KREMLIAUS DEZINFORMACIJA APIE ĮVYKIUS SIRIJOJE
Dalia Bankauskaitė
Kremliaus požiūriui atstovaujanti žiniasklaida Lietuvoje teigia, kad JAV, atsakydama karine
ataka į Assado cheminio ginklo panaudojimą, įrodo, jog Vašingtonas elgiasi kaip tarptautinis agresorius.
Maskvai atstovaujanti žiniasklaida balandžio 4 d. JAV raketų smūgius į Sirijos vyriausybės
pajėgų oro bazę vertino taip: Assado režimas nėra atsakingas už dujų ataką, per kurią žuvo beveik 100
civilių; Rusija niekaip nėra susijusi su šia ataka; Kas panaudojo cheminį ginklą – nenustatyta, tačiau
Pentagonas skubiai paleido raketas ir pažeidė tarptautinę teisę. Tokios mintys dar kartą pagrindė seniai
žinomą Kremliaus naratyvą, kad JAV yra agresorė.
Šiomis temomis buvo rašoma Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse, siekiant priversti suabejoti
ar sumaišyti faktus apie cheminio ginklo panaudojimą. Balandžio 11 d. Kaliningrade registruotas
Kremliui pavaldus tinklalapis Rubaltic.ru publikavo straipsnį „Baltijos valstybės įnirtingai palaiko
Vašingtono smūgius Sirijoje“ ir pažymi, kad „užsienio ministrai beveik vienbalsiai išsakė paramą
„Twitteryje.“ Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė išsišoko susiedama Assadą ir Putiną su „tragedija
Chan Šeichūne“, kad „Sirijos ir Rusijos vadovai turi žinoti raudonas linijas – kas galima ir kas ne.“
Straipsnyje ginčijama, kad „JAV raketų ataka įvykdyta nelaukiant, kada bus nustatytos dujų atakos
priežastys“, o raketų smūgiai primena 2003 m. Valstijų pasirengimą pulti Iraką pasinaudojant
pretekstu, jog šis turi masinio naikinimo ginklų.
Balandžio 12 d. Kremliaus tinklalapis rusų kalba regnum.ru citavo Rusijos prezidentą Vladimirą
Putiną, pateikdamas dvi dujų atakos prieš Sirijos civilius versijas: pirma, „Sirijos oro pajėgos pataikė į
pogrindinę (nelegalią) cheminių ginklų gamyklą“ ir, antra, „ataka buvo suplanuota provokacija, siekiant
sukelti spaudimą teisėtai Sirijos Vyriausybei.“ Balandžio 13 d. rubaltic.ru pakartojo Putino teiginius. Dar
vienas Kremliaus požiūriui atstovaujantis tinklalapis lietuvių kalba sputniknews.lt publikavo straipsnį
„Lietuvos pozicija dėl Sirijos – už sveiko proto ribų“, kritikuojantį Lietuvos „besąlygišką JAV palaikymą.“
Taip pat primenama, kad Lietuva besąlygiškai rėmė JAV 2003 m., puolant Irako prezidentą Sadamą
Huseiną.
Siekdama tikslų, Rusija naudoja ne tik karines priemones, bet ir propagandą. Jos užsienio
politikos doktrinoje sakoma, kad „švelnioji galia“ tapo integralia Rusijos užsienio politikos dalimi. Todėl
nestebina, kad Kremliaus dezinformacijos kampanija apie dujų ataką Sirijoje suaktyvėjo JAV valstybės
sekretoriaus Rexo Tillersono vizito į Maskvą išvakarėse ir prieš JTO Saugumo Tarybos balsavimą dėl
dujų atakos Sirijoje.
Kremlius siekia priversti Lietuvos visuomenę manyti, kad Vašingtonas vykdo agresyvią užsienio
politiką, pažeidžia tarptautinę teisę, o Lietuva paklūsta JAV ir nėra nepriklausoma valstybė.
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