
Komunikacija ir veikla 
klimato krizės srityje:  

lyderiais gali tapti  
universitetai

Kaskart pasauliui susidūrus su dažnėjančiais ir stiprėjančiais klimato kaitos 

padariniais kartu auga ir informacijos apie klimato krizę kiekis. Vienos 

statistinės JAV gyventojų apklausos metu nustatyta, kad 2020 m. 24 proc. 

gyventojų apie klimato kaitą per medijas išgirsdavo bent vieną kartą per 

savaitę, toks pat procentas yra išgirsdavusių bent vieną kartą per mėnesį 

ar kelis kartus per metus. 

Tačiau mokslininkai atkreipia dėmesį, kad komunikuojant klimato krizės 

tema nebepakanka informuoti apie naujus oro temperatūros rekordus ar 

itin gausų iškritusių kritulių kiekį. Šiandienei komunikacijai būtinas komp- 

leksiškas ryšių tarp gamtinių ir socialinių procesų ieškojimas, kai visuomenė 

laikoma ne pasyvia šio reiškinio stebėtoja, o aktyvia dalyve. Todėl klima-

tologai ne tik akylai seka drastiškus klimato pokyčius – jų tyrimų objektu 

tampa ir klimato krizės informacija, kurią jie stebi ir analizuoja internete, 

o kartu ieško tinkamiausio komunikacijos, taip pat ir efektyviausio veikimo 

būdo šia tema.

KLIMATO KRIZĖS KOMUNIKACIJA

Doc. Justas Kažys

Vilniaus universiteto
Chemijos ir geomokslų fakultetas
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rasti medžiagos apie klimato krizės 
švelninimą ir anglies dvideginio išme-
timus Lietuvoje, o nuo 2020 m. veikia 
visapusiškos susistemintos informaci-
jos apie klimato kaitą portalas. Tačiau 
vis dar trūksta išsamios, patikimos, su 
Lietuva susijusios ir nuolat atnaujina-
mos informacijos šia tema. Ypač pasi-
gendama informacijos apie prisitai-
kymą prie klimato kaitos.  

Daugiausia informacijos apie klimato 
krizę randama Vikipedijoje ir socia- 
liniuose tinkluose, tuo tarpu šios te- 
mos reprezentavimas nevyriausybi-
nių organizacijų tinklalapiuose itin 
menkas (1 pav.). 

Informacija žiniasklaidoje atspindi 
visuomenės nuostatas

Pastaraisiais metais daugiausia dė- 
mesio Vilniaus universiteto klimato-
logai skiria internetinės žiniasklaidos 
portaluose ir socialiniuose tinkluose 
skelbiamos informacijos apie klimato 
krizę analizei. Retrospektyviai žvel-
giant į informaciją, jos pateikimo daž- 
numą, būdus ir akcentus galima nu- 
statyti visuomenėje vyraujančias nuo- 
taikas, politines kryptis ir pan. Prieš 
kelerius metus Lietuvoje atlikę socia-
linio klimato kaitos suvokimo tyrimą 

Skandinavijos šalyse – informacija 
kokybiškiausia

Prieš septynerius metus pradėjus 
vykdyti nuolatinę informacijos apie 
klimato kaitą paiešką internete ne tik 
lietuvių, bet ir visų Baltijos jūros regio- 
no šalių, anglų ir prancūzų kalbomis,  
mokslininkus stebino, kokie skirtingi 
rezultatai gaunami Baltijos jūros ša- 
lyse vertinant informacijos šaltinius, 
kiekį, naujumą, geografinę aprėptį ir 
kitus dalykus. Ypač kokybiškos ir suba-
lansuotos informacijos apie klimato 
kaitą pateikimu išsiskyrė Skandina-
vijos šalys. Visomis kalbomis Vikipe-
dija beveik visada patekdavo tarp trijų 
aukščiausių paieškos pozicijų, tačiau 
jos straipsniai savo apimtimi ir turiniu 
buvo labai skirtingi. Atidžiau panagri-
nėjus informaciją lietuvių kalba paaiš-
kėjo, kad oficialiuose su aplinka susiju-
siuose interneto portaluose tik 8 proc. 
naujienų buvo skirta klimato kaitos 
temai. 

Tačiau per pastaruosius metus inter-
nete informacijos apie klimato kaitą 
lietuvių kalba lygis smarkiai kilo. Aplin-
kos ministerijos tinklalapis suteikia 
išsamių žinių apie klimato kaitos poli-
tiką Lietuvoje ir ES, Aplinkos apsau-
gos agentūros tinklalapyje galima 

2020 m. pasauliui  
susidūrus su 
COVID-19,  
žiniasklaidos 
dėmesys kitoms  
temoms mažėjo. 
Ne išimtis buvo 
ir klimato krizės 
tema.
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1 pav. Informacijos apie klimato kaitą lietuvių kalba disproporcija  
interneto paieškos rezultatuose (J. Kažys, 2017)
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susitikimui (COP 15). Joje vaizduo-
jamas statomas milžiniškas namas, 
kurio kiekvieno aukšto pagrindą suda- 
ro mokslas, ekonomika, visuomenė ir 
valdymas. Šį namą stato ne tik moks-
lininkai, gamtosaugininkai ir politikai, 
jame pluša įvairių sričių atstovai –  
visi mes. Nors dabartiniame pasau-
lyje pastebimi teigiami poslinkiai 
klimato krizės sprendimo link, tačiau 
bendrystė – vis dar sunkiai kelią be- 
siskinantis procesas ne tik visame pa- 
saulyje, bet ir Lietuvoje. 

Dėl šios priežasties 2020 m. pabai-
goje Vilniaus universiteto klimato-
logai sukūrė internetinę platformą, 
vienijančią neabejingus klimato poky-
čiams ir turinčius ką apie juos papa-
sakoti žmones. Šiuo metu Vilniaus 
universiteto Klimato kaitos grupė 
(klimatogrupe.vu.lt) veikia tinklaraš-
čio principu ir vienija Vilniaus universi-
teto mokslininkus ir studentus. Vienas 
pagrindinių ilgalaikių grupės tikslų 
yra sujungti Lietuvos universitetų 

mokslininkai nustatė, kad vidutiniškai 
mūsų šalyje per savaitę pasirodo 5,5 
straipsnio klimato kaitos tema, o vidu-
tinė dėmesio ciklo (aktualijos) trukmė 
yra šiek tiek ilgesnė nei trys savaitės, 
t. y. to visiškai pakanka, kad klimato 
krizės tema nebūtų pamiršta. 

Straipsnių klimato kaitos tema skaičius 
pastaraisiais metais auga nuolatos, 
ypač jų padaugėjo 2019 m. Ir nenuos-
tabu, nes būtent šie metai sietini su 
išaugusiu visuomenės ir ypač jaunimo 
aktyvumu klimato kaitos klausimais, 
pasaulyje nuvilnijusiais daugiamili-
joniniais protestais ir nepaprastąją 
padėtį paskelbusiais regionais, mies-
tais ar verslo įmonėmis, skatinančio-
mis valstybių vadovus kaip įmanoma 
greičiau imtis konkrečių klimato krizės 
suvaldymo veiksmų.  

Vis daugiau dėmesio skiriama vizua- 
liajai informacijos daliai (nuotraukoms,  
vaizdo įrašams). Lyginant 2010–2011 
ir 2019–2020 m., vidutinis vizualinio 
turinio kiekis straipsniuose šia tema 
padvigubėjo.

2020 m. pasauliui susidūrus su 
COVID-19, žiniasklaidos dėmesys ki- 
toms temoms mažėjo. Ne išimtis buvo 
ir klimato krizės tema, nors klimato 
kaitos padariniai 2020 m. buvo smar-
kiai juntami visame pasaulyje (2 pav.).

Permainos matyti ir straipsnių apie 
klimato krizę pavadinimuose. 2019 m.  
žiniasklaidos perduodamoje informa- 
cijoje buvo juntamos visuomenės įsi- 
traukimo į klimato kaitos temą tenden-
cijos (dažniausi raktiniai žodžiai – 
„žmonės“, „aktyvistas“, „protestas“, 
„jaunimas“, „Thunberg“), o 2020 m. ši 
tema nagrinėjama daugiau aplinkos ir 
mokslo („klimatas“, „gamta“, „moks-
lininkai“, „ekstremumai“, „arktis“), 
politikos ir ekonomikos („lyderiai“, 
„pasaulis“, „pinigai“, „galimybė“) 
aspektu (3 pav.).

Svarbiausia – tikslo siekti bendrai 

Viena taikliausių klimato kaitą vaiz-
duojančių iliustracijų buvo sukurta 
2009 m. Kopenhagos klimato kaitos 

2 pav. Straipsnių apie klimato kaitą mažėjimas 2019–2020 m.
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bendruomenes kalbėti ir rašyti įvai-
riomis klimato kaitos temomis ir skleisti 
informaciją plačiajai visuomenei.  

Universitetai gali tapti lyderiais 

Universitetai turi potencialo ir galėtų 
prisiimti atsakomybę visose viešo 
gyvenimo srityse, taip pat ir susiju-
siose su aplinkosauga, tvariu išteklių 
naudojimu, visuomenės sąmoningu- 
mo didinimu. Klimato krizės akivaiz-
doje nuolat blogėjanti aplinkos būklė 
pasaulyje, ES deklaruojamas Žaliasis 
kursas, besikeičiantis ir sąmoningė-
jantis visuomenės, ypač jaunų žmonių, 
požiūris į aplinką sukuria idealią terpę 
universitetams su mokslininkais prie-
šakyje tapti aplinkosaugos problemų 
sprendimo lyderiais. 

Nors gamtinės ir technologinės pakrai-
pos klimato kaitos specialistų poreikis 
Lietuvoje yra iš dalies patenkinamas, 
tačiau institucijų, atsakingų už klimato 
krizės padarinių valdymą ir informa-
vimą, pavyzdžiui, politikoje, teisėje, 
ekonomikoje, žurnalistikoje, trūkumas 
smarkiai jaučiamas ir, manoma, atei-
tyje jis tik didės.

Šių specialistų vienijimasis į stam-
besnius tinklus tampa svarbia ir 
galinga kovos su klimato krize prie-
mone visame pasaulyje. Pavyzdžiui, 
prieš šiais metais vyksiantį klimato 
kaitos susitikimą Glazge (Jungtinė 
Karalystė) daugiau kaip 50 Anglijos 
universitetų susijungė į COP 26 uni- 
versitetų tinklą, kurio tikslas – akty-
viai dalyvauti klimato kaitos politi-
niuose procesuose ir atstovauti moks- 
lo ir edukacijos centrų pozicijai. Taip 
pat ir pasaulio universitetai yra susi-
jungę į panašų Tarptautinį universi-
tetų klimato aljansą, kuriam priklauso 
48 universitetai. Pagrindinė aljanso 
misija –  bendradarbiavimas, užtikri-
nantis tinkamą klimato žinių ir patir-
ties panaudojimą praktinėje veikloje. 
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3 pav. Dažniausiai minimi žodžiai 
straipsnių apie klimato kaitą pa- 

vadinimuose komerciniuose žinia- 
sklaidos portaluose 2019–2020 m.
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2020 m. ir Vilniaus universitetas inici-
javo Lietuvos universitetų susitarimą 
dėl klimato kaitos, prie kurio prisi-
jungė visi didieji Lietuvos universitetai. 
Daug vilčių sprendžiant šią problemą 
teikia ir tai, kad Vilniaus universite-
tas įsitraukė į Europos universitetų 
aljanso „Arqus“, kurio vienas iš tikslų 
yra klimato krizės valdymas visuome-
nės labui, veiklą. 

Klimato kaita – bendras visų uni- 
versitetų prioritetas

Kitas svarbus žingsnis sprendžiant šią 
krizę galėtų būti klimato kaitos stra-
tegijos ir veiksmų planų sukūrimas. 
Daugelis pasaulio universitetų siekia 
tvarumo ir klimato neutralumo prin-
cipų, tačiau tai – ne vienų metų įdirbio 
reikalaujantis procesas. Pavyzdžiui, 
Niukaslio universitetas (Jungtinė Ka- 
ralystė) siekia tapti klimatui neutraliu 
universitetu iki 2030 m., bet pirmuo-
sius žingsnius šia linkme jau žengė 
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2020 m. ir Vilniaus 
universitetas  

inicijavo Lietuvos 
universitetų  

susitarimą dėl 
klimato kaitos, prie 

kurio prisijungė 
visi didieji Lietuvos 

universitetai.

2007 m. Kitas pavyzdys – Briuselio 
laisvasis universitetas (Belgija), kuris 
savo klimato srities veiksmų plano tiks-
lus įgyvendino per septynerius metus. 

Vienas pirmųjų darbų, nuo kurių reikė- 
tų pradėti ir Lietuvos universitetams – 
tai savo pastatų, mobilumo, paslaugų, 
personalo ir studentų anglies dvide-
ginio (CO

2
) pėdsako įsivertinimas ir  

klimato krizės įveikimo strategijos 
parengimas. Joje turi būti numatyti 
konkretūs terminai ir veiksmai maži-
nant CO

2
 pėdsaką. Kitas svarbus 

darbas – įsteigti struktūrinį elementą, 
kuris kuruotų įvairius su klimato kaita 
siejamus mokslinius ir edukacinius 
projektus ir techninius sprendimus. 
Svarbu siekti, kad klimato kaitos tema 
būtų ne tik gamtinės pakraipos pada-
linių tyrimų ir edukacijos objektas, bet 
ir bendras visų universitetų prioritetas.


