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„
„Rugpjūčio 9 diena amžiams nuguls mūsų
istorijos vadovėliuose. Ši data net gi galėtų
tapti mūsų nauja nepriklausomybės diena.
Siekdami šio tikslo, mes negalime sustoti
dabar. Šio judėjimo stiprybė yra vidaus ir
išorės vienybė ir solidarumas – mes esame
susivienyję kovai dėl laisvės, ir mums reikia
kartu veikiančių Europos Sąjungos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų,“ – RESC
organizuotos diskusijos metu teigė
demokratinės Baltarusijos lyderė Sviatlana
Cichanouskaja
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BALTARUSIJA: TARPTAUTINĖ PARAMA IR
PROTESTŲ ATEITIS
Trumpai:
• Per visą protestų Baltarusijoje
laikotarpį suimta per 30 000 režimu
nepatenkintų žmonių. Protestų apimtys
sumažėjo žiemos laikotarpiu, tad šiuo
metu viešojoje erdvėje vyksta diskusijos
apie tolimesnes Baltarusijos pilietinės
visuomenės galimybes daryti spaudimą
režimui. Yra manančių, jog režimo
žiaurumas gali neigiamai paveikti
gyventojų mobilizaciją ateityje.
• Politinė ir ekonominė Europos
Sąjungos ir kitų Vakarų valstybių parama būtina siekiant užbaigti politinės
transformacijos procesą Baltarusijoje.
Ši parama turi būti plataus masto, bet
kartu tikslinga – orientuota į režimo
nepalaikantį šalies verslą, nepriklausomą žiniasklaidą, jaunus žmones, politinius kalinius ir jų šeimas.
• Laikantis principingos politikos
Aliaksandro Lukašenkos atžvilgiu, ES
turi išplėsti egzistuojančių sankcijų paketą ir į jį įtraukti represijas prieš šalies
gyventojus
organizuojančias
ir
vykdančias šalies institucijas, jėgos
struktūras bei režimą materialiai
išlaikančius verslus.
Siekdamas geriau įvertinti šiuo metu Baltarusijoje susiklosčiusią situaciją, Vakarų indėlį
remiant demokratines reformas bei šalies
pilietinės visuomenės ateitį, Rytų Europos
studijų centras vasario 15 d. surengė diskusiją „Belarus: What‘s next?“ Diskusiją moderavo centro vadovas Linas Kojala, o joje
dalyvavo:
•
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis,

•

Demokratinės Baltarusijos lyderė
Sviatlana Cichanouskaja,

•

Pensilvanijos universiteto Joe
Bideno centro Vykdantysis direktorius Michaelas Carpenteris,

•

„German Marshall Fund of the
US“ Vidurio ir Rytų Europos tyrimų
direktorius
Joergas
Forbrigas

•

Vyriausiasis S. Cichanouskajos
patarėjas Franakas Viačorka.

Po neteisėtų 2020 m. rugpjūčio 9 d.
prezidento rinkimų prasidėjusiose protestuose dalyvavo šimtai tūkstančių
baltarusių. Protestų metu buvo sulaikyta 30 000 žmonių. Nors oficialus politinių kalinių skaičius šalyje siekia 246,
manoma, jog tikrasis politinių kalinių
skaičius yra kur kas didesnis.

Viešojoje erdvėje diskutuojama apie tai, ar
po žiemos šalčių nulemto protestų nuoslūgio
Baltarusijos pilietinei visuomenei pavasarį
pavyks pasiekti vasarą ir rudenį vykusių
protestų mastą. Protestų tęstinumas kritiškai
svarbus Baltarusijos demokratizacijos procesams, tačiau jų ateitis ekspertų vertinima
įvairiai – vieni laikosi optimistiškos pozicijos
ir sako, jog protestai grįš su dar didesne
jėga, o kiti teigia, jog žiaurus susidorojimas
su protestuotojais gali daryti neigiamą poveikį tolesnei gyventojų mobilizacijai. Tiesa,
visi diskusijos dalyviai sutiko, kad esminis
politinis poslinkis – pokytis Baltarusijos žmonių savivokoje – jau įvyko.
Diskusijos apie protestuotojų ir demokratinės
Baltarusijos lyderių galimybes transformuoti
politinę sistemą suintensyvėjo po praėjusią
savaitę vykusios Baltarusijos nacionalinės
asamblėjos, kurios metu A. Lukašenka viešai deklaravo režimo pergalę. Opozicijos
lyderė S. Cichanouskaja pabrėžė, kad ši
nacionalinė asamblėja tėra desperatiškas A.
Lukašenkos šou ir kad Baltarusijos pilietinė
visuomenė neketina nuleisti rankų – protestai ir kitos prieš režimą nukreiptos spaudimo
priemonės tęsis.
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soma Baltarusijos žiniasklaida. Per pastaruosius šešis mėnesius Baltarusijos valdžia
sulaikė bent 400 žurnalistų ir nepriklausomos žiniasklaidos atstovų. Protestų metu
šalyje ne vieną kartą buvo ribojama interneto
prieiga. Diskusijos dalyviai sutiko, kad Europos valstybės jau rodo iniciatyvą kalbėti šia
tema ir stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę – Varšuvoje, Rygoje ir kituose miestuose buvo surengta daug projektų, skirtų
Baltarusijos politinėms problemoms spręsti,
tačiau vien tokių priemonių neužtenka. Tikėtina, kad prieš nepriklausomą žiniasklaidą
nukreiptos represijos nesibaigs tol, kol šalyje
neįvyks režimo pasikeitimas, tad Europos
valstybės, kuriose žodžio laisvė yra gerbiama ir saugoma, turi ne tik žodžiais, bet ir
veiksmais suteikti paramą žurnalistams, jų
šeimoms ir nepriklausomoms žiniasklaidos
priemonėms.
Diskusijos dalyviai sutiko, jog kovoje dėl
laisvos Baltarusijos turi būti palaikomas dialogas tarp šalies opozicinių organizacijų,
paprastų baltarusių ir Europos valstybių.
Kaip gražus pavyzdys kitoms Europos valstybėms išskiriama Lietuva – ji priglaudė daugybę šalį palikusių baltarusių, surengė
„Laisvės kelią“ bei ėmėsi lyderystės Baltarusijos demokratizacijos klausimu Vakaruose.
Kaip svarbiausius aspektus sėkmingai Baltarusijos demokratizacijai diskusijos dalyviai
išskyrė Rusijos ir Baltarusijos dvišalius santykius bei Vakarų pagalbą pilietinei visuomenei ir Baltarusijos ekonomikai. Kalbant apie
Kremliaus ir Minsko santykius, pabrėžta, jog
abiejų šalių lyderių vaizduojama draugystė
nėra tikra – Vladimiras Putinas Baltarusijoje
mieliau matytų dar nuolankesnį šalies vadovą. Nors pastaruosius keletą metų Rusijos
ir Baltarusijos santykiai buvo įtempti, vis
dėlto Kremliui, siekiančiam Baltarusiją išlaikyti savo įtakos zonoje, A. Lukašenkos leninistinė politika yra kur kas patogesnė negu
demokratinė sistema.
Diskusijos metu daug dėmesio buvo skirta
ES ir kitų užsienio valstybių pagalbos priemonių įvertinimui. Diskutantų teigimu, šiuo
metu egzistuojančios sankcijos, nukreiptos į
Baltarusijos režimą remiančius ir jam dirbančius asmenis, turi būti išplėstos, o naujasis
sankcijų paketas turi būti nukreiptas prieš
kitus politines represijas ir smurtą gatvėse,
kalėjimuose ir teismuose organizuojančius ir
atliekančius asmenis – OMON vadovus,
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KGB agentus bei teisėjus.
Šiuo metu veikiančios sankcijos nedaro
didelio neigiamo poveikio A. Lukašenkai
priklausančioms kompanijoms. F. Vačiorkos teigimu, A. Lukašenkos lobistams sėkmingai pavyksta susitarti dėl tam tikrų asmenų išbraukimo iš sankcijų sąrašų. Diskusijos dalyviai sutarė, jog griežtos ir teisingos sankcijos, t.y. tokios, kurios nepadarytų
žalos paprastiems baltarusiams, yra labai
svarbi pagalbos priemonė, tačiau ji negali
išspręsti visų demokratizacijos proceso
problemų. Kai kurie ekspertai kaip ideologiškai ir ekonomiškai teisingą žingsnį mato
Nord Stream 2 projekto nutraukimą.
Demokratinei Baltarusijai reikia didelės
ekonominės paramos – Maršalo plano.
Pagalba formuluojant ir įgyvendinant plataus ekonominio atsigavimo ir investicijų
planą yra proga Europos Sąjungos valstybėms parodyti paramą demokratijos principams. Finansinė parama turi būti skirta
nepriklausomoms ir režimo nepalaikančioms smulkioms Baltarusijos įmonėms bei
talentingiems šalies specialistams. Šiuo
metu taip pat labai reikalinga pagalba užtikrinant COVID-19 vakcinų tiekimą. Taip pat
būtina užtikrinti, jog politinė ir ekonominė
transformacija Baltarusijoje vyktų sklandžiai
ir neblogintų paprastų žmonių gyvenimo
kokybės.
Itin skaudžias represijas patiria nepriklau-

Kaip labai svarbi pilietinės visuomenės stiprinimo priemonė buvo išskirta Vakarų valstybių finansinė ir politinė parama baltarusių
diasporai. Baltarusių diaspora labai svarbi
nepriklausomos baltarusiškos žiniasklaidos
stiprinimui ir informacijos apie neramumus ir
represijas šalies viduje perdavimui. Kita
svarbi diasporos užduotis – palaikyti pastovų
ir produktyvų dialogą su Vakarų valstybių
vadovais ir pilietinės visuomenės atstovais.
Tarp Baltarusijos opozicijos ir Vakarų valstybių jau vyksta bendradarbiavimas įvairiais
ekonominiais ir politiniais klausimais, tačiau,
kaip diskusijos metu pabrėžė J. Forbrigas,
Europos valstybės turi skirti dar daugiau
dėmesio baltarusių problemoms – imtis principingesnės politikos politinių kalinių klausimu ar suteikti daugiau galimybių Baltarusijos
jaunuoliams studijuoti Vakarų šalyse.
Politinė šalies opozicija glaudžiai bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis ir
profesinėmis sąjungomis Baltarusijoje bei
yra pradėjusi ruošti nacionalinio susitaikymo
strategiją, pagal kurią bus bandoma integruoti buvusius valstybinio aparato darbuotojus į demokratinę Baltarusijos sistemą ir
skatinti tolimesnį politinį dialogą šalies viduje.
Diskusijos įrašą (anglų kalba) galite rasti
Rytų Europos studijų centro Facebook paskyroje.
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RUSIJA: KINTANTYS HIBRIDINIO
KARO METODAI
Trumpai:

• Tyrimo autoriai aiškinosi Rusijos
hibridinio karo metodus Ukrainoje, Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Taip pat apžvelgė priemones, nukreiptas prieš ES ir
NATO;
• Rusijos taktikos nuolat kinta ir yra
pritaikomos individualiai kiekvienai valstybei, į kurią yra nusitaikyta;
• Rusija žaidžia ilgą žaidimą prieš
Vakarus, kurio tikslas – visuomenės pasitikėjimo valdžia ir demokratija erozija;

• Rusijos programa ES ir NATO atžvilgiu yra paremta skaldymu, o ne patrauklumu, kaip Kinijos, kuri naudoja daugybę ekonominių priemonių, skirtų didinti
savo politinę įtaką Europoje, bet griauti
jos vienybę.
2021 m. vasario 1 d. Centre for European
Policy Analysis (CEPA) organizavo virtualią
diskusiją apie Rusijos hibridinio karo metodus
„The Evolution of Russian Hybrid Warfare.“
Renginį moderavo dr. Mathieu Boulegue, Rusijos ir Eurazijos programos tyrėjas Chatham
House institute.

Diskusijos metu taip pat buvo pristatytas Rusijos hibridinio karo pajėgumams nagrinėti skirtas leidinys „The Evolution of Russian Hybrid
Warfare“.

Diskusijoje dalyvavo:
Sergejus Solodkyy – laikinasis direktorius
New Europe Centre analitiniame centre Ukrainoje;

• Kalevas Stoicescu – tyrėjas Estijos
analitiniame centre International Centre
for Defence and Security;
• Precious N. Chatterje Doody:
politkos mokslų ir tarptautinių santykių

4

dėstytoja Open University, Jungtinėje
Karalystėje;

• Oscaras Jonssonas – akademinės programos vadovas ir adjunktas
Center for the Governance of Change
analitiniame centre;
• Kateryna Zarembo – asocijuotoji
analitikė New Europe Center institute
Ukrainoje.
Mathieu Boulègue: Kremliaus suvokimu,
hibridinis karas yra būdas kompensuoti Rusijos trūkumus lyginant su JAV ar NATO. Tačiau jis nėra statiškas – laikui bėgant Rusijos
požiūris į hibridinio karo strategiją ir efektyvumą pasikeitė atsižvelgiant į patirtis, įrankių
tobulinimą ir Vakarų valstybių atsaką. Žvelgiant iš Vakarų perspektyvos, svarbiausia yra
teisingai įvertinti Rusijos hibridinio karo taktiką, geriau suprasti įvairialypės karybos prieš
Vakarų valstybes strategiją. Šia publikacija
siekiama suprasti, analizuoti ir suformuluoti
atsaką Rusijos strategijai, pabrėžiant kritinius
Rusijos hibridinės karybos ir nenuoseklios
taktikos pavyzdžius.
Sergejus Solodkyy: Kitaip nei dauguma
analitinių dokumentų, analizuojančių Rusijos
hibridinio karo taktiką Ukrainoje, mes savo
tyrimą pradedame nuo paruošiamosios
fazės. Dauguma analitikų bando suprasti
destruktyvius Rusijos veiksmus jau po Krymo
okupacijos 2014 m. Mes savo tyrimą pradėjome laikotarpio po Sovietų Sąjungos griūties
analize. Mes ištyrėme daugybę skirtingų
Rusijos veiksmų Ukrainos atžvilgiu, susijusių
su politika, ekonomika bei informacija. Mes
pateikėme ir svarbiausių destruktyvių įvykių,
tokių, kaip Krymo atskyrimo kampanija praisdėjusi dar 90-aisiais, pavyzdžius.
Ištyrę paruošiamąją fazę, mes išskyrėme
kitas tris pagrindines fazes. Pirmąją pavadinome „nepavykusiu žaibo karu (vok.
Blitzkrieg)”. Šios fazės metu Rusija siuntė
karius į Ukrainą planuodama okupuoti didesnę dalį Ukrainos pietinės ir rytinės teritorijos,
kurią pati Rusija vadina „Naująja Rusija”. Vis

dėlto, dėl didelio Ukrainos valdžios ir visuomenės pasipriešinimo šis planas nepavyko ir
Rusija buvo pristabdyta.
Antroji fazė prasidėjo po Minsko-II taikos susitarimo. Po šio susitarimo Rusija prislopino
karinius veiksmus ir aktyviau ėmėsi propagandinės veiklos, skirtos diskredituoti Ukrainos ir
užsienio valstybių valdžios institucijas.
Mūsų skaičiavimu, trečioji fazė vyksta nuo
pono Volodymyro Zelenskio išrinkimo prezidentu 2019-ųjų pavasarį. Ukrainoje prezidentu
išrinkus V. Zelenskį, Rusija tikėjosi sulaukti
daugiau nuolaidų iš Ukrainos, tačiau žinome,
jog naujasis prezidentas jų Rusijai nesuteikė.
Šią fazę apibūdina didelė Rusijos įtaka, skleidžiama per Rusijos politinius agentus Ukrainoje, propagandinius kanalus ir kitus informacinius įrankius. Negalima atmesti to, jog Rusija
maišys įvairius savo įtakos įtvirtinimo būdus
ateityje, o aš neatmesčiau galimybės, jog
ateityje Rusija panaudos ir intensyvesnius
karinius veiksmus, panašiai kaip 2014-aisiais.
Kalevas Stoicescu: Kaip ir Ukrainoje, Estijoje
Rusijos hibridinis karas nėra naujiena – tai
vyksta jau beveik 30 metų. Praeityje Rusija
siekė apsunkinti Estijos kelią į narystę ES ir
NATO, kaip probleminę vietą pabrėždama
sienos tarp Estijos ir Rusijos situaciją (šios
valstybės nebuvo pasirašiusios sienų susitarimo). Po įstojimo į ES ir NATO 2004 m. Estija
patyrė rimtą hibridinę ataką 2007 metais.
Mes žinome, jog šios atakos nėra paprastas
sutapimas, nes jos įvyko netrukus po skandalingosios Rusijos prezidento Vladimiro Putino
kalbos Miuncheno konferencijoje. 2007 m.
atakos paskatino ne tik Estijos, bet ir jos
sąjungininkų domėjimąsi kibernetiniu saugumu. Kiti pavyzdžiai, tokie, kaip Rusijos invazija
į Sakartvelą 2008 m. ir Ukrainą 2014 m., parodo, kad Rusijos hibridinio karo taktikos keičiasi
laikui bėgant ir yra konstruojamos atsižvelgiant
į populiacijos pobūdį, regioną ir šalį, kuriai
siekiama daryti įtaką. Estija yra Vakarų valstybė ir turės susitaikyti su hibridinėmis atakomis
iš Rusijos, kol santykiai tarp Vakarų ir Rusijos
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bus įtempti ir konfrontaciniai, kaip šiuo metu.
Estija yra maža Rusijos kaimynė, turinti rusiškai gimtąja kalba kalbančiųjų mažumą ir vos
prieš 30 m. buvusi Sovietų Sąjungos sudėtyje.
Estams tai – tolima praeitis, tačiau Kremliui tai
– tarsi vakarykštė diena, nes mentaliteto prasme Kremlius vis dar gyvena praeityje.
Kalbant apie Rusijos hibridinių atakų poveikį,
reikia suvokti jų tikslą. Estijos atveju tai – siekis susilpninti ir diskredituoti pačią valstybę.
Rusija žaidžia ilgą žaidimą prieš Vakarus,
kurio tikslas – visuomenės pasitikėjimo valdžia
ir demokratija erozija. Tačiau mes matome, jog
Vakarų valstybės praktiškai neturi jokių iliuzijų
apie Rusijos veiksmus.
Precious N. Chatterje Doody: Jungtinės
Karalystės atveju hibridiškumo, o ne karybos
idėja yra svarbiausia analizuojant Rusijos
elgesį, kadangi Rusijos inicijuotos fizinės karinės operacijos tikimybės Jungtinėje Karalystėje nėra.
Svarbu tai, kad Rusijos operacijos yra ganėtinai daugialypės. Tam tikrose srityse, ypač
kibernetinėje veikloje, vyrauja vertikaliai koordinuotos strateginės operacijos, kurios yra
sujungiamos su labai pragmatišku atsiradusių
galimybių panaudojimu. Stebėdami bandymus
didinti įtaką Jungtinėje Karalystėje, matome
tam tikrą pokytį Rusijos metoduose – vis daugiau įtakos įgauna nepriklausomi veikėjai,
kurių veiksmais siekia pasinaudoti Kremlius.

Mano nuomone, Rusijos pagrindinis tikslas yra
sukurti tam tikrą aplinką, palankią Rusijos
įtakos Jungtinėje Karalystėje didinimui nepriklausomai nuo to, ar tai būtų tam tikrų normų,
vertybių ir pasitikėjimo institucijomis destabilizavimas, ar aiškus Rusijos užsienio politikos
gynimas. Siekį konstruoti didelio palaikymo
Rusijos užsienio politikai naratyvą, ypač kai ji
yra labai kontraversiškai vertinama tarptautinėje arenoje, Jungtinėje Karalystėje matome vis
dažniau ir dažniau. Rusija geba pasinaudoti
vyraujančiu nepasitikėjimu, kontraversiškomis
problemomis šalyje ir informacijos trūkumu.
Tiksliai nustatyti, kaip tam tikri įvykiai siejasi su
Kremliaus režimu, sudėtinga, tačiau jie tikrai
prisideda prie Rusijos įtakos sklaidos Jungtinėje Karalystėje.
Tiksliai nustatyti Rusijos įtaką Jungtinei Karalystei sunku – nėra aišku, ar tikrai egzistuoja
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stiprus priežastinis ryšys tarp fiksuojamų
Rusijai palankių operacijų ir realios jų naudos
Kremliui. Tai reiškia, kad, net jei egzistuoja
įrodymai apie bandymus daryti įtaką, tai dar
nereiškia, kad tie bendymai tikrai buvo efektyvūs. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė, jog su Rusija siejami
agentai kišosi į 2019 m. parlamento rinkimus,
bet mes vis dar negalime pasakyti, ar šių
agentų poveikis buvo svarus.
Kai kalbame apie padidėjusį įsitraukimą į
socialinius, politinius ir ekonominius kanalus
šalyje, reikia pabrėžti, kad tokios operacijos
nebūtinai turi tiesioginį ryšį su Kremliaus
režimu. Jas gali vykdyti privatūs asmenys,
turintys tam tikrų ryšių su Rusijos valstybinėmis įmonėmis. Mano nuomone, mes turime
sutelkti savo dėmesį ir pastangas siekdami
stabdyti Rusijos hibridino karo veiksmus, o
ne bandymams įrodyti, ar tarp tam tikrų įvykių egzistuoja priežastinis ryšys.

Oscaras Jonssonas: Pirmas dalykas, kurį
turime suprasti diskutuodami apie Rusijos
veiksmus, yra tai, kad Rusija renka labai
daug žvalgybinės informacijos, skleidžia
daug dezinformacijos apie ES ir NATO institucijas, tačiau šios institucijos nėra pats įdomiausias dalykas per se.
Esmė slypi valstybių narių vienybėje palaikant tokias viršvalstybines organizacijas, tad
Rusijos tikslas yra šias šalis atakuoti atskirai,
pasitelkiant skirtingas priemones. Tiksliau
pasakius, strategija yra formuluojama atskirai
kiekvienai valstybei. Pavyzdžiui, Vokietijoje
Rusijos strategijai yra palankus verslas –
verslo sektorius yra gan prokremliškas, o
naujasis Vokietijos krikščionių demokratų
partijos vadovas Arminas Laschetas pasisakė prieš V. Putino demonizavimą po
Kremliaus inicijuoto cheminio ginklo panaudojimo prieš S. Skripalį.
Manau, jog tai yra puikus pavyzdys, rodantis,
kad Rusijos programa ES ir NATO atžvilgiu
yra paremta skaldymu. Ji paremta ne patrauklumu, kaip Kinijos atveju, kuri naudoja
daugybę ekonominių priemonių didinti savo
politinę įtaką Europoje, bet Europos vienybės
griovimu. Hibridinė karyba tai daro labai
gerai, ypač tuomet, kai ES ir NATO erdvėje
yra galimybių tą susiskaldymą pagilinti.
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Rusijos dezinformacijos kampanijos ir hibridinio karo taktikos yra efektyviausios, kuomet
jos atliepia nuoširdžius žmonių rūpesčius ir
poliarizaciją visuomenėje. Blogai yra tai, kad
šiuo metu kai kuriose ES ir NATO valstybėse
vyrauja su nepasitikėjimu demokratija ir žiniasklaida susijusios krizės, vyksta tam tikras
dalies visuomenės išstūmimo iš politinio spektro procesas, o nacionaliniuose rinkimuose
matome ir Kremliaus finansuojamus kandidatus. Šiame kontekste Rusijai atsiveria naujos
galimybės didinti savo politinę įtaką ES ir NATO teritorijoje.
JAV prezidento Donaldo Trumpo reakcija į
Juodkalnijos sprendimą prisijungti prie NATO
yra puikus pavyzdys tos politinės atmosferos,
kurią siekia sukurti Rusija. Kuomet Juodkalnija
nusprendė prisijungti prie NATO, prezidentas
D. Trumpas šią šalį pavadino labai agresyvia.
Bet iš kur kilo toks nusistatymas prieš Juodkalniją? Jis tikrai nekilo iš JAV žvalgybos tarnybų.
Niekas negalėtų propaguoti tokio naratyvo,
išskyrus Rusijos politikus rusiškoje žiniasklaidoje. Žinoma, tai nereiškia, jog jie ruošia D.
Trumpui kalbas, tačiau tai reiškia, jog artimiausia D. Trumpui žvalgybinė bendruomenė yra
veikiama Kremliaus naratyvų.
Kateryna Zarembo: Matome evoliuciją Rusijos hibridinio karo strategijoje Ukrainoje. Kalbėdami apie viešąją nuomonę, galime teigti,
jog savo veiksmais Rusija pasidarė sau meškos paslaugą – gilesnės integracijos su Rusija
palaikymas Ukrainoje prieš 2014 m. įvykius
siekė beveik 30 proc., o po 2014-ųjų šis skaičius labai sumažėjo ir 2017–2018 m.. pasiekė
žemiausią tašką – maždaug nuo 7 proc. iki 10
proc. populiacijos. Tačiau tiesioginis Rusijos
veiksmų Ukrainoje poveikis, kurį matome dabar, yra prorusiškų jėgų sugrįžimas. Pavyzdžiui, 2019 m. Ukrainos parlamento rinkimuose, pagrindinė opozicinė partija, propaguojanti
prorusišką naratyvą, pasirodė labai gerai.
Savivaldybių rinkimuose 2020-ųjų spalį ši
partija gerai pasirodė Ukrainos Rytuose, ypač
Donecko ir Luhansko regione. Matome, jog
šiame regione parama prorusiškoms politinėms jėgoms yra didelė.
Kita tendencija Rusijos hibridinio karo taktikos
srityje, kurią stebime nuo 2014 m., yra Rusijos
pastangos diskredituoti Ukrainos valdžios
institucijas. Šie du aspektai – prorusiškų pajėgų kerštas ir Ukrainos institucijų diskreditavimas – ir yra tiesioginis Rusijos hibridinės karybos poveikis Ukrainoje.

