
TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
TENDENCIJŲ NAUJIENLAIŠKIS

“

„
• „TIK TOK“: Kur slypi 

grėsmė saugumui?

• ATVIRAS DANGUS: Kas 
laukia šio susitarimo?

„Jei per pirmąją bangą mus vadino
didvyriais, dabar dalis žmonių
persigalvojo. Mes esame pavargę, ir
dirbame alinančiomis pamainomis,
stengdamiesi visą turimą energiją
skirti išgelbėti sergančius."

- teigė Andrea Artoni, gydytoja
dirbanti vienoje iš Milano
ligoninių. Ji taip reaguoja į
kintantį žmonių požiūrį į virusą,
plintančias sąmokslo teorijas.
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ŠIAME 

NAUJIENLAIŠKYJE:
SAVAITĖS CITATA

https://www.politico.eu/article/italy-coronavirus-doctors-face-conspiracy-theories/


Lapkričio 13 d. JAV analitinis centras

„Council on Foreign Relations“ surengė

diskusiją tema „TikTok“: duomenys,

susitarimai ir nacionalinis saugumas“ (angl.

„TikTok on the Clock: Data, Deals and

National Security“), renginio įrašą galite

peržiūrėti čia.

Joje dalyvavo:

∙ Sarah Bauerle Danzman, Indianos

universiteto docentė,

∙ Kara Frederick, „Center for a New

American Security“ technologijų ir

nacionalinio saugumo analitikė,

∙ Frederickas Tsai, kompanijos „Liferay“

pasaulinio klientų aptarnavimo padalinio

viceprezidentas.

Diskusiją moderavo R. Davidas Edelmanas,

Masačusetso technologijų instituto

technologijų, ekonomikos ir nacionalinio

saugumo projektų vadovas.

Moderatorius: Kas yra „TikTok“ ir kodėl jis

kelia susirūpinimą?

Kara Frederick: Tai yra vaizdo įrašų

dalijimosi programėlė su įvairiais efektais,

filtrais, komentarais ir panašiai. Praėjusių

metų duomenimis, 60 proc. naudotojų buvo

16–24 metų jaunuoliai. Vien JAV kasdien šia

programėle naudojasi apie 50 mln. žmonių.

Šios programėlės kūrėja yra kinų technologijų

bendrovė „ByteDance“.

Didžiausias su ja sietinas rūpestis – ką Kinija

ir Kinijos bendrovės gali padaryti su

amerikiečių duomenimis dabar ar ateityje ir

kaip Kinijos komunistų partija (KKP) siekia

paveikti Amerikos populiaciją pasitelkdama

naujausias technologijas. Įžvelgiu kelias su tuo

susijusias grėsmes: kibernetines atakas,

duomenų apsaugos problemą. Tas faktas, kad

KKP gali prieiti prie naudotojų duomenų, ypač

neramina. Pats programėlės algoritmas

sukurtas taip, kad kiekvienam naudotojui yra

siūlomas individualizuotas turinys – tai

reiškia, kad yra lengviau įterpti specifiškų

propagandos, dezinformacijos elementų.

Moderatorius: Donaldo Trumpo įsakyme dėl

„TikTok“ uždraudimo taip pat buvo minėta

„WeChat“ programėlė, tačiau apie ją kalbama

mažiau. Kuo svarbi „WeChat“ ir kuo ji skiriasi

nuo „TikTok“?

Frederickas Tsai: „TikTok“ uždraudimas –

labiau komercinis veiksmas, o štai „WeChat“

uždraudimą laikyčiau suasmenintu veiksmu,

taikytinu JAV gyvenantiems kinams.

Programėlė „WeChat“ iš esmės nereikšminga

JAV, nes ja daugiausia naudojasi Amerikoje

gyvenantys kinai. Duomenų apsaugos

požiūriu, „WeChat“ grėsmė yra labiau teorinė.

Jos uždraudimą vertinu kaip dabartinių JAV ir

Kinijos santykių išraišką, perteikiančią vis

didėjančią įtampą tarp šių valstybių.

Moderatorius: Kaip šios dvi programėlės

vertintinos plačiau – duomenų apsaugos,

Kinijos, investicijų požiūriu? Kokias

priemones turi ir naudoja JAV ir kaip keitėsi

politika šiais klausimais?
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„TIK TOK“: KUR SLYPI GRĖSMĖ 

MŪSŲ SAUGUMUI?

https://www.youtube.com/watch?v=KsObR4HZQ4Y&t=132s&ab_channel=CouncilonForeignRelations


Sarah Danzman: Yra dvi pagrindinės

priemonės, kurias naudojo Trumpo

administracija. Pirmoji – JAV užsienio

investicijų komitetas (CFIUS), kuris neseniai

buvo sustiprintas, daugiau dėmesio skiriant

jautrios asmeninės informacijos apsaugai kaip

potencialiai nacionalinio saugumo grėsmei.

Antroji priemonė yra Aktas dėl ekonominių

galių tarptautinės nepaprastosios padėties

atveju (IEEPA), kuris paprastai taikomas

tvirtinant ekonomines sankcijas.

CFIUS veikia nuolat ir sulaukia stipraus

palaikymo tiek iš demokratų, tiek iš

respublikonų. Svarbu paminėti, kad pagal

CFIUS procedūras į diskusijas ir sprendimų

priėmimą įtraukiama daugiau valdžios sričių.

Vis dėlto ne visi sutaria, kaip turėtų būti

taikomas IEEPA, nes šį aktą galima aktyvuoti

tik krizinėmis situacijomis. Jis suteikia

prezidentui daugiau galių savarankiškai veikti

skirtingose srityse. CFIUS gali veikti tik

tuomet, jeigu kyla nacionalinio saugumo

grėsmė vykdant tam tikrus sandorius, o IEEPA

gali būti aktyvuotas priimant ne tik su

nacionaliniu saugumu, bet ir su užsienio ar

ekonomikos politika susijusius sprendimus.

Pastaraisiais metais Kongresas nėra linkęs

prezidentui deleguoti IEEPA suteikiamų galių.

Moderatorius: Ar Kinijos atvejis yra unikalus

ir skiriasi nuo tos situacijos, su kuria JAV

buvo susidūrusi anksčiau? Ar režimo

skirtumai ir jo veikimo būdai lemia naujos

priemonių kategorijos, kuria Amerika spręs

duomenų apsaugos, investicijų priežiūros ir

netgi IEEPA aktyvavimo klausimus,

atsiradimą?

Sarah Danzman: Matome, kad anksčiau

naudoti metodai neveikia taip, kaip buvo

norėta, ypač kalbant apie Kiniją. Tarkime,

CFIUS paprastai gali numanyti, kada tam tikra

bendrovė yra kontroliuojama užsienio

valdžios. Kinijos atveju kyla daugiau abejonių,

nes nėra užtikrintumo, kiek bendrovė, nors

teoriškai ir esanti privati, yra kontroliuojama

KKP. Kai matome tokias naujas tendencijas,

pradedame savęs klausti, kaip galime tų rizikų

išvengti ir neleisti investuoti tokioms

bendrovėms, kol nesame įsitikinę, kad nekyla

grėsmė nacionaliniam saugumui.
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Manau, kad šiuo metu su tuo JAV vyriausybė

sunkiai tvarkosi, nes akcentuojama, jog būtent

ekonominis atvirumas leido Amerikai tapti

ekonomikos milžine. Jei per daug užsidarysime

ir neleisime bendrovėms investuoti, pasekmės

gali būti liūdnos. Problema susijusi ir su tuo, kad

„ByteDance“ iš esmės nėra kontroliuojama

KKP, todėl jai negalima taikyti Užsienio agentų

registracijos akto (FARA), net jei turime

įtarimų, kad partija turi įtakos priimant

sprendimus. Galiausiai tai yra savanoriška

registracija, tad galima sakyti, kad JAV turimos

priemonės ne itin tinkamos spręsti dabartines

problemas.

Moderatorius: Ar nemanote, kad Kinijos tikslas

yra kaupti amerikiečių duomenis savo duomenų

bazėse?

Frederickas Tsai: Manau, kad reikėtų visuomet

galvoti apie tai, jog Kinija mus stebi. Tas pats

galioja šioms programėlėms. Tie, kurie naudoja

„WeChat“ programėlę, įskaitant ir mane,

nesidalija jautria informacija, nes numano, kad

Pekinas ją kontroliuoja. Dėl to svarbu turėti

struktūruotą sistemą, kuri apsaugotų nuo

saugumo grėsmių, ir nuolat vykdyti tų grėsmių

analizę.

Moderatorius: Kokias rizikas turėtų apsvarstyti

naudotojas prieš įsidiegdamas tokias

programėles kaip „TikTok“?

Sarah Danzman: Tokių programėlių apskritai

nerekomenduočiau įsidiegti. „TikTok“ renka

duomenis ir turi prieigą prie kitų programėlių ir

tokių ten kaupiamų duomenų kaip slaptažodžiai,

banko duomenys. Tai yra per daug rizikinga,

ypač atsižvelgiant į tai, kad, KKP pareikalavus,

šiuos duomenis „TikTok“ privalėtų jai perduoti.

Moderatorius: Pastaruoju metu Brazilija,

Pakistanas, JAE, Indija, sekdamos JAV

pavyzdžiu, taip pat uždraudė programėlių

naudojimą. Kaip išvengti situacijos, kad

galiausiai vienintelės programėlės, kurias

galėtume įsidiegti, būtų sukurtos tik JAV?

Kara Frederick: Pabrėžti privatumą. JAV tai

gali padaryti tiek techniškai, tiek politiškai.

Politiniu lygmeniu galima kalbėti apie

nacionalinę / federalinę duomenų apsaugos

sistemą, kurioje svarbiausia būtų griežta

privatumo kontrolė. Techniniu lygmeniu

socialinių tinklų bendrovės pačios turėtų pradėti

ieškoti privatumą užtikrinančių priemonių.

Dirbdamos kartu jos galėtų rasti sprendimų,

vėliau juos perduotų kitoms valstybėms ir taip

užtikrintų, kad Kinija turėtų mažiau įtakos

svertų tose valstybėse.

Moderatorius: Ar tokios programėlės iš tikrųjų

yra rizikingos ir kelia grėsmes? Jei taip, kokių

priemonių dėl šių grėsmių turėtų imtis būsima

naujoji išrinkto prezidento Joe Bideno

administracija?

Sarah Danzman: Naujoji administracija turėtų

aiškiai nustatyti rizikas, tačiau nepamiršti

rizikos mažinimo priemones naudoti tik tada,

kai jos gali būti efektyvios. Manau, kad šiuo

metu CFIUS daro per daug, ir tai neturėtų būti

pirma priemonė. Geriau būtų įvesti tam tikrus

skaidrumo reguliavimo principus, o ne tirti

kiekvieną atvejį atskirai, kaip daroma dabar.

Frederickas Tsai: Svarbu Kiniją ir kinų

technologijų bendroves įtraukti į savo sistemą.

Mes norime patys investuoti Kinijoje ir matyti

Kinijos investuotojus Amerikoje, todėl reikia

palaikyti stabilią reguliacinę aplinką. Taip pat

reikia pabrėžti JAV komercinius interesus: šiuo

metu Amerika Kinijoje yra svarbi rinkos dalyvė

su „Apple“, „Dell“, „Microsoft“. Reikia

neprarasti šių pozicijų ir suteikti daugiau

galimybių „Google“, „Facebook“ ir kitoms

interneto milžinėms.
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2020 metų lapkričio 22 d. Jungtinės Amerikos

Valstijos pasitraukė iš Atviro dangaus

sutarties, pagal kurią NATO šalys ir Rusija

turi teisę vykdyti planuotus žvalgomuosius

skrydžius virš šių valstybių teritorijos. JAV

apie siekį pasitraukti iš sutarties pareiškė prieš

pusę metų – 2020 m. gegužės mėn.,

argumentuodamos, jog Rusijos Federacija

riboja skrydžius virš svarbių strateginių

regionų (pvz., Kaliningrado), taip pažeisdama

sutarties esmę. Vašingtonas teigė, jog iki

lapkričio 22 d. Rusija turi galimybę leisti tęsti

skrydžius, kitaip JAV bus priverstos

pasitraukti iš sutarties.

Ukraina ir kitos Europos valstybės tokį JAV

žingsnį sutiko neigiamai, teigdamos, jog ši

sutartis, nors ir netobula, vis dėlto įgalina

palaikyti dialogą su Maskva, bent iš dalies

sumažina konflikto ir eskalacijos riziką bei

leidžia stebėti Rusijos kariuomenės judėjimus

(kas ypač svarbu NATO rytų flango

valstybėms).

Šiuo metu Rusija dar nepranešė apie jokius

pokyčius ir greičiausiai toliau tęs

bendradarbiavimą su kitais sutarties dalyviais.

Šia sutartimi siekiama užtikrinti Europos

kontinento saugumą, tad kyla klausimas, kaip

elgsis Maskva, praradusi galimybę žvalgyti

JAV teritoriją. Sprendžiant iš viešojo diskurso,

Donaldo Trumpo administracija nėra

labiausiai suinteresuota nusiginklavimo

sutartimis, ypač jei tai liečia tik Europą, tad

Rusijos nusižengimai buvo geras pretekstas

pasitraukti iš nenaudingos sutarties.

Verta pažymėti, jog Rusijos užsienio reikalų

ministras Sergejus Lavrovas mano, kad Rusija

turi teisę žvalgyti ir fotografuoti JAV karinius

objektus Europoje.

Jei sutartis galios iki 2021 m., tai naujoji Joe

Bideno administracija turės galimybę vėl prie

jos prisijungti, nors tai reikalautų daug

politinės valios. Sutartis turėtų būti ratifikuota

Senate (palaikymą turėtų išreikšti bent 67 iš

100 senatorių) arba būtų pasinaudojama

„executive agreement“ (reikalinga dauguma

Atstovų Rūmuose ir Senate bei kitų 33

sutarties narių, tarp jų ir Rusijos, sutikimas).
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ATVIRAS DANGUS: KAS LAUKIA

ŠIO SUSITARIMO?

https://www.dw.com/en/us-officially-withdraws-from-open-skies-transparency-pact/a-55691315
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/19/the-looming-us-withdrawal-from-the-open-skies-treaty/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/19/the-looming-us-withdrawal-from-the-open-skies-treaty/

