Anot Kremliaus žiniasklaidos, JAV yra „agresorė“, o Rusija – „apgulta tvirtovė“
Artėjant rugsėjo mėnesio Rusijos–Baltarusijos puolamojo tipo karinėms pratyboms „Zapad 2017“,
vyksiančioms Rusijos Vakarų karinės apygardos regione, Kremliaus žiniasklaida siekia įbauginti
Lietuvos gyventojus, skleisdama dezinformaciją, kad Lietuvos vyriausybės pastangos dislokuoti JAV
priešraketinę sistemą Baltijos regione gali išprovokuoti karą tarp Rusijos ir Vakarų.
Baltijos šalys ir Lenkija pasijuto nesaugiai, kai 2014 m. Rusija aneksavo Krymą, pradėjo karą Rytų
Ukrainoje ir ėmė intensyviai ginkluoti Kaliningrado sritį, vakarinį Rusijos regioną. Reaguodami į
iškilusias grėsmes, 2016 m. NATO viršūnių susitikime Varšuvoje Aljanso šalių vadovai nutarė
dislokuoti po vieną NATO batalioną visose Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Batalioną sudaro 1 000 karių.
Lietuva, kartu su Estija ir Latvija, prašo NATO ir JAV suteikti papildomas saugumo priemones –
dislokuoti strateginio lygio oro gynybos sistemą bei sunkiąją ginkluotę Baltijos šalyse. Nerimą kelia
artėjančios „Zapad“ pratybos, kuriose, kaip prognozuoja Vakarų ekspertai, gali dalyvauti maždaug
150 000 karių ir Rusijos karinis rezervas. Rusija stengiasi skaidyti pratybas į etapus ir taip išvengti
tarptautinių stebėtojų dalyvavimo, nors to reikalauja Vienos sutartis.
Vasario 24 d. Kremliaus požiūrį pristatantis tinklalapis RuBaltic.ru publikavo straipsnį „Amerikos
priešraketinės gynybos sistemos dislokavimas pakenks Lietuvos saugumui“, kuriame neigiamos
Lietuvos pastangos užsitikrinti saugumą ir tvirtinama, kad Rusija priversta gintis nuo Vakarų.
Teigiama, kad JAV yra agresorės, nes jų ginkluotos pajėgos artėja prie Rusijos sienų ir kelia grėsmę
šalies saugumui.
Straipsnis menkina Lietuvos valdžios institucijas, teigia, kad elgiamasi neatsakingai kviečiant
Pentagoną dislokuoti „Aegis“ priešraketinės gynybos sistemą Lietuvoje, nes „tai išprovokuotų
katastrofą.“ Taip pat straipsnis kritikuoja Lietuvos didinamas išlaidas gynybai, tačiau teisingai cituoja,
kad Lietuvos gynybos biudžetas šiemet yra 1,8 proc. BVP (2018 m. sudarys 2 proc. BVP, ir 2,5 proc. –
2020 m.).
Toliau minimos 2016 m. vykusios NATO karinės pratybos „Anaconda“ prie aljanso rytinių sienų,
kuriose dalyvavo 31 000 karių. Tokiu būdu straipsnis teisina Rusijos karines pratybas „Zapad 2017“
prie Rusijos vakarinių sienų (pratybose „Zapad” Rusijos karinės pajėgos imituos Baltijos invaziją).
Pagal Rusijos karinę doktriną, informacinis karas yra labai svarbi karo dalis. Valerijus Gerasimovas,
Rusijos kariuomenės generalinio štabo vadovas pažymi, kad išaugo nekarinių priemonių svarba,
kuriomis siekiama politinių ir strateginių tikslų. Jos yra veiksmingesnės nei ginklai. Dar nėra aišku,
kaip dabartinė dezinformacijos kampanija paveiks Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gyventojų nuomonę.
Artėjant „Zapad 2017“ karinėms pratyboms dezinformacijos kampanija tęsis.
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