Lapkričio 16 d. Lietuvos Seimas vieningai priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo, vadinamo
Magnitskio įstatymu, pakeitimus, draudžiančius į Lietuvą atvykti asmenims, įvykdžiusiems savo šalyse
stambaus masto nusikaltimus žmogaus teisių, korupcijos ir pinigų plovimo srityse. Ankstesniame
įstatyme buvo draudžiama atvykti į Lietuvą užsieniečiams, keliantiems pavojų nacionaliniam
saugumui ar viešajai tvarkai.
Kremliaus požiūrį pristatanti vietos žiniasklaida rusų ir lietuvių kalbomis, - Sputniknews.lt, Regnum.ru,
Rubaltic.ru, Ria Novosti kritikavo naujas įstatymo pataisas laikantis įprastų Kremliaus propagandos
principų.
Sputniknews.lt citavo Rusijos ambasadorių Lietuvoje Aleksandrą Udalcovą sakant, kad “atsakydama į
Lietuvos Magnitskio įstatymą, Rusija gali uždrausti atvykimą daugeliui lietuvių.” Kitas Sputniknews.lt
straipsnis rašė, kad "Vieningosios Rusijos" narė Jelena Panina teigia, jog “besąlygiškas JAV politikos
sekimas ne tik kenkia Lietuvos interesams, bet ir gali atvesti šalį iki degradacijos”, paskatins dar
didesnę emigraciją, nes, anot jos, Lietuvos piliečiai nepritaria tokiems vyriausybės sprendimams.
Straipsniai siekė iššaukti lietuvių nepasitenkinimą vyriausybės veiksmais bei sukelti visuomenėje
nerimą, kad Maskva gali įtraukti į juodąjį sąrašą asmenis, turinčius verslo bei asmeninių ryšių Rusijoje.
Taip pat straipsniuose buvo siekiama parodyti, kad Rusija geba atsakyti į Seimo sprendimus, kaip kad
padarė 2012 metais JAV priėmus Magnitskio Aktą, - Prezidentas Vladimiras Putinas uždraudė
amerikiečių šeimoms įsivaikinti rusų našlaičius.
Sputniknews.lt (Sputnik Litva) rusų kalba plėtojo naratyvą, menkinantį Lietuvos valstybę. Straipsnyje
sakoma, kad Lietuva „ėmėsi dar vieno veiksmo prieš Rusiją” ir kad „Magnitskio įstatymas yra
absurdiškas ir beprasmis", nes „oficialus Vilnius aktyviai naudojasi [jau egzistuojančiu] įstatymu",
remiantis kuriuo yra draudžiama Rusijos piliečiams atvykti į Lietuvą. Kremliaus žiniasklaidos
tinklalapis iš Kaliningrado Rubaltic.ru pavadino Magnitskio akto priėmimą „užsienio politikos viešųjų
ryšių akcija", skirta dėmesio pritraukimui, bei parodyti „NATO partneriams savo antirusišką poziciją.“
Straipsnyje yra teigiama, kad Rusija yra „rusofobijos" auka.
Verta pažymėti keletą dalykų. Pirma, Kremliaus dezinformacija yra iniciatyvi, o ne reaguojanti.
Atlantic Council Digital Forensic Lab nustatė, kad Kremliaus žiniasklaidos priemonės kampaniją prieš
Magnitskio įstatymą pradėjo gerokai iš anksto iki įstatymo priėmimo.
Antra. Kremliaus požiūrį pristatanti žiniasklaida sukuria informacinę aplinką. Likus mėnesiui iki
įstatymo priėmimo, ketvertas - penketas Kremliaus pažiūras atstovaujančių tinklalapių reguliariai
publikavo straipsnius, kritikuojančius Lietuvos ketinimą priimti Magnitskio įstatymą. Jie pateikė
skirtingus argumentus, bet laikėsi tų pačių naratyvų, - Lietuva yra nevykusi valstybė, Rusija yra
Lietuvos rusofobijos auka, Rusija pajėgi atsikirsti.
Trečia. Sukurtoje informacinėje erdvėje Kremliaus remiama žiniasklaida stengėsi manipuliuoti
skaitytoju taip, kad pastarasis nesusigaudytų, kas yra tiesa. Žiniasklaidos priemonės vengė
konstruktyvios, faktais pagrįstos Magnitskio įstatymo priėmimo analizės. Vietoje to, jie ginčijosi,
barėsi, rašė neigiamus komentarus apie įstatymą priimančią valstybę.
Galiausiai. Skirtingai nei Vakarų, Kremliaus žiniasklaida tapatina Putino rėžimą su Rusijos gyventojais.
Tai ciniška, kai Kremliaus požiūrį pristatanti žiniasklaida stengiasi manipuliuoti Rusijos visuomene
taip, kad gyventojai jaustųsi atsakingi už nusikaltimus, kurių jie nepadarė. Žiniasklaida pristato
Magnitskio įstatymo priėmimą kaip tiesioginį puolimą prieš Rusijos žmones, kai iš tikrųjų, įstatymas
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yra prieš korumpuotus asmenis, dalyvaujančius kleptokratinėje veikloje, kurie pažeidžia žmogaus
teises.
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