
visuomeninis	 lyderis,	 įkūręs	socialinį	 (ir	dali-
nai	politizuotą)	judėjimą,	įprastai	priskiriamą	
progresyvaus arba demokratinio Islamo tra-
dicijai.	 Güleno	 judėjimas	 buvo	 kertinis	 AKP	
rėmėjas	pirmąjį	šio	amžiaus	dešimtmetį,	kai	
įtakingi	 jo	nariai	Turkijos	valstybės	 instituci-
jose	suteikė	partijai	reikalingą	politinę	ir	biu-
rokratinę	paramą.	Galios	konfliktai	tarp	AKP	ir	
Güleno	judėjimo	išryškėjo	2011	m.	ir	pasiekė	
kritinį	tašką	2013	m.	AKP	korupcijos	skanda-
lų	metu,	kai	Erdoganas	apkaltino	judėjimo	na-
rius	siekiant	civilinio	valstybės	perversmo	per	
teisėsaugos	institucijas.2

Nors	pats	Gülenas	neigia	bet	kokį	įsitraukimą	
į	nepavykusį	2016	m.	liepos	perversmą,	iškart	
po	jo	Erdoganas	drastiškai	suintensyvino	jau	
anksčiau	 pradėtą	 valstybinių	 struktūrų	 valy-
mą	 nuo	 tariamų	Güleno	 šalininkų.	 Per	 kitus	
dvejus	metus,	Ankara	atleido	daugiau	nei	100	
tūkstančių	viešojo	sektoriaus	darbuotojų	(ka-
rininkų,	teisininkų,	biurokratų,	mokytojų,	dės-
tytojų,	medikų	ir	žurnalistų),	apkaltintų	ryšiais	
su	Güleno	judėjimu;	apie	50	tūkstančių	buvo	
areštuoti.3	Kovodama	su	deklaruotais	režimo	
priešininkais,	Turkija	veikė	globaliai:	išreikala-
vo	Turkijos	piliečių	deportacijos	iš	bent	16-os	
valstybių	ir	Güleno	judėjimo	mokyklų	uždary-
mo	 ar	 savininkystės	 perleidimo	 bent	 20-yje	
valstybių.4

Kartu	 su	 ekstensyviais	 valstybės	 institucijų	
valymais,	 Erdoganas	 pakeitė	 ir	 konstitucinį	
Turkijos	 režimą:	 po	 2017	 m.	 referendumo,	
šalies	 parlamentinę	 santvarką	 pakeitė	 stipri	
prezidentinė	 sistema.	 AKP	 ir	 Erdoganas	 su-
telkti	 vykdomąją	 valdžią	 prezidento	 rankose	
pasiūlė	 dar	 2005	m.,	 tačiau	 formali	 iniciaty-
va	pakeisti	 konstituciją	buvo	pateikta	 tik	po	
nepavykusio	perversmo.	Referendumas	buvo	
kontraversiškas	–	Turkijoje	 tuo	metu	galiojo	
nepaprastoji	padėtis,	AKP	suformavo	koalici-
ją	su	kraštutinės	dešinės	Nacionalistų	judėji-
mo	partija	(NHP),	referendumo	rėmėjai	ir	opo-
zicija	 kaltino	 vieni	 kitus	 šiurkščiais	 rinkimų	
pažeidimais	 (įskaitant	 pažeidimus	 užsienio	
apygardose,	kurie	sukėlė	ir	tarptautinių	įtam-
pų	su	Vokietija	ir	ES).5	Referendumas	baigėsi	
nežymia	–	51%	ir	49%	–	Erdogano	ir	AKP	po-
zicijos	pergale.
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Atsižvelgdamas	į	trapią	persvarą	referendume,	
Erdoganas	 teikia	 didelį	 svarbą	 savo	 pergalei	
2018	 m.	 prezidento	 rinkimuose,	 kuriuose	 jis	
surinko	 52%	 balsų	 ir	 laimėjo	 jau	 pirmajame	
ture.	 Demokratinės	 daugumos	mandatas	 yra	
nuolat	 pateikiamas	 pagrįsti	 režimo	 vykdomą	
politiką	bei	pateisinti	galios	centralizaciją,	ir	Er-
doganui	yra	svarbu	jį	išlaikyti.	Tam,	kad	išplės-
tų	paramą	savo	konservatyviai	ir	nacionalisti-
nei	koalicijai,	Erdoganas	pastaraisiais	metais	
siekia	izoliuoti	ir	savo	pusėn	patraukti	centris-
tinių	 pažiūrų	 opozicijos	 rinkėjus.	 Šiuo	 tikslu,	
Turkijos	viešajame	diskurse	vis	ryškiau	plėto-
jama	 skirtis	 tarp	 „patriotų“	 ir	 „teroristų“,	 pas-
tariesiems	priskiriant	kairiųjų	ir	kurdų	opozici-
jas	partijas.6	Kartu,	2018	m.	režimui	palankus	
verslo	konglomeratas	perėmė	du	nacionalinio	
masto	Turkijos	televizijos	kanalus,	tradiciškai	
pritraukiančius	 centristines	 auditorijas.7 Po 
kanalų	 perėmimo	 daug	 žurnalistų	 veteranų	
buvo	 atleisti,	 o	 naujienų	 turinys	 pakreiptas	 į	
dešinę	ideologinio	spektro	pusę.

Visgi,	Erdogano	strategija	skaldyti	opoziciją	ir	
diskredituoti	kairiąsias	partijas	sulaukė	pasi-
priešinimo	2019	m.	 savivaldybių	 rinkimuose,	
kuriuose	 opozicijos	 kandidatai	 laimėjo	 net	 9	
iš	10	didžiausių	Turkijos	miestų.	Kai	AKP	ap-
skundė	Stambule	 vykusių	 rinkimų	 rezultatus	
aukščiausiajam	teismui	ir	šis	sutiko	su	prašy-
mų	juos	pakartoti,	opozicijos	partijos	Liaudies	
respublikonų	partijos	(CHP)	kandidatas	Ekrem	
Imamoglu	reikšmingai	padidino	savo	persvarą	
–	5.4%,	arba	nuo	13	tūkst.	iki	800	tūkst.	balsų.	
Kartu	su	sėkmingai	pasirodžiusią	ir	efektyviai	
veiklą	 koordinuojančia	 opozicija,	 Erdoganas	
patyrė	ir	vidinių	iššūkių:	nemažai	partijos	na-
rių	nesutiko	su	prašymu	pakartotini	rinkimus,	
keli	jų	atsiskyrė	nuo	AKP	ir	įkūrė	naujas	(tiesa,	
nebūtinai	opozicijos)	partijas.8 Galiausiai,	nors	
2019	m.	savivaldybių	rinkimai	buvo	pirmasis	
žymus	 Erdogano	 ir	 AKP	 pralaimėjimas	 per	

daugiau	dvidešimt	metų,	šį	dešimtmetį	naci-
onaliniuose	 rinkimuose	partija	demonstruoja	
gerokai	prastesnius	rezultatus	nei	pirmąjį	šio	
amžiaus	dešimtmetį,	o	2015	m.	birželio	rinki-
mų	metu	ji	net	nesurinko	parlamentinės	dau-
gumos	(žr.	Lentelę	Nr.	1).

Lentelė Nr. 1:	 palamento	 rinkimų	 rezultatai	
(mandatų	skaičius)

RINKIMAI AKP CHP MHP HDP

2018 m. 295 146 49 67

2015	m.	 
pakartotiniai

317 134 40 59

2015	m. 258 132 80 80

2011 m. 327 135 53 n/a

2007	m. 341 112 71 n/a

2002 m. 363 178 n/a n/a

Paaiškinimas:	 AKP	 –	 Teisingumo	 ir	 plėtros	
partija;	 CHP	–	 Liaudies	 respublikonų	 partija	
(nuosaiki	opozicija),	MHP	–	Nacionalinio	 ju-
dėjimo	 partija	 (ultrakonservatyvi	 AKP	 koali-
cijos	 partnerė)	 HDP	 –	 prokurdiška	 Liaudies	
demokratinė	partija	(kairės	opozicija)

Šaltinis: https://www.dailysabah.com/electi-
on-results

Iššūkius	Erdogano	populiarumui	galima	dali-
nai	paaiškinti	sudėtinga	Turkijos	ekonomine	
situacija.	 Pastarąjį	 dešimtmetį	 šalies	 eko-
nominis	augimas	buvo	pirmiausia	sąlygotas	
intensyviu	 privačiu	 skolinimusi,	 dengiamu	
užsienio	 valiuta:	 2018	 m.	 Turkijos	 privatus	
sektorius	laikė	$250	mlrd.	skolą,	prilygstančią	
trečdaliui	šalies	BVP.	Po	2018	m.	liros	krizės	
(reguliariai	 pranašautos	 bent	 nuo	 2016	m.),	
2019	m.	Turkijoje	prasidėjo	recesija,	o	infliaci-
ja	išaugo	nuo	11.1%	iki	16.3%.	Nors	metų	gale	

https://www.dailysabah.com/election-results
https://www.dailysabah.com/election-results
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Ankara	pasiekė	dar	vieną	mažomis	palūkanų	
normomis	skatinamą	bumą,	ekonomistai	 lie-
ka	sunerimę,	 jog	tokia	Turkijos	politika	 ir	vėl	
sukurs	didžiulius	einamosios	sąskaitos	defi-
citus	ir	padidins	užsienio	valiuta	laikomą	sko-
lą	–	t.y.,	tuos	pačius	veiksnius,	kurie	atvedė	į	
2018	m.	krizę.9 Šalies ekonomines perspekty-
vas	jau	kurį	laiką	taip	pat	komplikuoja	platus	
investuotojų	nerimas	dėl	pažeidžiamų	teisės	
viršenybės	principų.

Lentelė Nr. 2:	augimas,	infliacija,	skola

Augimas  
(% BVP)

Infliacija  
(%)

Privati skola 
(% BVP)

2019 0.9 15.2 165

2018 2.8 16.3 163.7

2017 7.5 11.1 170

2016 3.2 7.8 170.5

2015 6.1 7.7 159.4

2014 5.2 8.9 151.3

2013 8.5 7.5 147.6

2012 4.8 8.9 134.6

2011 11.1 6.5 131.2

2010 8.5 8.6 140.7

Šaltiniai:	 OECD,	 IMF	 ir	 Trading	 Economics	
duomenys

Pastaraisiais metais vykdomas intensyvus 
skolinimasis	 pirmiausia	 siejamas	 su	 ambi-
cingais	 infrastruktūros	 projektais,	 kuriuos	
subsidijuoja	Ankara.	Tarp	žymiausių	projektų	
galima	 paminėti	 2016	 m.	 pastatytą	 Osman	
Gazi	 tiltą	 (ilgiausią	Turkijoje),	2018	m.	atida-
rytą	 naująjį	 Stambulo	 oro	 uostą	 ir	 greituo-
sius	(apie	250km/h)	traukinius	tarp	Ankaros,	
Stambulo	 ir	Konya	miestų.	Kaip	 ir	kitose	ne-
liberaliose	 Eurazijos	 šalyse,	 tokie	 „megapro-
jektai“	Turkijoje	atlieka	dvilypę	politinę	 funk-

ciją.10	Pirma,	įspūdinga	infrastruktūros	plėtra	
yra	pateikiama	kaip	 įrodymas,	 jog	Erdogano	
lyderystė	sugrąžino	Turkijai	seniai	nematytą	
ambiciją	ir	galybę.	Neatsitiktinai,	2018	m.	rin-
kimų	metu	Erdoganas	pristatė	visą	eilę	naujai	
suplanuotų	 „megaprojektų“,	 skirtų	 Turkijos	
respublikos	šimtmečiui	paminėti.11	Antra,	ka-
dangi	 kontraktus	 šių	 projektų	 įgyvendinimui	
dažniausiai	gauna	dabartiniam	režimui	palan-
kūs	verslo	konglomeratai,	apimantys	įvairius	
ekonomikos	 sektorius	 (statybų,	 transporto,	
medijų	 ir	 t.t.),	 civilinės	 infrastruktūros	plėtra	
padeda Erdoganui toliau konsoliduoti politi-
nę-ekonominę	galią.

Valstybės	 lėšomis	 taip	 pat	 finansuojamas	
ir	 ambicingas	 Turkijos	 gynybos	 pajėgumų	
vystymas.	2016	m.	Turkija	pradėjo	statyti	di-
džiausią	 šalies	 istorijoje	 karo	 laivą,	 2019	m.	
pradėti	statyti	šeši	naujos	kartos	povandeni-
niai	laivai,	smarkiai	išvystyta	bepiločių	orlaivių	
(dronų)	flotilė.12	 Iš	dalies,	 intensyvus	karinių	
pajėgumų	 finansavimas	 atspindi	 nepavyku-
sio	2016	m.	perversmo	pasekmes.	 Iškart	po	
jo,	Erdoganas	pradėjo	masinius	karinių	struk-
tūrų	 valymus,	 kurie	 vidutiniu	 laikotarpiu	 su-
menkino	jos	pajėgumus:	pvz.,	Turkijai	iki	šiol	
nepavyksta	 sukomplektuoti	 atnaujintų	 kari-
nių	oro	pajėgų,	o	patyrusių	 lakūnų	trūkumas	
yra	viena	objektyvių	priežasčių,	kodėl	Turkija	
negali	 atnaujinti	 oro	policijos	misijų	Baltijos	
misijų	 regione.13	Atitinkamai,	 karinių	pajėgu-
mų	atstatymas	 ir	modernizacija	yra	svarbus	
Ankaros	režimo	prioritetas.

Kartu,	dabartinis	karinių	pajėgumų	vystymas	
yra	susijęs	ir	su	ambicinga	ir	vis	labiau	milita-
ristine	Turkijos	regionine	politika.	Žinoma,	ak-
tyvi	regioninė	politika	nėra	naujiena:	didesnės	
įtakos	buvusioje	Osmanų	imperijos	teritorijo-
je	Ankara	siekė	jau	nuo	pat	2003	m.,	kuomet	
ji	pradėjo	vystyti	vadinamąją	„jokių	problemų	
su	kaimynais“	doktriną.14	Ši	doktrina	žymėjo	
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pertrūkį	nuo	 ilgalaikės	Kemalizmo	tradicijos,	
kurią	 apibrėžė	 principinė	 pozicija	 nesivelti	
į	 politinius	 ir	 sektarinius	 konfliktus	 Vidurio	
Rytuose,	sekuliarizmas,	stabilumas,	nuosekli	
vakarietiška	kryptis	bei	siekis	patraukti	kitas	
regiono	valstybes	sėkmingu	Turkijos	moder-
nizacijos	pavyzdžiu.	Tuo	tarpu	„jokių	proble-
mų	su	kaimynais“	doktrina	buvo	proaktyvi	 ir	
preventyvi:	Ankara	ėmėsi	aktyvios	diplomati-
jos	siekdama	pagerinti	 santykius	su	 Iraku	 ir	
Sirija,	 tarpininkauti	 Irano	 ir	 Vakarų	 dialogui,	
remti	 sunitų	 politines	 organizacijas	 musul-
moniškose	 ar	 reikšmingas	 musulmonų	 gru-
pes	 turinčiose	 šalyse	 bei	 gilinti	 ekonominę	
galią	nemusulmoniškose	šalyse	Europoje.

Tačiau	aktyvią	diplomatiją	 regioninėje	Anka-
ros	 politikoje	 šiandien	 pakeitė	 atviras	 karin-
gumas.	Nors	 „jokių	problemų	su	 kaimynais“	
strategija	iš	pradžių	buvo	vertinama	kaip	gana	
sėkminga,	 per	 pastarąjį	 dešimtmetį	 Ankara	
prarado beveik visus regioninius partnerius.15 
Tikėdamasis	sustiprinti	savo	regionines	pozi-
cijas	vadinamojo	„Arabų	pavasario“	metu,	Er-
doganas	aktyviai	rėmė	musulmoniškąją	opo-
ziciją	kaimyninėse	šalyse.	Atitinkamai,	Turkija	
greit	susigadino	santykius	su	Sirijos	režimu,	
o	Bashar	al-Asad	pradėjus	civilinį	karą,	Erdo-
ganas buvo priverstas vis labiau pasitelkti ir 
„kietosios	galios“	strategijas.16	Egipte	žlugus	
Musulmonų	brolijos	valdžiai	(2011–2013	m.),	
Ankara	 iki	 šiol	 nepripažįsta	 ir	 aktyviai	 konf-
liktuoja	su	karine	Abdel	Fattah	el-Sisi	valdžia	
Kaire.	Turkija	ir	Jungtiniai	Arabų	Emyratai	re-
mia	skirtingas	civilinio	karo	Libijoje	puses	 ir	
agresyviai	varžosi	dėl	įtakos	Viduržemio	jūros	
rytuose.17 Siekis sustiprinti savo strategines 
pozicijas	daugialypiame	konflikte	su	Abu	Da-
biu	sąlygojo	Ankaros	sprendimus	vystyti	ka-
rinius	dronus	bei	 įkurti	karines	bazes	Katare	
(Doha	yra	vienintelis	 realus	Ankaros	 regioni-
nis	partneris)	ir	Somalyje.

Turkijos	 regioninė	 politika	 taip	 pat	 pakenkė	
Ankaros	 santykiams	 su	 Vašingtonu	 ir	 Euro-
pos	 sostinėmis	 bei	 komplikavo	 bendradar-
biavimą	 su	Maskva.	 Turkijos	 parama	Sirijos	
opozicijai,	 kuri	 Vakaruose	 matoma	 kaip	 pa-
valdi	 radikalioms	 islamistinėms	 grupėms,	
ilgainiui	 izoliavo	 Ankarą	 nuo	 jos	 partnerių	
Sirijos	konflikto	kontekste.	Damasko	 režimą	
remiantis	 Kremlius,	 be	 abejo,	 taip	 pat	 prieš-
tarauja	Ankaros	pozicijai;	Rusijos	 ir	Turkijos	
santykiai	 pasiekė	 dugną	 po	 to,	 kai	 2015	m.	
Turkija	numušė	jos	oro	erdvę	kirtusį	rusų	nai-
kintuvą.	Vakaruose	Ankara	taip	pat	susilaukė	
griežtos	 kritikos	 dėl	 vangaus	 įsitraukimo	 į	
kovą	su	ISIS	ir	dėl	agresyvios	politikos	prieš	
kurdų	 demokratinės	 sąjungos	 partiją	 (PYD)	
ir	 jos	karinį	sparną	(YKK),	kurie	nuo	2014	m.	
rudens	tapo	pagrindiniais	Vašingtono	partne-
riais	 karinėse	 operacijose	 prieš	 ISIS.18 Para-
ma	 Tripolio	 režimui	 Libijoje	 atvedė	 Ankarą	 į	
konfliktą	 su	Maskva	 ir	Paryžiumi,	 o	Turkijos	
agresyvus	 elgesys	 rytinėje	Viduržemio	 jūros	
dalyje	–	karinės	pratybos	Libijos	vandenyse	
bei	angliavandenilio	 išteklių	gavyba	–	pagili-
no	ir	taip	komplikuotus	santykius	su	Graikija,	
Kipru	ir	Izraeliu.19	Žinoma,	santykius	su	Vaka-
rų	 Europa	 taip	 pat	 komplikuoja	 ir	 sudėtinga	
tarpusavio	priklausomybė	valdant	migracijos	
srautus	Viduržemio	 jūros	 regione	 bei	 pakar-
totiniai	Ankaros	bandymai	instrumentalizuoti	
migrantus derybose su ES.

Jausdama	 didėjančią	 izoliaciją	 Vakaruose,	
2016	m.	Ankara	pradėjo	santykių	su	Maskva	
perkrovą,	 įskaitant	 studijos	 įžangoje	 minėtą	
sandorį	 dėl	 S-400	 sistemų	 įsigijimo	 bei	 da-
lyvavimą	 Rusijos	 kuruojame	 Astanos	 taikos	
procese.	Visgi,	dėl	nesuderinamų	interesų	Si-
rijoje	ir	Libijoje,	santykiai	su	Maskva	ir	toliau	
pasižymi	nuolatine	įtampa	ir	reguliariais	konf-
likto	periodais.	2020	m.	pradžioje	 Idlibo	pro-
vincijoje	Turkija	įžengė	į	tiesioginį	konfliktą	su	
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Sirijos	pajėgomis,	remiamomis	Maskvos;	šio	
konflikto	metu	Ankara	kreipėsi	į	NATO	su	pa-
ramos	prašymu.	2020	m.	gegužę	Turkija	taip	
pat	sudavė	reikšmingą	smūgį	Khalifa	Haftaro	
pajėgoms	 Libijoje,	 kurioms	 padeda	 Rusijos	
finansuojamos	 privačios	 karinės	 bendrovės.	
Nors	 kovo	 mėnesį	 Rusija	 ir	 Turkija	 pasiekė	
susitarimą	 dėl	 konflikto	 nutraukimo	 Idlibo	
provincijoje	ir	šiuo	metu	derasi	dėl	analogiš-
ko	susitarimo	Libijoje,	abu	konfliktai	ir	toliau	
išlieka	aktyvūs.20

Nuo	2020	m.	kovo	mėnesio,	sudėtingą	Turki-
jos	 vidaus	 politikos,	 ekonominę	 bei	 geopoli-
tinę	situaciją	dar	labiau	komplikavo	ir	globali	
COVID-19	 pandemija.	 Nors	 Turkija	 gana	 sė-
kmingai	 suvaldė	 naujojo	 koronaviruso	 ban-
gą	 –	 sparčiai	 augusi	 balandžio	 pradžioje,	
viruso	 plėtra	 stabilizavosi	mėnesio	 antrojoje	
pusėje,	 o	 mirtingumas	 išliko	 sąlyginai	 nedi-
delis	 –	 šalyje	 bręsta	 pavojinga	 ekonominė	
krizė,	 galinti	 pakenkti	 ir	 Erdogano	 populiaru-
mui	bei	 jo	 režimo	stabilumui.	Turkijai	šiemet	
prognozuojamas	5%	BVP	nuosmukis,	krentan-
tis	 vartojimas	 Europoje	 riboja	 šalies	 ekspor-
to	perspektyvas,	o	Turkijos	centrinis	bankas,	
suvaržytas	 nuolatinių	 pastangų	 stabilizuoti	
lirą,	neturi	realių	resursų	stimuliuoti	ekonomi-
ką.	Erdoganas	 taip	pat	atsisakė	Tarptautinio	
valiutos	 fondo	 paramos,	 nepaisant	 sąlyginai	
palankių	paskolos	sąlygų.21	Po	šio	pranešimo	
lira	krito	žemiau	nei	per	krizę	2018	m.22

COVID-19	 pandemijos	 metu	 Turkija	 taip	 pat	
suintensyvino	tiek	galios	konsolidaciją	šalies	
viduje,	 tiek	 proaktyvią	 užsienio	 politiką.	 Virš	
200	piliečių	buvo	įkalinti	dėl	valdžią	kritikuo-
jančių	 įrašų	socialinėse	medijose.	Siekdama	

suvaldyti	 viruso	 plitimą	 didžiulėje	 kalėjimo	
populiacijoje,	Ankara	paleido	į	 laisvę	apie	90	
tūkst.	kalinių,	tačiau	įvairūs	politiniai	kaliniai	
palikti	 už	 grotų.23	 Centrinė	 valdžia	 taip	 pat	
blokavo	 Stambulo	 ir	 Ankaros	 savivaldybių	
galimybes	 rinkti	 lėšas	 kovai	 su	 koronaviru-
su.24	Kartu,	Turkija	skubiai	iniciavo	stiprią	di-
plomatinę	 kampaniją,	 daugiausia	 orientuotą	
į	Vakarų	auditorijas	 ir	suteikė	humanitarinės	
pagalbos	 net	 57	 valstybėms,	 įskaitant	 JAV,	
Jungtinę	Karalystę,	 Italiją	 ir	 Ispaniją.25	Verta	
pastebėti,	jog	paramą	Vakarams	Turkija	teikė	
per	NATO	kanalus;	kartu,	po	pandemijos	pro-
trūkio	Turkija	atidėjo	S-400	gynybos	sistemų	
aktyvavimą,	paskelbė	ribosianti	Rusijos	priei-
gą	prie	šių	pajėgumų	bei	tai,	 jog	Ankara	taip	
pat	įsigys	ir	JAV	Patriot	raketų	sistemų.

Apibendrinant,	 koronaviruso	 protrūkis	 vėl	
destabilizavo	ekonominę	Ankaros	padėtį,	pa-
didino	 spaudimą	 Erdogano	 režimui	 ir	 priver-
tė	Turkiją	siekti	(riboto)	santykių	su	Vakarais	
normalizavimo.	 Nors	 demokratinės	 Turkijos	
tendencijos	 nedžiugina,	 šiame	 kontekste	
galima	 pagrįstai	 svarstyti	 apie	 galimybes	
sustiprinti	 Lietuvos	 ir	 Turkijos	 santykius	 bei	
Vilniaus	politinius	svertus	Ankaros	atžvilgiu,	
visų	 pirma	 daugiašaliuose,	 Euroatlantinio	
bendradarbiavimo	formatuose.	Aukščiau	pa-
teikta	 apžvalga	 detalizavo	 Turkijos	 vidaus	
politikos	 kontekstą,	 į	 kurį	 būtina	 atsižvelgti	
siekiant	 konkrečių	 tikslų	Lietuvos	 ir	Turkijos	
santykių	 raidoje.	Likusiuose	skyriuose	anali-
zuojama,	 kaip	 Vilnius	 gali	 išvystyti	 ambicin-
gesnį	 ir	 produktyvesnį	 bendradarbiavimą	 su	
Turkijos	Euroatlantinio	saugumo	 ir	ES	Turki-
jos	politikos	kontekstuose.
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AMBICINGESNIS 
LIETUVOS-TURKIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS 
EUROATLANTINIO 
SAUGUMO POLITIKOS 
KONTEKSTE
Nors	Vilnius	bendradarbiavimą	saugumo	sri-
tyje	 laiko	 svarbiausiu	 Lietuvos-Turkijos	 san-
tykių	komponentu,	ši	dimensija	yra	sąlyginai	
mažai	 išplėtota.	 Vilniaus	 ir	 Ankaros	 bendra-
darbiavimas	saugumo	klausimais	yra	grįstas	
prielaida,	 jog	5-asis	NATO	straipsnis	yra	abi-
pusis	 ir	 tvarus	 įsipareigojimas	vystyti	darnią	
saugumo	politiką.	 Strateginėje	 Lietuvos-Tur-
kijos	 saugumo	bendradarbiavimo	darbotvar-
kėje	svarbiausias	yra	Krymo/Ukrainos	failas,	
tačiau	jis	nėra	aktyvus:	nors	Ankara	nepripa-
žįsta	Krymo	aneksijos,	ji	vengia	šio	klausimo	
eskalavimo.

Žvelgiant	 detaliau,	 Lietuva	 ir	 Turkija	 kol	 kas	
neturi daug bendro intereso saugumo ir gy-
nybos	projektų,	nors	tiek	viena,	tiek	kita	pusė	
prisideda	 prie	 įvairių	 saugumo	 operacijų	
NATO	formate.	Lietuvoje	veikiančiame	NATO	
Energetinio	 saugumo	 kompetencijų	 centre	
dirba	 vienas	 Turkijos	 karininkas;	 2018	 m.	
vykusiuose	 BALTOPS	 mokymuose	 dalyvavo	
vienas	 Turkijos	 karo	 laivas.	 2006	 m.	 Anka-
ra	 vadovavo	 oro	 policijos	 misijose	 Baltijos	
regione26,	 tačiau,	 kaip	 minėta	 aukščiau,	 dėl	
karinių	oro	pajėgų	stygiaus	Turkija	pastarai-
siais	metais	negalėjo	prisidėti	prie	šių	opera-
cijų.	 Lietuvių	 ryšininkų	kuopa	 tarnavo	NATO	
paramos	 Turkijai	 misijoje	 (NS2TUR)	 Incirlik	
bazėje;	 NATO	 LANDCOM	 vadavietėje	 Izmire	
tarnauja	 2	 Lietuvos	 kariai.	 Lietuva	 taip	 pat	
dalyvauja	misijose	Turkijos	regione,	pvz.,	JAV	
vadovaujamoje	 operacijoje	 „Įgimtas	 ryžtas“	
Irake	 tarnavo	 šeši	 kariai-instruktoriai,	 septy-

ni	Lietuvos	PRISM	kariai	vykdo	misiją	NATO	
vadovaujamos	 tarptautinės	 operacijos	 Irake	
(NMI)	sudėtyje.27

Iš	 dalies,	 gilesnį	 bendradarbiavimą	 aukštes-
niu	lygiu	riboja	skirtumai	tarp	Lietuvos	ir	Tur-
kijos	demokratinės	ir	vakarietiškos	orientaci-
jos	bei	diplomatinės	 tradicijos.	Lietuva,	 kaip	
maža	valstybė	ir	stipri	Euroatlantinės	krypties	
rėmėja,		gynybos	politikos	dialogą	su	Turkija	
palaiko	 per	 institucinius	 kanalus	 Briuselyje	
(tiek	NATO,	tiek	ES).	Tuo	tarpu	bendradarbiau-
jant	 su	 Ankara,	 kur	 valdžia	 yra	 smarkiai	 su-
koncentruota	Erdogano	ir	jo	rėmėjų	rankose,	
itin	svarbūs	 ir	asmeniniai	 ryšiai.	Nors	asme-
niniais	ryšiais	grįstas	bendradarbiavimas	turi	
akivaizdžių	 trūkumų,	 tokių	 ryšių	 vystymas	
gali	padidinti	sąlyginę	Lietuvos	įtaką	Turkijo-
je.	Kaip	teigia	tyrimo	interviu	metu	patvirtino	
aukštas	 Lietuvos	 diplomatijos	 pareigūnas,	
Turkijos-Lietuvos	 santykių	 gilinimą	 Dalia	
Grybauskaitė	savo	kadencijos	metu	iš	dalies	
grindė	ir	asmenine	„chemija“	santykiuose	su	
Erdoganu.28

Visgi,	 asmeninių	 ryšių	puoselėjimas	gali	 pa-
pildyti,	bet	ne	pakeisti,	sisteminę	bendradar-
biavimo	 su	 Turkija	 strategiją.	 Dėl	 skirtingo	
geopolitinio	 konteksto,	 saugumo	 pajėgumų	
specializacijos	 ir	 ribotų	 resursų,	 bendradar-
biaudamas su Ankara Euroatlantinio saugu-
mo	 politikoje	 Vilnius	 turi	 aiškiai	 apsibrėžti	
konkrečias,	 daugiausia	 potencialo	 turinčias	
bendrų	 interesų	sritis.	Šiame	skyriuje	prista-
tomos	 trys	 prioritetiniai	 klausimai:	 (1)	 vie-
ningos	 Baltijos	 ir	 Juodosios	 jūros	 saugumo	
strategijos	vystymas,	(2)	dalinimasis	eksper-
tize	asimetrinių	grėsmių	valdymo	srityje	ir	(3)	
Rytų	Partnerystės	šalių	įtraukimas	į	bendrus	
saugumo	projektus.	Nors	šios	galimo	bendra-
darbiavimo	sritys	dalinai	persidengia,	papras-
tumo	dėlei,	žemiau	jos	aptariamos	iš	eilės.
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1. Vieningos Baltijos ir Juodosios 
jūros saugumo strategijos vystymas
Gilesnio	bendradarbiavimo	 ir	didesnio	tarpu-
savio priklausomumo tarptautiniuose san-
tykiuose	 pagrindas	 yra	 aiškiai	 suprantami	
ir	 abipusiai	 priimtini	 bendri	 sąlyčio	 taškai.	
Glaudesnio	bendradarbiavimo	saugumo	poli-
tikoje	atspirties	taškas	gali	būti	tai,	jog	nepai-
sant	skirtingos	geografijos,	tiek Lietuva, tiek 
Turkija yra rytinio NATO flango šalys ir, kaip 
tokios, tiesiogiai ir netiesiogiai konfrontuoja 
su agresyvia Rusijos ekspansija šiame stra-
teginiame regione.	Šiaurinėje	rytų	flango	da-
lyje	esanti	Lietuva	sausumoje	ribojasi	su	vis	
labiau	militarizuotu	Kaliningradu	bei	Kremliui	
lojalia	Baltarusija;	Rusija	 taip	pat	 išlieka	ak-
tyvi	žaidėja	Baltijos	jūroje.	Pietinėje	rytų	flan-
go	dalyje	esanti	Turkija	šiandien	Rusijos	ap-
supta	net	iš	trijų	pusių:	šiaurėje,	per	2014	m.	
aneksuotą	Krymą	ir	Juodąją	jūrą;	rytuose,	per	
Kremliui	 draugišką	Armėniją	 ir	 pietuose,	 per	
Maskvos	remiamą	Sirijos	režimą.

Militarizavusi	 Kaliningradą	 bei	 Krymą	 ir	mo-
dernizavusi	savo	karinį	laivyną	Juodojoje	jūro-
je,	Rusija	siekia	įtvirtinti	vadinamąjį	atkirtimo	
ir	 izoliavimo	 (angl.	 anti-access/area-denial,	
arba	 A2/AD)	 efektą	 –	 t.y.,	 išvystyti	 pajėgu-
mus,	 kurie	 paverstų	 Baltijos	 ir	 Juodosios	
jūros	 regionus	 neprieinamus	 didžiosioms	
NATO	 sąjungininkėms.	 Agresyvi	 Maskvos	
ekspansija	 taip	 pat	 pažeidė	Ankaros	 puose-
lėtą	„regioninės	savininkystės“	(angl.	regional	
ownership)	 principą,	 jog	Rusija	 ir	 Turkija	 to-
lygiai	 didins	 tarpusavio	 bendradarbiavimą	 ir	
įtaką	Juodojoje	jūroje	bei	mažins	Vakarų	įsi-
traukimą	į	regiono	reikalus.29	Dėl	šių	priežas-
čių,	tiek	Lietuva,	tiek	Turkija	turi	bendrą	intere-
są	neutralizuoti	Rusijos	A2/AD	efektą	rytinio	
NATO	flango	šiaurėje	ir	pietuose.	

Nors	 konkretūs	 iššūkiai	 ir	 galimybės	 Balti-
jos	 ir	 Juodosios	 jūros	 regionuose	 skiriasi,	
aukščiau	 minėti	 panašumai	 sukuria	 pagrin-
dą	 gilesniam	 Lietuvos-Turkijos	 bendradar-
biavimui.	Kartu,	kaip	CEPA	atliktoje	studijoje	
teigia	buvęs	JAV	sausumos	pajėgų	Europoje	
vadas	 Ben	 Hodges,	 strateginiai	 šių	 regionų	
panašumai	kuria	poreikį	regioninės	saugumo	
politikos	 koherentiškumo	 (angl.	 coherence)	
NATO	lygmeniu.30	Studijoje	NATO	narėms	re-
komenduojama	 didinti	 karinį	mobilumą	 tarp	
regionų	bei	interoperabilumą	tarp	regionuose	
dislokuotų	 pajėgumų,	 vystyti	 bendrus	 kiber-
netinio	 saugumo	 pajėgumus	 (ypač	 kritinės	
transporto	infrastruktūros	srityje),	efektyvinti	
dalijimąsi	saugumo	ir	žinybine	informacija,	iš-
vystyti	integruotus	raketinės	gynybos	planus,	
aktyviai	kovoti	su	Rusijos	dezinformacija,	bei	
diegti	inovacijas	jūrinio	saugumo	sistemose.	
Šios	 rekomendacijos	 atitinka	 bendruosius	
Lietuvos	 interesus	NATO	formate.	Kartu,	ka-
dangi	Aljanso	atgrasymo	funkcija	Baltijos	re-
gione	šiandien	yra	sąlyginai	 labiau	išplėtota,	
bendros	 rytinio	 flango	 strategijos	 vystymo	
metu	Lietuvos	patirtis	savo	regione	gali	būti	
pravarti	 Juodosios	 jūros	 regione	 esančioms	
sąjungininkėms,	 įskaitant	Turkiją.	Todėl,	sie-
kiant stiprinti santykius ir bendradarbiavimą 
su Ankara, Vilniui tikslinga remti vieningos 
rytinio NATO flango / Baltijos-Juodosios jū-
ros saugumo strategijos vystymą.

Tuo	 pačiu	 metu,	 Lietuvai	 svarbu	 užtikrinti,	
jog	 tokios	 strategijos	 įgyvendinimas	 nebūtų	
vykdomas	 Baltijos	 regiono	 saugumo	 sąs-
kaita.	Dėl	sudėtingų	santykių	tarp	Turkijos	ir	
didžiųjų	 Vakarų	 valstybių,	 įgyvendinant	 ga-
limą	 bendrą	 rytinio	 NATO	 flango	 strategiją	
svarbiausias	 vaidmuo	 tektų	 Rumunijai,	 kuri	
yra	 didžiausia	 ir	 patikimiausia	 Aljanso	 narė	
regione.	 Rumunija	 (kartu	 su	 Bulgarija)	 pas-
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taruoju	metu	vis	aktyviau	 reikalauja	stiprinti	
sausumos	pajėgumus	pietrytinėje	NATO	flan-
go	 dalyje,	 modeliuojant	 juos	 pagal	 Baltijos	
regione	 veikiančius	 NATO	 priešakinių	 pajė-
gų	 (eFP)	 batalionus.	 Atsižvelgiant	 į	 ribotus	
Aljanso	resursus	 ir	politinę	valią	reikšmingai	
didinti	 gynybinius	 pajėgumus,	 kyla	 grėsmė,	
jog	eFP	pietrytinėje	NATO	dalyje	galėtų	būti	
įgyvendinta	 tik	 perkeliant	 dalį	 Baltijos	 regio-
ne	 dislokuotų	 Aljanso	 pajėgų.	 Dėl	 šios	 prie-
žastis,	Lietuva remti vieningos rytinio NATO 
flango strategijos vystymą turėtų aiškiai pa-
brėždama, jog konkrečios iniciatyvos stiprinti 
Aljanso pajėgumus pietrytinėje NATO dalyje 
turi būti vystomos priimant naujus įsiparei-
gojimus, o ne esamų įsipareigojimų Baltijos 
saugumui sąskaita.	Siekiant	minimizuoti	Lie-
tuvai	 nepalankaus	 pajėgumų	 perskirstymo	
grėsmę,	 tikslinga	gilinti	saugumo	dialogą	su	
Rumunija	 (dvišaliuose	 ir	 daugiašaliuose	 for-
matuose,	įskaitant	ir	Trijų	jūrų	iniciatyvą)	bei	
toliau	 nuosekliai	 skatinti	 didesnį	 NATO	 są-
jungininkių	 gynybos	 finansavimą.	 Kadangi	
Baltijos	šalys	šiais	klausimais	yra	natūralūs	
Lietuvos	partneriai,	o	veikiant	 išvien	Baltijos	
sostinių	balsas	bus	stipresnis,	Vilnius	turėtų	
ir	 toliau	 aktyviai	 koordinuoti	 savo	 pozicijas	
bei	strategijas	su	Ryga	ir	Talinu.	

Jei	NATO	sąjungininkės	gali	pasiekti	 susita-
rimą	vystyti	vieningą	rytinio	flango	strategiją	
nepažeidžiant	 Lietuvos	 interesų,	 Vilniui	 tai	
suteiktų	nemažai	galimybių	plėtoti	dvišalį	ar	
daugiašalį	 saugumo	 politikos	 koordinavimą	
su	Ankara,	kurio	metu	Lietuva	galėtų	dalintis	
savo	ekspertize	bei	gerosiomis	praktikomis	ir	
taip	sustiprinti	savo	svarbą	Turkijoje.	Dviša-
liu lygmeniu, tokį bendradarbiavimą galėtų 
koordinuoti naujai paskirti gynybos atašė 
Lietuvos ir Turkijos ambasadose. Daugia-
šaliu lygmeniu, Lietuva turėtų įtvirtinti 3+1 
bendradarbiavimo formatą tarp Baltijos šalių 

ir Turkijos.	 Vilniui	 taip	 pat	 tikslinga	 skatinti	
Varšuvą	išplėsti	dabartinį	trišalį	Lenkijos-Ru-
munijos-Turkijos	bendradarbiavimo	saugumo	
srityje	formatą	tam,	kad	ateityje	jis	apimtų	ir	
Baltijos	šalis.	Per	paskutinį	trišalį	susitikimą,	
vykusį	šių	metų	balandį,	Lenkijos	užsienio	rei-
kalų	patvirtino,	jog	vadinamasis	„trilogas“	sie-
kia	plėsti	savo	veiklas	NATO	rytų	flange,	įtrau-
kiant	konkrečias	partneres	šalis.31 Pastangos 
įsitraukti	į	trišalį	Lenkijos-Rumunijos-Turkijos	
saugumo	 bendradarbiavimą	 bus	 veiksmin-
giausios	jas	grindžiant	konkrečiais	vertės	pa-
siūlymais:	unikalia	Lietuvos	(ar	Baltijos	šalių)	
ekspertize	ir	parama	konkretiems	projektams	
ar iniciatyvoms. 

Ir	 dvišalio,	 ir	 daugiašalio	 bendradarbiavimo	
formatuose,	 Lietuvai tikslinga koncentruo-
tis į saugumo politikos sritis, kuriose Vilnius 
jau turi reikšmingos patirties ir ekspertizės: 
karinį mobilumą, kibernetinio saugumo pa-
jėgumų vystymą bei kovą su dezinformacija. 
Šiandien	Vilnius	 vadovauja	ES	karinio	mobi-
lumo	 procedūrų	 supaprastinimo	 programai,	
Lietuvoje	galioja	greita	ir	efektyvi	leidimų	są-
jungininkų	karinei	technikai	kirsti	sieną	siste-
ma,	šalies	karinės	 logistikos	specialistai	yra	
praktiškai	išbandę	šias	procedūras	daugiaša-
lėse	pratybose.32	Ši	patirtis	gali	būti	naudinga	
Turkijai,	kurios	pajėgumai	šiuo	metu	koncen-
truoti	 pietinėse	 teritorijose	 ir	 kuriai,	 dėl	 šios	
priežasties,	 reikėtų	užtikrinti	efektyvią	NATO	
pajėgumų	prieigą	 į	Turkijos	 teritoriją	konflik-
to	šalies	šiaurinėje	kaimynystėje	atveju.	Nors	
daugelis	 tokių	 klausimų	 (pvz.,	 Turkijos	 teisė	
kontroliuoti	karinių	pajėgumų	judėjimą	į	Juo-
dąją	 jūrą	 pagal	Montrė	 susitarimą)	 gali	 būti	
adresuojami	 tik	 aukščiausiu	 politiniu	 lygiu,	
įtraukiant	svarbiausias	Aljanso	nares,	žemes-
niame	 lygmenyje	 galimybės	 produktyviam	
bendradarbiavimui yra svarios.
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Lietuva	taip	pat	vadovauja	ES	kibernetinėms	
greitojo	 reagavimo	 pajėgoms	 ir	 yra	 investa-
vusi	į	kelias	skirtingas	informacinio	saugumo	
iniciatyvas	 (įskaitant	 Demaskuok.lt,	 kurios	
atstovai	šiemet	lankėsi	trišalėje	Lenkijos,	Lie-
tuvos	 ir	 Turkijos	 konferencijoje	 Ankaroje).33 
Vilniaus	 ekspertizė	 šiais	 klausimais	 yra	 tie-
siogiai	 aktuali	 Turkijai,	 kuri	 yra	 pažeidžiama	
galimų	Rusijos	 ir	 Irano	 kibernetinių	 ir	 dezin-
formacinių	atakų	 (pvz.,	 2015	m.	 iš	 Irano	pa-
leista	 kibernetinė	 ataka	 dvylikai	 valandų	 su-
trikdė	 energijos	 tiekimą	 daugiau	 nei	 pusėje	
Turkijos	provincijų,	 įskaitant	Stambule	 ir	An-
karoje).34	Nors	šiandien	Ankara	palaiko	sąlygi-
nai	pozityvius	santykius	tiek	su	Maskva,	tiek	
su	Teheranu,	šios	valstybės	remia	skirtingas	
grupes	 įvairiuose	 regioniniuose	 konfliktuose	
(pvz.,	 Sirijoje)	 ir	 dėl	 to	 jų	 santykiai	 pasižymi	
staigiais	 konflikto	 periodais.	 Tokių	 konflik-
tų	metu,	Turkija	gali	susilaukti	koncentruotų	
kibernetinių	 ar	 informacinių	 atakų.	 Atsižvel-
giant	į	tai,	Lietuvos ekspertizė organizuojant 
daugiašales kibernetines greito reagavimo 
operacijas, vystant kibernetinio saugumo pa-
rengties sistemas ir atpažįstant bei valdant 
informacines atakas padėtų Turkijai didinti 
atsparumą prieš jos regioninius varžovus.

Ilgesnio	 laikotarpio	 perspektyvoje,	 Lietuva	 ir	
Turkija	 gali	 produktyviai	 bendradarbiauti	 ir	
diegiant	inovacijas	jūrinio	saugumo	sistemo-
se.	Kaip	minėta	pirmajame	studijos	skyriuje,	
Turkija	 per	 pastaruosius	 metus	 reikšmingai	
išvystė	savo	bepiločių	orlaivių	pajėgumus,	ku-
rie	 leidžia	patruliuoti	 jūrines	 teritorijas	 ir	 turi	
potencialo	 kitoms	 atgrasymo	 operacijoms.	
Lietuva,	savo	ruožtu,	2019	m.	išbandė	naujas	
ryšių	 technologijas,	 leidžiančias	 stebėti	 Bal-
tijos	jūros	aplinką	su	informacija,	realiu	laiku	
tiekiama	 ore,	 ant	 vandens,	 ir	 vandenyje	 vei-
kiančių	dronų.	Šis	projektas	yra	ES	vykdomos	
jūrinio	saugumo	programos	„Ocean	2020“	da-

lis.35	Svarbu	pastebėti,	jog	dronų	technologijų	
srityje	Turkija	intensyviai	bendradarbiauja	su	
Ukraina:	 2019	m.	 rugpjūtį	 Kijevas	 patvirtino	
kartu	su	Ankara	vystantis	sunkiasvorį	bepilo-
tį	orlaivį;	anksčiau	Ukraina	sėkmingai	įsigijo	ir	
įdiegė	Turkijos	pagamintą	Bayraktar	TB2	dro-
ną.36	Todėl,	siekiant	sustiprinti	bendrą	rytinio	
NATO	 flango	 strategiją	 diegiant	 inovacijas	
gynybos	 sistemose,	 Lietuvai tikslinga plė-
toti tiek dvišalį bendradarbiavimą su Turkija 
(įtraukiant pramonės atstovus bei mokslinin-
kus), tiek trišalį bendradarbiavimą kartu su 
Ukraina. Kaip ir kitose bendradarbiavimo sau-
gumo	 srityse,	 skatinant	 gynybos	 pramonės	
mainus	 su	 Turkija	 Lietuvai	 naudinga	 veikti	
išvien	su	kitomis	Baltijos	valstybėmis	ir	ypač	
Estija,	kuri	turi	reikšmingą	įdirbį	automatizuo-
tų	gynybos	sistemų	srityje.	

2. Dalinimasis ekspertize asimetrinių 
grėsmių valdymo srityje
Antra	 potenciali	 gilesnio	 Lietuvos-Turkijos	
bendradarbiavimo	 saugumo	 politikoje	 sritis	
yra	 asimetrinių	 grėsmių	 valdymas.	 Nors	 ši	
saugumo	dimensija	gali	ir	turi	būti	integruota	
į	platesnę	rytinio	NATO	flango	strategiją	(pvz.,	
kibernetinio	 ir	 informacinio	 saugumo	 srity-
se),	 bendradarbiavimas	 asimetrinių	 grėsmių	
klausimais	aktualus	 ir	dvišaliame	kontekste.	
Konkrečiau,	galima	išskirti	keturis	asimetrinių	
grėsmių	 tipus,	 kurių	 valdymas	 aktualus	 tiek	
Vilniui,	 tiek	 Ankarai:	 terorizmas,	 privačių	 ka-
rinių	bendrovių	veikla,	 kibernetinės	atakos	 ir	
informacines	grėsmės.	Nors	Lietuva	ir	Turkija	
prioretizuoja	skirtingas	asimetrines	grėsmes	
(Lietuva	–	kibernetines	ir	informacines,	Turki-
ja	–	terorizmą	ir	privačias	karines	bendroves),	
Vilniui tikslinga formuoti bendradarbiavimo 
su Ankara darbotvarkę, kuri apimtų visus ke-
turis grėsmių tipus, leistų keistis aktualia pa-
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tirtimi bei gerosiomis praktikomis, ir gilintų 
tarpusavio strateginių prioritetų supratimą.

Lietuva	nuosekliai	išskiria	paramą	Turkijai	ko-
voje	su	terorizmu	dvišalių	ir	daugiašalių	susi-
tikimų	metu,	tačiau	konkrečių	bendradarbiavi-
mo	iniciatyvų	vystoma	nėra.	Atsižvelgiant	į	tai,	
jog	 Lietuva	 nelaiko	 terorizmo	 aukšta	 grėsme	
nacionaliniam	 saugumui,	 bendradarbiavimas	
šioje	srityje	reikalingas	pirmiausia	tam,	kad	Vil-
nius	įgytų	daugiau	informacijos	apie	Ankaros	
grėsmių	 vertinimą,	 interesus	 bei	 operacijas.	
Incidentas	dėl	Baltijos	gynybos	planų	parodė,	
jog	Turkija,	siekdama	savo	 interesų	kovos	su	
terorizmu	 srityje,	 gali	 reikalauti	 didesnės	 są-
jungininkų	paramos	kitų	NATO	prioritetų	sąs-
kaita.	Todėl,	kartu	su	galimybe	įgyti	naudingos	
informacijos	 apie	 teroristinių	 ar	 organizuoto	
nusikalstamumo	 tinklų	 kontrolę,	 aktyvesnis	
Lietuvos	įsitraukimas	į	Turkijos	veiklas	kovos	
su	terorizmu	srityje	–	pvz.,	dalyvavimas	NATO	
kovos	su	terorizmu	kompetencijų	centro	Anka-
roje	 rengiamuose	 kursuose	 ar	 ekspertų	 kon-
ferencijose	 –	 signalizuotų	 Lietuvos	 dėmesį	
Turkijos	 interesams	 ir	 leistų	preventyviai	 rea-
guoti	 į	galimus	konfliktus	tarp	Turkijos	ir	kitų	
Aljanso	 narių	 interesų.	 Tokio	 bendradarbiavi-
mo	aprėptyje	tikslinga	skatinti	ir	Lietuvos	aka-
demijos	atstovų	 įsitraukimą:	dėmesys	galėtų	
būti	 skiriamas	 radikalizacijos	 studijoms,	 kur	
tarpdisciplininiai	 moksliniai	 tyrimai	 (apiman-
tys	socioekonominius	 ir	kultūrinius	faktorius)	
yra	itin	aktualūs	ir	Lietuvoje,	net	jei	tiesioginė	
terorizmo	grėsmė	čia	išlieka	gana	žema.

Kartu,	 nuo	 įsitraukimo	 į	 konfliktus	 Libijoje	 ir	
Sirijoje,	 Turkija	 yra	 sukaupusi	 daug	patirties	
kovojant	 su	 Rusijos	 samdomomis	 privačio-
mis	 karinėmis	 bendrovėmis	 (pvz.,	 „Wagner“	
grupė).	Susipažinti	su	Turkijos	sukaupta	eks-
pertize	 Lietuvai	 aktualu	 formuojant	 ilgalaikę	
nacionalinę	Rusijos	grėsmių	valdymo	strate-

giją,	 identifikuojant	 su	 šiomis	 bendrovėmis	
susijusius	 asmenis	 ar	 grupes,	 analizuojant	
geografinį	jų	veiklos	paplitimą	bei	organizaci-
nę	raidą.37	Žinant,	jog	„Wagner“	grupės	veikla	
buvo	patvirtinta	ir	Kryme	bei	Rytų	Ukrainoje,	
Vilnius	 šiuo	 klausimu	 gali	 skatinti	 ir	 trišalį	
bendradarbiavimą	su	Ankara	ir	Kijevu.

Jei	 terorizmo	 ir	 privačių	 karinių	 bendrovių	
klausimais	Lietuvai	svarbiausia	geriau	suvok-
ti	Turkijos	strateginę	aplinką	 ir	 interesus	bei	
įgyti	Ankaros	sukauptos	ekspertizės,	Vilnius	
gali	būti	konstruktyvus	partneris	kibernetinių	
ir	informacinių	grėsmių	srityje	(žr.	aukščiau).	
Žinoma,	Lietuvai	taip	pat	aktualu	susipažinti	
su	Turkijos	patirtimi	 Irano	vykdomų	kiberne-
tinių	ir	informacinių	operacijų	klausimu,	atsi-
žvelgiant	į	augantį	Teherano	aktyvumą	hibri-
dinių	karų	kontekste.

3. Rytų Partnerystės šalių įtraukimas į 
bendrus saugumo projektus
Galiausiai,	 Lietuva	 gali	 vystyti	 pozityvią	 tar-
pusavio	priklausomybę	su	Turkija	bei	didinti	
savo	 santykinę	 įtaką	 Ankaroje	 vystydama	
bendrus	saugumo	projektus	kartu	su	Turkijai	
draugiškomis	Rytų	Partnerystės	(RP)	šalimis.	
Nors	Turkijos	ir	Armėnijos	santykiai	yra	įtemp-
ti,	 Ankara	 puoselėja	 tvirtus	 ryšius	 su	 Vilniui	
svarbiausiomis	RP	valstybėmis:	Ukraina,	Gru-
zija	ir	Azerbaidžanu.	Ankara	yra	ypač	svarbus	
Baku	partneris	karinių	mokymų	ir		srityje.	Šios	
valstybės	trišalius	santykius	institucionaliza-
vo	dar	2012;	saugumo	srityje,	2020–2022	m.	
regioninio	bendradarbiavimo	veiksmų	planas	
pabrėžė	trišalių	karinių	pratybų	ir	bendrų	gy-
nybos	 pramonės	 projektų	 svarbą.	 Turkija	 ir	
Ukraina	vysto	strateginę	partnerystę	gynybos	
pramonės	srityje;	Ankarą	ir	Kijevą	taip	pat	vie-
nija	Krymo	klausimas.
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Lietuvos	 ir	 Turkijos	 bendradarbiavimą	 su	
šiomis	RP	 valstybėmis	 iš	 dalies	 skatina	 tas	
pats	tikslas:	riboti	Rusijos	įtaką	Pietų	Kauka-
zo	teritorijoje.	(Lietuvai	taip	pat	aktualus	de-
mokratijos	 sklaidos	 ir	 galimos	 RP	 valstybių	
ES	narystės	klausimas;	Turkija	siekia	valdyti	
įšalusį	konfliktą	Kalnų	Karabacho	srityje).	At-
sižvelgiant	 į	 neigiamą	 Rusijos-Turkijos	 san-
tykių	 perspektyvą	 artėjant	 Sirijos	 pilietinio	
karo	konsolidacijai	bei	augant	Maskvos	įtakai	
Juodojoje	jūroje,	šis	bendras	tikslas,	tikėtina,	
tik	stiprės.	Atitinkamai,	jis	gali	tapti	atspirties	
tašku	specializuotiems	saugumo	bendradar-
biavimo	projektams	tarp	Turkijos,	Lietuvos	ir	
RP	valstybių.

Šiame	 kontekste	 galima	 išskirti	 kelias	 pers-
pektyvias	 bendradarbiavimo	 sritis.	 Pirma,	
Lietuva gali inicijuoti bendrus kiberneti-
nio saugumo projektus.	 Žinant,	 jog	 vienas	
svarbiausių	 Turkijos-Gruzijos-Azerbaidžano	
bendradarbiavimo	vektorių	 yra	energijos	 inf-
rastruktūros	 plėtra	 (pvz.,	 Transkaspijos	 du-
jotiekis	 ar	 Baku-Tbilisi-Ceyhan	 naftotiekio	
projektas),	 šioms	 valstybėms	 ypač	 aktualus	
kritinės	infrastruktūros	saugumo	klausimai	–	
tiek	 konvencinių,	 tiek	 kibernetinių	 grėsmių	
atžvilgiu.	 Vystant	 bendrus	 kibernetinio	 sau-
gumo	projektus	(mokymus,	pajėgumų	vysty-
mą,	 parengties	 didinimą,	 pratybas)	 kritinės	
infrastruktūros	 klausimais,	 Lietuvai	 tikslinga	
įtraukti	ir	kitas	Baltijos	valstybes	bei	Ankaroje	
veikiantį	 NATO	 kompetencijų	 centrą.	 Antra,	
galimybių	 ribose, Lietuvai tikslinga dalyvau-
ti bendrose Turkijos-RP valstybių karinėse 
pratybose	siekiant	geriau	susipažinti	su	regi-
ono	saugumo	situacija	 ir	 tikėtinais	konfliktų	
scenarijais	bei	vystyti	vieningą	strateginę	kul-
tūrą.	 Todėl,	 nors	 didelio	masto	 Lietuvos	 da-
lyvavimas bendrose pratybose gali sulaukti 
pavojingo	ar	 neproporcingai	 agresyvaus	Ru-
sijos	atsako	ir	dėl	to	turi	būti	atsargiai	įvertin-

tas,	perspektyvių	galimybių	 ribotos	apimties	
įsitraukimui	 ateityje	 neturėtų	 trūkti.	 Turkija,	
Gruzija	 ir	Azerbaidžanas	 jau	yra	surengę	ke-
letą	sėkmingų	karinių	pratybų	(pvz.,	„Kaukazo	
erelis	2017“)	 ir,	 tikėtina,	ateityje	sieks	išplės-
ti	pratybų	mastą	ir	aprėptį.38	Šių	metų	vasarį	
Ankara	ir	Kijevas	preliminariai	aptarė	dvišalių	
karinių	pratybų	Juodosios	jūros	saugumo	er-
dvėje	galimybę.39

PRODUKTYVESNIS 
VILNIAUS-ANKAROS 
BENDRADARBIAVIMAS 
ES TURKIJOS POLITIKOS 
KONTEKSTE
Europos	 Sąjunga	 Lietuvai	 yra	 pagrindinis	
bendradarbiavimo	 su	 Turkija	 formatas	 už	
saugumo	politikos	ribų.	Laikydamasis	princi-
pinės	 pozicijos	 už	 tolesnę	ES	plėtrą,	 Vilnius	
tradiciškai	rėmė	Turkijos	narystę	bendrijoje	ir	
siekė	 dalintis	 savo	 sėkminga	 euroatlantinės	
integracijos	 patirtimi	 santykiuose	 su	 Anka-
ra.	Palaikymą	Turkijos	ES	narystei	 Lietuvoje	
taip	pat	motyvuoja	kertinis	Turkijos	vaidmuo	
NATO	sudėtyje	ir,	dėl	šios	priežasties,	Vilnius	
susilaiko	nuo	griežtos	Ankaros	kritikos	žmo-
gaus	 teisių	 ar	 demokratijos	 padėties	 klausi-
mais.	 Kartu,	 jautriausi	 klausimai	 bendroje	
ES-Turkijos	 darbotvarkėje	 –	 pvz.,	 migracija	
ar	diasporos	politika	–	Lietuvai	yra	sąlyginai	
mažiau	 aktualūs	 (tiesa,	 Turkija	 pastebėjo	 ir	
vertino	 Lietuvos	 dalyvavimą	 Frontex	 bei	 pir-
mojoje	pabėgėlių	perkėlimo	iniciatyvoje40;	Vil-
niui	tikslinga	ir	toliau	konstruktyviai	prisidėti	
prie	bendros	ES	migracijos	politikos	ir	pabrėž-
ti	 tokį	 savo	 elgesį	 bendraujant	 su	 Ankara).	
Galiausiai,	 nors	 Vilnius	 pastaruoju	metu	 tei-
kia	vis	daugiau	dėmesio	dvišaliams	ekonomi-
niams	ryšiams	su	Ankara	(pvz.,	2019	m.	įvyko	
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pirmasis	Bendros	Lietuvos	ir	Turkijos	ekono-
mikos	ir	prekybos	komisijos	susitikimas;	šiuo	
metu	 formuojama	 užduotis	 padidinti	 preky-
bos	su	Turkija	apyvartą	nuo	400	mln.	eurų	iki	
1 mlrd.41),	 ES-Turkijos	 ekonominių	 santykių	
vystymas	 išlieka	 būtinas	 siekiant	 ambicin-
gesnių	tikslų		prekybos	politikos	srityje	(pvz.,	
vystant	naujas	vertės	grandines).

Trumpai	 tariant,	 Lietuva	 yra	 suinteresuota	
pozityviais	 ir	 produktyviais	 ES-Turkijos	 san-
tykiais	tiek	dėl	strateginių/saugumo,	tiek	dėl	
pragmatinių/ekonominių	tikslų.	Todėl,	augan-
čios	įtampos	tarp	Turkijos	 ir	senųjų	ES	vals-
tybių	narių	kontekste,	Vilnius	–	ir	pirmiausia	
užsienio	 reikalų	 ministerija	 –	 aktyviai	 pasi-
sako	už	 tolesnį	 tiesioginį	dialogą	su	Turkija.	
Tuo	pačiu	metu,	Lietuva,	kaip	maža	valstybė,	
yra	 suinteresuota	 išlaikyti	 teisės	 viršenybės	
ir	 daugiašalio	 bendradarbiavimo	 normas	 ir,	
atitinkamai,	 negali	 ignoruoti	 demokratijos	
erozijos	 ir	žmogaus	teisių	pažeidimų	bei	nu-
krypti	nuo	vieningos	ES	vertybinės	pozicijos	
Turkijos	atžvilgiu.	Nepaisant	strateginės	Tur-
kijos	reikšmės,	tikslas	būti	patikimu	Ankaros	
partneriu	 ES	 viduje	 nėra	 vertas	 konflikto	 su	
didžiosiomis	ES	valstybėms	narėms,	kaip	Vo-
kietija	ar	Prancūzija.

Todėl,	siekdamas	suderinti	savo	interesus	ES	
Turkijos	politikos	kontekste,	Vilnius	turi	išvys-
tyti	dvilypę	politiką	Ankaros	atžvilgiu.	Pirma,	
Lietuva turi remti funkcinio ES-Turkijos ben-
dradarbiavimo iniciatyvas ES Globalios stra-
tegijos aprėptyje.	Šiame	kontekste,	Lietuvos	
prioritetai	 turėtų	būti	 (1)	skatinti	 iniciatyvas,	
naudingas	Vakarietiškos	orientacijos	Turkijos	
verslui	ir	(2)	per	sąsajas	su	Turkija	integruotis	
į	perspektyvias	vertės	grandines	Azijoje	ir	Af-
rikoje.	Antra,	Lietuva išryškinti vertybinę san-
tykių su Turkija dimensiją neperimant konf-
rontacinės retorikos.	Vilnius	negali	 ignoruoti	
demokratijos	ir	žmogaus	teisių	klausimų,	ku-

rie	 yra	aktualūs	partneriams	ES	viduje	–	 ta-
čiau,	 siekiant	 išlaikyti	 pozityvų	 santykių	 su	
Ankara	toną,	Vilniui	tikslinga	sutelkti	dėmesį	
į	klausimus,	kur	Turkijos	interesai	atitinka	de-
mokratinę	vertybinę	politiką.

Siekiant	pirmojo	prioriteto	bendradarbiavimo	
ekonomikos	 srityje,	 Vilnius turėtų aktyviai 
remti ES-Turkijos muitų susitarimo atnau-
jinimą.	Nuo	1995	m.	 galiojantis	 susitarimas	
buvo	palankus	tiek	abiejų	susitarimo	dalyvių	
ekonomikai,	 tiek	 konkrečiai	 pro-Vakarietiš-
kiems	verslo	interesams	Turkijoje.42	2016	m.	
Europos	 Komisija	 pasiūlė	 modernizuoti	 šį	
susitarimą	(šis	tikslas	taip	pat	įtrauktas	į	ES	
Globalią	 strategiją),	 tačiau	 politinė	 įtampa	
tarp	 Vokietijos	 ir	 Turkijos	 2017	 m.	 nulėmė,	
jog	 Europos	 Taryba	 nesuteikė	 mandato	 Ko-
misijai	 pradėti	 derybas.	 Nors	 oficialių	 ban-
dymų	 pradėti	 derybas	 iš	 ES	 pusės	 nebuvo,	
šiandien	 politinės	 aplinkybės	 susitarimo	 at-
naujinimui	 atrodo	 sąlyginai	 palankios.	 Bręs-
tant	ekonominei	krizei	po	koronaviruso	šoko,	
Ankara	 siekia	 atgaivinti	 aktyvesnius	 ryšius	
su	ES	 ir	 išskiria	muitų	sąjungą	kaip	priorite-
tinį	 klausimą.43	 Ankaros	 demonstruojamas	
noras	gerinti	ES-Turkijos	santykius	(įskaitant	
ir	 palankius	 Erdogano	 komentarus)	 leidžia	
manyti,	jog	Turkija yra pasiryžusi kompromi-
sams; Lietuva turėtų išnaudoti šią situaciją 
ir pasiūlyti (kartu su ES partnerėmis) pradėti 
derybas iš galios pozicijos.	Kadangi	politinė	
opozicija	 muitų	 susitarimo	 modernizacijai	
šiuo	metu	koncentruota	Europos	Parlamente,	
siekiant	 išjudinti	 derybas	 tikslinga	 įtraukti	 ir	
Lietuvos	EP	narius.	Siekdama	mobilizuoti	ES	
valstybių	 narių	 ir/ar	 EP	 narių	 paramą	muitų	
susitarimo	atnaujinimui,	Lietuva	taip	pat	gali	
inicijuoti	konferenciją,	skirtą	pasidalinti	gero-
siomis	praktikomis	įgytomis	vystant	muitų	ir	
prekybos	 susitarimus	 su	 Rytų	 Partnerystės	
šalimis.	Galiausiai,	atsižvelgiant	į	augantį	Eu-
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ropos	 sostinių	 nerimą	 dėl	 ekspansinės	Kini-
jos	 ekonominės	 strategijos	 Vidurio	 Rytuose	
ir	Afrikoje,	skatinant	ES-Turkijos	muitų	sąjun-
gos	atnaujinimą	Vilnius	gali	pabrėžti,	 jog	šis	
žingsnis	turėtų	pozityvų	poveikį	Ankaros	„įtin-
klinimui“	europietiškoje/Vakarietiškoje	įtakos	
orbitoje:	 nors	 šiuo	 metu	 Turkijos	 ir	 Kinijos	
ekonominiai	ryšiai	yra	gana	riboti,	ši	situacija	
gali	pasikeisti,	 jei	ES	 ir	Vakarų	valstybės	ne-
skirs	dėmesio	pragmatiniam	bendradarbiavi-
mui su Ankara.44

Antroji	funkcinio	bendradarbiavimo	Globalios	
strategijos	 rėmuose	 dimensija	 –	 sąsajų	 su	
Turkija	 plėtojimas	 siekiant	 įsitvirtinti	 ES-Af-
rikos	 ir	ES-Azijos	vertės	grandinėse.	Konkre-
čiau,	Lietuva turėtų remti Turkijos įtraukimą 
į glaudesnių ES-Azijos junglumo plėtojimo 
strategijos įgyvendinimą bei įtraukti Turki-
ją į vystomą ES-Afrikos strategiją.	 Pastarąjį	
dešimtmetį	 Turkijos	 vystomi	 transporto	 ir	
energijos	 infrastruktūros	 projektai	 atspindi	
strateginį	interesą	tapti	kertiniu	tranzito	tarp	
Afrikos,	 Azijos	 ir	 Europos	 koridoriumi;	 šiuo	
tikslu,	Turkija	aktyviai	įsitraukė	į	Kinijos	„Diržo	
ir	 kelio“	 iniciatyvą,	 ypatingą	 dėmesį	 skiriant	
bendradarbiavimui	plėtojant	geležinkelių	 tin-
klą.	ES	ir	Rusija	taip	pat	siekia	būti	aktyviais	
žaidėjais	vystant	prekybos	ir	transporto	sąsa-
jas	Eurazijoje;	 Europos	Komisija	propaguoja	
holistinio	junglumo	tinklo	viziją,	integruosian-
tį	 planuojamus	 šiaurinį	 (Kinija-Rusija-Euro-
pa),	vidurinį	(Turkija-Pietų	Kaukazas-Centrinė	
Azija)	 ir	 pietinį	 (Kinija-Kazachstanas-Iranas)	
koridorius.45	 Lietuvai	 tikslinga	 remti	 Komisi-
jos	strategiją	ir	kartu	su	regiono	partnerėmis	
propaguoti	 Bosforo-Baltijos	 vektorių	 plates-
niame	 susiekimų	 grandinių	 tinkle.	 Siekiant	
įvertinti	 tokių	 jungčių	 galimybes,	 trumpuoju	
laikotarpiu	 tikslinga	 surengti	 daugiašales	
verslo,	valstybių	ir	ES	institucijų	atstovų	kon-
ferencijas,	 pvz.,	 forumą	 skirtą	 įvertinti	 „Rail	

Baltica“	 ir	 Baku-Tbilisi-Kars	 projektų	 raidą,	
ekonominį	poveikį	ir	vystymo	patirtį.	

Dėl	 savo	 geografinės	 padėties,	 Turkija	 taip	
pat	būtų	vienas	pagrindinių	susiekimo	kanalų	
tarp	Baltijos	regiono	ir	Šiaurės	bei	Rytų	Afri-
kos.	Turkijos	verslas,	ypač	statybų	pramonė,	
jau	 šiandien	 turi	 sukaupusi	 vertingos	 patir-
ties	 dirbant	musulmoniškose	 Afrikos	 šalyse	
ir	 Rytų	 Afrikos	 pakrantėje.	 Siekiant	 įvertinti	
galimybes	 Lietuvos	 verslui	 plėstis	 į	 Afrikos	
kontinentą	 ir	 įgyti	 tam	 reikalingos	 eksperti-
zės,	 Vilniui	 tikslinga	 susipažinti	 su	 Turkijos	
valstybės	 ir	 verslo	 gerosiomis	 praktikomis.	
Mainais,	Lietuva	gali	pasiūlyti	savo	eksperti-
zę	Rytų	Partnerystės	 šalyse,	 kuriose	 Turkija	
mato	 perspektyvaus	 bendradarbiavimo	 ir/
ar	verslo	plėtros	galimybių,	 tačiau	dar	neturi	
išsamiai	 išvystytų	 santykių	 (pirmiausia	 Bal-
tarusija).	Į	tokius	ekspertizės	mainus	Lietuvai	
tikslinga	skatinti	ir	kitų	ES	valstybių	narių	bei	
ES	institucijų	įsitraukimą:	ES	įsitraukimo	ska-
tinimą	galima	argumentuoti	akcentuojant	au-
gančią	Kinijos	įtaką	Turkijoje	ir	poreikį	sukurti	
atsvarą	„sisteminei	konkurencijai“	su	Pekinu	
platesniame	Vidurio	Rytų	regione.	

Plėtodama	ar	remdama	funkcinio	bendradar-
biavimo	iniciatyvas	su	Turkija,	Lietuva	negali	
ignoruoti	vertybinės	politikos	klausimų	–	tiek	
dėl	nuoseklumo	platesnės	savo	politikos	at-
žvilgiu,	 tiek	 dėl	 Lietuvos	 partnerių	 lūkesčių.	
Demokratinių	 vertybių,	 žmogaus	 teisių	 ir	
teisės	 viršenybės	 klausimai	 yra	 svarbūs	Vil-
niaus	 užsienio	 politikai	 ir	 formuoja	 Lietuvos	
Rytų	politikos	pagrindą;	kartu,	Turkijos	demo-
kratijos	bei	žmogaus	teisių	apsaugos	klausi-
mai	 yra	 itin	 jautrūs	 svarbiausioms	 Lietuvos	
partnerėms	Europoje.	Dėl	šių	priežasčių,	Vil-
nius	santykiuose	su	Ankara	turi	išvystyti	ver-
tybinės	 politikos	 strategiją,	 kuri	 atspindėtų	
platesnes	Lietuvos	ir	ES	vertybes,	bet	nekeltų	
rizikos	sklandžiam	ir	abipusiai	priimtinam	Lie-
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tuvos-Turkijos	 bendradarbiavimui	 saugumo	
ar ekonomikos srityse. Produktyviausias bū-
das išvystyti vertybinę Lietuvos-Turkijos san-
tykių dimensiją yra sutelkti dėmesį į Krymo 
totorių bei uigūrų teisių ir gerovės apsaugą. 

Kadangi	 Ankara	 nepripažįsta	 Krymo	 aneksi-
jos,	ji	negali	tęsti	jau	anksčiau	su	Kijevu	pra-
dėtų	 derybų	 dėl	 Krymo	 totorių	 teisių	 apsau-
gos.	 Kita	 vertus,	 Turkijoje	 gyvenanti	 totorių	
diaspora,	kuri	 istoriškai	yra	itin	kritiška	Mas-
kvos	atžvilgiu,	kuria	spaudimą	neapleisti	šio	
klausimo.46	 Tokiame	 kontekste,	 Lietuva	 gali	
būti	itin	paranki	Turkijos	sąjungininkė.	Pirma,	
kol	Ankara	vengia	konfrontacijos	su	Maskva,	
Vilnius gali kelti Krymo totorių klausimą ES 
ir kituose tarptautiniuose formatuose, taip 
stiprindamas bendrą spaudimą Rusijai ir si-
gnalizuodamas savo, kaip Ankaros partnerio, 
patikimumą.	 Antra,	 dvišaliuose	 santykiuose	
su	Turkija	svarbu	pabrėžti,	Krymo	totoriai	yra	
viena	 ekonomiškai	 sėkmingiausių,	 politiškai	
aktyviausių	 ir	 patriotiškiausių	 etninių	 grupių	
Lietuvoje.	 Dėl	 šios	 priežasties,	 Lietuva gali 
paremti Turkijos pastangas integruoti Kry-
mo totorių diasporą ir pabrėžti savo teigiamą 
patirtį totorių mažumos integracijos srity-
je. Tokia	darbotvarkė	sudaro	sąlygas	vystyti	
įvairius	 bendradarbiavimo	 projektus	 švieti-
mo,	mokslo	 ir	kultūros	srityse:	pvz.,	bendrus	
archeologinius	tyrimus,	meno	parodas,	kultū-
rinius	forumus.	Svarbu	pastebėti,	jog	intensy-
vesnis	bendradarbiavimas	šioje	srityje	atitin-
ka	 augantį	 Ankaros	 susidomėjimą	 Osmanų	
imperijos	 periodu	 ir	 palikimu;	 ši	 tendencija,	
savo	 ruožtu,	 atveria	 galimybes	 platesniam	
moksliniam	ir	kultūriniam	bendradarbiavimui	
tarp	LDK,	ATR	ir	Osmanų	imperijos	ekspertų	
(taip	pat	įtraukiant	Lenkijos	ir	Ukrainos	moks-
lininkus	ir	kultūros	atstovus).

Turkija	 istoriškai	 buvo	 viena	 pagrindinių	 ui-
gūrų	 diasporos	 ir	 pabėgėlių	 traukos	 centrų;	

šiandien	šalyje	gyvena	apie	45	tūkst.	uigūrų,	
iš	kurių	apie	10	tūkst.	turi	pabėgėlio	statusą.47 
Ir,	nors	Turkija	buvo	itin	griežta	Kinijos	valdžiai	
2009	m.	agresijos	Sindziano	regiono,	kuriame	
gyvena	 absoliuti	 dauguma	 uigūrų	 populiaci-
jos,	sostinėje	Urumčyje,	pastaraisiais	metais	
Ankara	vengė	viešai	kritikuoti	Pekiną	siekda-
ma	nepakenkti	esamam	ir	planuojamam	eko-
nominiam	 bendradarbiavimui,	 nepaisant	 au-
gančio	tarptautinio	susirūpinimo	uigūrų	teisių	
klausimu.48	 Žinant,	 jog	Erdogano	 tyla	uigūrų	
mažumos	 klausimu	 gali	 sulaukti	 platesnio	
musulmonų	rinkėjų	pasipiktinimo,	neatmesti-
na,	 jog	Turkija	 ieško	netiesioginių	būdų	apri-
boti	Kinijos	agresyvų	elgesį	šalies	viduje	bei	
Pekino	diplomatines	pastangas	normalizuoti	
savo	 elgesį	 tarptautiniuose	 forumuose.	 To-
dėl,	analogiškai	Krymo	totorių	atveju,	Lietuva	
gali aktyviai kelti uigūrų apsaugos klausimą 
ES ir kituose tarptautiniuose formatuose taip 
stiprindama spaudimą Kinijai ir pabrėždama 
savo, kaip patikimo partnerio Turkijai, vai-
dmenį.	Toks	elgesys	atitiktų	pastarųjų	metų	
Vilniaus	 laikyseną:	 Lietuva	 jau	 šiandien	 yra	
viena	 iš	22	pasaulio	valstybių	 (ir	viena	 iš	15	
ES	valstybių	narių),	pasmerkusi	Pekino	elgesį	
tarptautiniu lygiu.49	 Ateityje,	 Vilniui	 tikslinga	
pabrėžti	šią	savo	poziciją	dvišalėje	diploma-
tijoje	su	Ankara,	kaip	dar	vieną	abi	šalis	jun-
giančią	vertybinę	poziciją.

Dvišaliuose santykiuose su Turkija taip pat 
svarbu akcentuoti, jog Lietuvos dėmesys Kry-
mo totorių ir uigūrų teisėms ir gerovei – tiek 
šalies viduje, tiek tarptautiniame konteks-
te – yra platesnės Lietuvos vertybinės politi-
kos atspindys.	Toks	klausimo	performavimas	
(angl.	issue framing)	atlieka	dvi	svarbias	funk-
cijas.	Pirma,	ES	ir	kituose	tarptautiniuose	for-
matuose,	šis	issue framing sudaro	sąlygas	Lie-
tuvai	pagrįstai	tvirtinti,	jog	bendradarbiavimas	
su	 Turkija	 neprieštarauja	 Vilniaus	 vertybinei	
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politikai	ir	netgi	ją	plėtoja	konkrečiais	proble-
miniais	klausimais.	Tai	gali	padėti	išvengti	ga-
limų	 įtampų	 su	 Lietuvos	 partnerėmis,	 kurios	
akcentuoja	 vertybinį	 bendradarbiavimo	 su	
Turkija	 dėmenį	 ir	 kritiškai	 vertina	 „pragmati-
nio“	bendradarbiavimo	su	Turkija	galimybes.	
Antra,	dvišalių	santykių	kontekste,	toks	 issue 
framing	 sudaro	 Vilniui	 precedentą	 garsiau	
kalbėti	 vertybinės	 politikos	 klausimais,	 kurie	
Ankarai	yra	mažiau	priimtini	–	pvz.,	demokra-
tija	ar	teisės	viršenybė.	Nors	Lietuvai	ir	toliau	
paranku	 koncentruotis	 į	 pragmatinį	 bendra-
darbiavimą	 saugumo	 ir	 ekonomikos	 srityse,	
Vilnius	negali	ir	neturėtų	nusišalinti	nuo	tarp-
tautinės	kritikos	Turkijoje	vykdomiems	demo-
kratijos	ir	žmogaus	teisių	apribojimams.	

Tokiais	atvejais,	siūloma	issue framing taktika 
Lietuvai	leis	pabrėžti,	jog	kritika	Turkijai	nėra	
išskirtinė	ar	priešiška,	o	atspindi	nuoseklų	rū-

pestį	fundamentalioms	valstybės	vertybėms,	
kurios	 kitais	 atvejais	motyvuoja	Ankarai	 pa-
lankią	užsienio	politiką.	Pvz.,	jei	Lietuvos	par-
tnerės	Europoje	vėl	aktualizuos	armėnų	geno-
cido	klausimą	ES-Turkijos	bendradarbiavimo	
srityje	 (kaip	 įvyko	 2016	m.	 Vokietijos	 parla-
mentui	 priėmus	 rezoliuciją	 pripažinti	 armė-
nų	genocidą	ar	2019	m.	balandį,	Prancūzijai	
pirmąsyk	paminėjus	armėnų	genocido	dieną)	
ir	 sulauks	griežto	pasipriešinimo	 iš	Turkijos,	
Lietuva	 gali	 de-eskaluoti	 situaciją	 pabrėžda-
ma,	jog	Seimo	2005	m.	priimtas	sprendimas	
pripažinti	 armėnų	 tautos	 genocidą	 atspindi	
nuoseklų	 Lietuvos	 rūpinimąsi	 tautų,	 etninių	
grupių	ir	žmogaus	teisėmis	–	įskaitant	ir	toto-
rių	ar	uigūrų	teisėmis.	Analogiška	de-eskala-
vimo	taktika	gali	būti	taikoma	ir	kitais	ES-Tur-
kijos	vertybinių	konfliktų	atvejais.
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IŠVADOS: 

Turkijos	 geopolitinis	 avantiūrizmas,	 ekonominės	 raidos	 tendencijos,	
įtampos	 vidaus	 politikoje	 ir	 agresyvi	 galios	 konsolidacija	 prezidento	
Racepo	 Tayyipo	 Erdogano	 rankose	 Vakaruose	 pastaraisiais	 metais	
kėlė	 pagrįstą	 nerimą	 ir,	 kartais,	 pasipiktinimą.	 Ne	 išimtis	 ir	 Lietuva:	
2019	 m.	 pabaigoje	 plačiai	 nuskambėjusi	 Londono	 NATO	 susitikimo	
kontraversija	parodė,	jog	Vilnius	turi	sąlyginai	mažai	galios	svertų	pa-
keisti	Ankaros	elgesį	savo	naudai.	Ir	vis	dėl	to,	kaip	pabrėžiama	šioje	
analitinėje	studijoje,	Turkija	ir	toliau	yra	suinteresuota	išlikti	Vakarų	po-
litinėje	orbitoje,	o	globalios	pandemijos	akivaizdoje	šis	suinteresuotu-
mas	tik	išaugo.

Atitinkamai,	 pagrindinė	 šios	 studijos	 prielaida	 buvo	 ta,	 jog	 Lietuvai	
įmanoma	atrasti	 ir/ar	sukurti	pagrindą	gilesniam,	produktyvesniam	ir	
abipusiai	 naudingam	bendradarbiavimui	 su	 Turkija.	 Pirma,	 ši	 studija	
pabrėžė	galimybę	gilinti	bendradarbiavimą	saugumo	srityje	plėtojant	
vieningo	 rytinio	NATO	flango	 koncepciją,	 įtraukiant	 Vilniui	 ir	 Ankarai	
draugiškas	Rytų	Partnerystes	šalis	ir	vystant	ekspertizės	mainus	įvai-
riose	tradicinio	ir	nekonvencinio	saugumo	srityse.	Antra,	ši	studija	na-
grinėjo	funkcinio	bendradarbiavimo	ES	Turkijos	politikos	rėmuose	po-
tencialą,	prioretizuojant	naują	ES-Turkijos	muitų	susitarimą	bei	Turkijos	
įtraukimą	į	ES-Azijos	junglumo	bei	ES	Afrikos	strategijų	įgyvendinimą.	
Galiausiai,	ši	studija	argumentavo,	 jog	vystant	pragmatinį	bendradar-
biavimą	su	Turkija,	Lietuva	negali	ir	neturi	atsisakyti	stiprios	vertybinės	
politikos	–	atvirkščiai,	nuoseklus	ir	aktyvus	rūpinimasis	ginant	Krymo	
totorių	ir	uigūrų	teises	gali	tapti	stipresnio,	Vakarietiškomis	vertybėmis	
grįsto	bendradarbiavimo	su	Ankara	pagrindu.
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REKOMENDACIJOS: 

Siekiant aktyvesnio Turkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo 
srityje, rekomenduojama:

1. Remti	vieningos	rytinio	NATO	flango	strategijos	vystymą	Aljanso	
formatuose
a. Paramą	šiai	iniciatyvai	reikšti	su	sąlyga,	jog	pajėgumų	Juodo-

sios	jūros	regione	vystymas	nebus	vykdomas	Baltijos	regiono	
pajėgumų	sąskaita

b. Remiant	 vieningos	 rytinio	 flango	 strategijos	 vystymą	 akcen-
tuoti	 prioritetus,	 atitinkančius	 ilgalaikius	 Lietuvos	 interesus:	
karinį	mobilumą,	interoperabilumą,	bendrų	kibernetinių	pajėgu-
mų	vystymą,	dalijimąsi	 informacija,	kovą	su	Rusijos	dezinfor-
macija,	inovacijų	gynybos	sistemose	vystymą

c. Siekiant	užtikrinti	Lietuvai	palankų	rytinio	NATO	flango	strate-
gijos	 vystymą,	 burti	 ir/ar	 bendradarbiauti	 su	Baltijos	 regiono	
šalimis,	išnaudoti	egzistuojančius	daugiašalio	bendradarbiavi-
mo	formatus	(kaip	Trijų	jūrų	iniciatyva)	

2. Dvišalį	bendradarbiavimą	saugumo	srityje	plėtoti	vieningo	rytinio	
NATO	flango	koncepcijos	pagrindu,	akcentuojant	panašumus	tarp	
iššūkių	Lietuvos	ir	Turkijos	saugumui	–	t.y.,	Rusijos	ekspansinę	po-
litiką	ir	naujojo	tipo	/	hibridines	grėsmes
a. Skatinti	bendrus	projektus	karinio	mobilumo	srityje

i. Lietuva	gali	dalintis	patirtimi	organizuojant	karinio	mobilu-
mo	sistemų	praktinius	bandymus,	konsultuoti	karinio	mobi-
lumo	sistemų	optimizavimo	klausimais

b. Skatinti	bendrus	projektus	kibernetinio	saugumo	srityje

i. Lietuva	gali	dalintis	savo	patirtimi	organizuojant	daugiaša-
les	kibernetines	greito	reagavimo	operacijas,	vystant	kiber-
netinio	saugumo	parengties	sistemas	ir	atpažįstant	bei	val-
dant	informacines	atakas

ii. Lietuva	gali	skatinti	Turkiją	dalyvauti	kibernetinių	atakų	val-
dymo	pratybose,	simuliuojant	Ankarai	aktualių	grėsmių	sce-
narijus	(pvz.,	atakas	prieš	kritinę	infrastruktūrą)
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c. Skatinti	bendrus	projektus	informacinio	saugumo	srityje

i. Lietuva	gali	organizuoti	dezinformacijos	ekspertų	konferen-
cijas,	 dalintis	 patirtimi	 apie	 vyraujančias	 dezinformacijos	
tendencijas,	atakas	organizuojančius	 tinklus	 ir	 jų	atpažini-
mą,	informacinio	visuomenės	raštingumo	ugdymą

d. Skatinti	bendrus	projektus	diegiant	inovacijas	jūrinio	saugumo	
(įskaitant	bepiločių	orlaivių)	sistemose

i. Lietuva	 gali	 organizuoti	 mokslininkų	 ir/ar	 (gynybos)	 pra-
monės	atstovų	vizitus	į	Turkiją,	pabrėžti	bendradarbiavimo	
gynybos	pramonės	srityje	galimybes	dvišalės	ekonominės	
diplomatijos	formatuose

ii. Lietuva	 gali	 įtraukti	 Turkijos	mokslininkus	 ir/ar	 karininkus	
(stebėtojo	ar	partnerio	statusu)	į	 inovatyvių	gynybos	siste-
mų	vystymo	Baltijos	regione	projektus

e. Tuo	pačiu	metu	skatinti	gilesnį	Turkijos	 įsitraukimą	 į	Baltijos	
regioną

i. Pakviesti	Turkiją	dislokuoti	daugiau	kariškių	pratybose	Lie-
tuvoje

ii. Skatinti	Turkiją	aktyviau	dalyvauti	eFP	modalumuose

iii. Skatinti	Turkiją	atnaujinti	patruliavimą	Oro	policijos	misijo-
je	 (atsižvelgiant	 į	materialines	 Turkijos	 karinių	 oro	 pajėgų	
aplinkybes)

3. Dalintis	bendra	asimetrinių	ir	nekonvencinių	grėsmių	valdymo	pa-
tirtimi
a. Lietuva	gali	inicijuoti	ekspertizės	asimetrinių	grėsmių	valdymo	

srityje	mainus,	organizuoti	analitikų	ir	mokslininkų	konferenci-
jas	ir/ar	vizitus,	ypatingą	dėmesį	telkiant	su	Rusija	susijusioms	
nekonvencinėms	 grėsmėmis	 (pvz.,	 Maskvos	 bendradarbiavi-
mas	su	teroristinėmis	organizacijomis,	Rusijos	privačių	karinių	
bendrovių	veikla	ir	t.t.)	

b. Lietuvos	 ekspertams	 ir/ar	 atstovams	 tikslinga	 sudalyvauti	
NATO	kovos	su	 terorizmu	kompetencijų	centro	Ankaroje	 ren-
giamuose kursuose

c. Lietuva	gali	paskatinti	Turkijos	ekspertus	 ir/ar	atstovus	daly-
vauti	NATO	energetinio	saugumo	kompetencijų	centro	Vilniuje	
rengiamuose kursuose
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4. Plėtoti	 daugiašalį	 saugumo	 bendradarbiavimą	 su	 Turkija	 ir	 Rytų	
Partnerystės	šalimis	(Azerbaidžanu,	Gruzija	ir	Ukraina)
a. Lietuva	turi	skatinti	Rytų	Partnerystės	šalių	įsitraukimą	į	visus	

aukščiau	paminėtus	saugumo	bendradarbiavimo	projektus

b. Lietuva	 turi	 ieškoti	 galimybių	 ribota	apimtimi	 įsitraukti	 į	 ben-
dras	Turkijos-RP	valstybių	karines	pratybas

5. Įsteigti	gynybos	atašė	poziciją	ambasadoje	Turkijoje	ir	skatinti	Tur-
kiją	atitinkamai	įsteigti	analogišką	poziciją	ambasadoje	Vilniuje

6. Gilinti	 neformalų	 bendravimą	 tarp	 aukščiausių	 Lietuvos	 gynybos	
politikos	pareigūnų	ir	jų	kolegų	Turkijoje

Siekiant gilesnio Turkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo ES politikos 
kontekste, rekomenduojama:

1. Remti	funkcinio	ES-Turkijos	bendradarbiavimo	iniciatyvas	ES	Glo-
balios	strategijos	aprėptyje
a. Aktyviai	remti	ES-Turkijos	muitų	susitarimo	atnaujinimą,	argu-

mentuojant	šį	žingsnį	tuo,	jog	senasis	muitų	susitarimas	buvo	
naudingas	Vakarietiškos	orientacijos	Turkijos	verslui,	o	susita-
rimo	atnaujinimas	reikalingas	siekiant	apriboti	Kinijos	ekono-
minės	įtakos	plėtrą	Turkijoje	ir	Vidurio	Rytų	regione

b. Remti	Turkijos	įtraukimą	į	ES-Azijos	junglumo	plėtojimo	strate-
gijos	įgyvendinimą

i. Organizuoti	 daugiašales	 verslo,	 valstybių	 ir	 ES	 institucijų	
atstovų	konferencijas,	pvz.,	forumą	skirtą	įvertinti	„Rail	Bal-
tica“	ir	Baku-Tbilisi-Kars	projektų	raidą,	ekonominį	poveikį	ir	
vystymo	patirtį

c. Įtraukti	Turkiją	į	ES	Afrikos	strategijos	įgyvendinimo	projektus

i. Organizuoti	 ekspertizės	 mainus	 ekonominės	 diplomatijos	
vystymo	Afrikoje	ir	Rytų	Partnerystės	šalyse	klausimais

2. Dvišalius	santykius	su	Turkija	plėtoti	bendrų	vertybinių	interesų	pa-
grindu,	išryškinant	Lietuvą	ir	Turkiją	vienijantį	siekį	užtikrinti	Krymo	
totorių	bei	uigūrų	teisių	ir	gerovės	apsaugą
a. Kelti	Krymo	totorių	apsaugos	klausimą	ES	ir	kituose	tarptauti-

niuose	formatuose
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b. Dvišalėje	diplomatijoje	 išreikšti	paramą	Turkijos	pastangoms	
integruoti	Krymo	totorių	diasporą	ir	pabrėžti	Lietuvos	teigiamą	
patirtį	totorių	mažumos	integracijos	srityje

c. Vystyti	 įvairius	bendradarbiavimo	projektus	švietimo,	mokslo	
ir	kultūros	srityse:	pvz.,	bendrus	archeologinius	tyrimus,	meno	
parodas,	kultūrinius	forumus

d. Skatinti	 Lietuvos,	 Turkijos,	 Lenkijos,	Ukrainos	 ir	 kitų	 susijusių	
šalių	 mokslinį	 ir	 kultūrinį	 bendradarbiavimą	 nagrinėjant	 LDK,	
ATR	ir	Osmanų	imperijos	tarpusavio	santykių	bei	sąsajų	istoriją

e. Kelti	Turkijoje	gyvenančios	uigūrų	diasporos	apsaugos	nuo	ga-
limo	Kinijos	spaudimo	klausimą	ES	ir	kituose	tarptautiniuose	
formatuose
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