Padėk Lietuvai, pakviesk draugą į
Lietuvą
COVID-19 pandemijai kaustant Lietuvą ir pasaulį, mažai kas abejoja, kad Lietuvos
laukia sunkmetis. Jau dabar ypač stipriai smogta sektoriams, susijusiems su
atvykstamuoju turizmu: viešbučių, maitinimo įstaigų, renginių organizavimo veikla
apmirusi, šimtai žmonių netenka pajamų ir darbo. Stebuklingos lazdelės neturime,
tačiau pasekmes sušvelninti galime. Tu gali. Tereikia pakviesti į Lietuvą savo
draugus ir draugų draugus.
Visų pirma, kreipiuosi į lietuvių diasporą. Esu vienas iš jūsų, jau 14 metų gyvenu
Taline, Estijoje. Įvairiais skaičiavimais, lietuvių už Lietuvos ribų yra apie 1 000
000. Gražus skaičius su daug nulių, bet tai tik skaičius. Manau, kad tapatybę
lemia ne tiek kilmė, kiek valia ir noras būti lietuviu. Tu lietuvis, jei tau rūpi
Lietuva ir lietuvybė. Todėl tebūnie mūsų pusė milijono, pasklidusių nuo Punsko,
Oslo, Londono, Dublino ir Barselonos iki Čikagos, Niujorko, Romos, Melburno ir
Tel Avivo. Kiekvienas iš mūsų turime vietinių draugų, kaimynų, bendradarbių ir
šeimos narių. Pakvieskime juos į Lietuvą. Šią vasarą, šiais metais, dabar.
Pakvieskite bendraudami tiesiogiai, pakvieskite socialiniuose tinkluose.
Neabejoju, kad didžioji dauguma turite facebook paskyras. Kiekvienas iš mūsų
esame Lietuvos ambasadorius, Lietuvos žinios nešėjas. Atėjo metas nuo pasyvaus
Lietuvos garsinimo pereiti prie aktyvių veiksmų. Pirmas žingsnis – atkreipti
dėmesį į Lietuvą, šalį, kurią verta aplankyti. Paraginkite savo draugus
užsieniečius paklausti jūsų apie Lietuvą. Parašykite savo socialinio tinklo
paskyroje grotažymę #PaklauskManęsApieLietuvą ta kalba, kuria bendraujate
savo šalyje. Pavyzdžiui, angliškai tai būtų #AskMeAboutLithuania. Užsimezgus
dialogui, jūs neabejotinai savo draugams pateiksite tūkstantį priežasčių aplankyti
Lietuvą. Jei nors vienas iš jų užsikrės kelionės į Lietuvą idėja, šalis gali sulaukti

500 000 svečių. Tam, kad galėtume pasauliui skelbti patikrintą ir savalaikę
informaciją, reikalingas Lietuvos institucijų indėlis: tiksliai žinoti kada, kaip ir
kokiomis sąlygomis švelninami apribojimai, kokie objektai atidaromi, kokie
ribojimai taikomi, iš kokių šalių jau leidžiama atvykti ir nuo kokios datos bus
leidžiama atvykti iš kitų šalių. Labai aktualūs būtų palyginimai, kuo krizės
valdymas Lietuvoje pranašesnis už kaimyninių šalių taikomus ribojimus ir t. t.
Antra, kreipiuosi į suinteresuotas Lietuvos institucijas, atsakingas už turizmą,
teisinį reguliavimą ir informacijos sklaidą. Padėkite jums padėti. Suprantu, kad
Lietuvoje nėra vieno langelio principu veikiančios institucijos, kuri galėtų
kompleksiškai suteikti visą reikiamą informaciją. Ministerijų ir departamentų
daug, visi užsiėmę savo atsakomybės fragmentu bendroje turizmo sektoriaus
dėlionėje. Jei vieningo informacijos koridoriaus nesukurta per kelis dešimtmečius,
naivu būtų tikėtis, kad tai nutiks per mėnesį. Juolab kad veikti reikia dabar.
Tačiau yra būdas, kaip be didelių pastangų galėtumėte aprūpinti diasporos
ambasadorius aktualia informacija apie esamą ir planuojamą reguliavimą,
transporto arterijų veiklą, teikti nuolatos atnaujinamą informaciją apie
atsidarančius turizmo objektus. Miestų ir rajonų savivaldybės galėtų skelbti su
vietos turizmu susijusias naujienas ir pan. Skelbkite temines žinias socialiniuose
tinkluose naudodami grotažymę #PakvieskDraugąĮLietuvą, tai padės greitai ir
sistemiškai „sužvejoti“ informaciją tuose tinkluose. Taip pat siųskite turinį į
Lietuvos naujienų portalus, pageidautina su ta pačia grotažyme.
Trečia, kreipiuosi į Lietuvos žiniasklaidos kanalus, ypač naujienų portalus
internete. Suteikite teminę erdvę Lietuvos institucijoms skelbti atitinkamą
informaciją, domėkitės ir skatinkite skelbti kuo aktualesnį turinį. Manau, kad
nebūtų labai sudėtinga sukurti laikiną rubriką tuo pačiu pavadinimu – „Pakviesk
draugą į Lietuvą“.
Bendromis pastangomis būtų sukurta efektyvi schema: lietuvių diaspora tampa
tiesioginiu informacijos nešėju pasaulyje, Lietuvos institucijos aprūpina aktualiu
turiniu, žiniasklaidos kanalai suteikia erdvę informacijai kaupti. Sudėtinga?
Manau, kad ne. Padėti Lietuvai – misija įmanoma ir tai nieko nekainuoja. Tereikia
geros valios ir šiek tiek pastangų.
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