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2018 09 25 internetiniame portale „Lietuvos žinios” buvo išspausdintas Vilniaus savivaldybės           
komunikacijos specialisto, Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjo Karolio Žukausko         
straipsnis “Kas tampo miškų kirtimo isterijos virvutes? Arba miškas prieš NATO“, 2018 09 24 šį               
straipsnį M. Žukauskas buvo patalpinęs savo FB paskyroje. 

Nurodytame straipsnyje ("google tyrimas") Karolis Žukauskas, remdamasis samprotavimais ir         
prielaidomis, šališkai perša tikrovės neatitinkančius, faktais nepagrįstus teiginius ir         
manipuliuodamas informacija bando suformuoti tendencingą ir nepatrauklų miškų judėjimo         
įvaizdį (kitaip tariant, klijuoja "etiketę"). Anot autoriaus, FB grupė „Apginkime miškus“,           
portalas „Gyvas miškas“ ir asociacija „Gyvas miškas“ (toliau miško judėjimas) įkurta įtakojant            
Rusijai ar tai jos tarnyboms („tampo mūsų judėjimo virvutes, t. y. įtakoja mūsų veiklą“), autorius               
skleidžia žinią, kad šis judėjimas yra nukreiptas prieš NATO, o miškų kirtimo problema             
isteriškai išpūsta (problematika ir judėjimo turiniu jis nesidomėjo, o žodis "isterika" įvairiomis            
formomis straipsnyje, kaip patikslino pats autorius, panaudotas net 32 kartus), todėl judėjimas            
skaldo visuomenę ir yra skirtas isterijos platinimui. 

Iš viso straipsnio turinio ir po jo sekusios viešųjų ryšių kampanijos buvo matyti, kad jis itin                
sufokusuotas, nukreiptas prieš vieną iš asociacijos steigėjų ir turi vieną, išskirtą tikslą – tyčia              
žeminti ir niekinti J.Vidzėnę ir jos praeityje FB reikštą nuomonę aktualiais gyvenimo klausimais,             
sugretinimo būdu bandant susieti su eile FB grupių veikla, nesusijusių su J. Vidzene ir miško               
gynėjų veikla, tokiu būdu niekinti ir visą miško judėjimą, tuo žeminant veikiančių portalų ir              
asociacijos „Gyvas miškas“ dalykinę reputaciją. Tai pažeidžia Visuomenės informavimo         
įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatytus visuomenės informavimo principus, kurie nurodo, kad            
viešoji informacija turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Straipsnio pabaigoje,           
skiltyje „Ką daryti?“, vadindamas šio judėjimo iniciatorius marginaliniu sluoksniu ir ragindamas           
žiniasklaidos darbuotojus nesuteikti tribūnos, o FB vartotojus bėgti iš FB puslapio ir grupės,             
nesidalinti įrašais, įspėjant apie tai ir draugus, kursto neapykantą, niekina ir kursto diskriminaciją             
dėl socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų, tuo pažeisdamas Visuomenės informavimo          
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą. 



Tokio pobūdžio informacija paprastai sukelia įtampą visuomenėje, nepakantumą kitiems nei          
daugumos bruožams ir tokiu būdu kuria konfliktams palankią erdvę visuomenėje. Pagrindinė           
šios neapykantos kurstymo ypatybė yra siekis įžeisti ne vieną asmenį, o visą apibrėžtą asmenų              
grupę. Taigi, nuo neapykantos kurstymo incidentų nukenčia ne tik konkrečioms grupėms           
priklausantys asmenys, bet ir visuomenė, kurioje dėl neapykantos incidentų įsivyrauja          
nesaugumo atmosfera. 

M.Žukauskas diskusijoje dėl šio miško judėjimo keliamų problemų – kertamų miškų saugomose            
teritorijose nedalyvavo ir kaip galima suprasti į šią problemą net nesigilino, nes skiltyje “Ką              
daryti?“ klausdamas, ar Lietuvoje šiuo metu turime problemą dėl pernelyg agresyviai kertamų,            
atsako – "nežinau, ...matau, kad problema nėra vien tik iš piršto laužta“, tačiau straipsnio skiltyje               
„Bet pradžiai apie mišką“ nurodo „gavau ir argumentuotų komentarų apie tai, kad blogai, jog              
kertami miškai draustiniuose, apie sengires, apie brandų mišką, šiek tiek skaičių – kas leido              
susidaryti vaizdą, kad problema galimai reali...“, „aš nežinau kiek ši problema reali ir kokio ji               
dydžio“. Nežiūrint to, judėjimą, kur dalyvauja didelė dalis visuomenės (beveik 11 000 grupės             
narių), pasisakančių prieš plynus kirtimus saugomose miško teritorijose, pateikiančių apie tai           
vaizdo įrašus, iškeliančių įvairias problemas, vadina isterija, skaldančia visuomenę, o jos           
įkūrėjus netinkančiais „žaidėjais“. 

Pažymiu, kad asociacija “Gyvas miškas“ sukurta tikslu inicijuoti piliečių nacionalinę diskusiją           
miškų klausimu, siekiant įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą, šviesti pilietinę visuomenę           
aplinkosaugos klausimais, nes šioje srityje buvo daug susikaupusių problemų: masiškai plynai           
kertami miškai saugomose teritorijose (kirtimo norma šiais metais vyriausybės nutarimu dar           
padidinta 6 proc.), apie kirtimų didinimą nebuvo informuota visuomenė, nepadarytas ekologinis           
tyrimas dėl miškų kirtimo poveikio aplinkai, kaip to reikalauja Orhuso konvencija, pažeidinėjami            
nacionaliniai ir tarptautiniai norminiai aktai, neužtikrinta NATURA 2000 tinklo apsauga ir t.t.            
Apie visa tai yra skelbiama viešame mūsų portalo „Gyvas miškas“ puslapyje. Į šį judėjimą bei               
viešas diskusijas internetiniame portale įsitraukė beveik 11 000 piliečių, dalis, užpildę anketas,            
tapo šio judėjimo savanoriais. 

Šioje viešoje diskusijoje dalyvauja mokslininkai, teisininkai, miškininkai, aplinkosaugos        
specialistai ir kiti piliečiai, yra organizuojamos įvairios taikios akcijos – susitikimai,           
konferencijos, žygiai po miškus, susitikimai su vadovaujančiais aplinkosaugos darbuotojais,         
miško kirtavietėje buvo organizuota masinės informacijos priemonių žurnalistų susitikimas su          
aplinkosaugos ministru ir generaliniu urėdu. Šio judėjimo dėka suteikta galimybė FB portaluose            
pasisakyti dėl kertamų miškų plačiajai visuomenei, išvystyta jų plati diskusija. Atsižvelgiant į            
portaluose reiškiamą visuomenės nuomonę, aplinkos ministro sprendimu buvo sustabdytas miško          
kirtimas Labanoro girioje 1 mėnesiui ir koreguojama miškų kirtimo strategija, vienas iš            
dalyvaujančių asociacijos veikloje aplinkosaugininkų yra pakviestas dirbti aplinkos ministro         
visuomeniniu padėjėju, seimo narys L.Balsys pateikė miškų įstatymo pataisas dėl kirtimų           



uždraudimo saugomose teritorijose, dėl iškeltos problemos apie masiškai kertamus miškus          
saugomose teritorijoje pradėta diskutuoti ne tik internetiniame portale, bet ir kitose masinės            
informacijos priemonėse. 

Iš viešoje erdvėje esančios informacijos matyti, kad K.Žukauskas yra Vilniaus miesto mero            
R.Šimašiaus patarėjas, komunikacijos specialistas, kurio viena iš pareigų yra kurti įvaizdį. Jau            
vien tai, kad tokios didelės apimties straipsnio paruošimui reikalingos labai didelės laiko            
sąnaudos (naivu, kai M.Žukauskas nurodo, kad užteko tik vieno vakaro), ši tema tiesiogiai nėra              
susijusi su jo darbu ar užimamomis pareigomis, todėl neabejotina, kad šis straipsnis yra             
užsakomojo pobūdžio, siekiant tyčia, šališkai sukurti miškų judėjimo neigiamą įvaizdį. Kokios           
tai jėgos, galime tik reikšti savo subjektyvią nuomonę – miškų pramonės lobistai, aplinkos             
pareigūnai, nes būtent dėl jiems judėjimo iškeltų problemų reikėjo aiškintis visuomenei. 

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.24 straipsnis numato, kad asmuo turi teisę           
reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius garbę ir orumą ir           
neatitinkančiais tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą          
turtinę ir neturtinę žalą. Jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per           
visuomenės informavimo priemonę (spaudoje, televizijoje, radijuje ir pan.), asmuo, apie          
kurį šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta             
visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai išspausdintų ar kitaip         
paskelbtų. 

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 2 dalimi, reikalauju, kad FB “Valstybės           
žinios” savo paskyroje praneštų, kad nurodytas straipsnis neatitinka tikrovės ir straipsnyje           
nurodytą informaciją paneigtų per dvi savaites kaip tai numato įstatymas ir šį straipsnį             
pašalintų iš FB portalo. 

Asociacijos “Gyvas miškas” vadovė 
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