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ĮVADAS 

 

Šiaurės šalių identiteto sukūrimas atsigręžia dar į XIX amžių, susiedamas Vikingus, Vikingų amžių bei 

Skandinaviškumą bei Šiauriškumą į sinonimus ir į bendrą, būtent Šiaurės šalių regiono, šalių junginį, 

kategoriją.1 Anot Miko Lagerspetz, kategorizavimas, šiuo atveju į regionus, yra būdas konstruoti 

identitetus. Šiaurietiškas identitetas remiasi geografine vieta, istoriniais ryšiais, kalbiniu giminingumu, 

vyraujančiu protestantizmu, socialinio vystymosi modeliu (angl. the Nordic model), 

bendradarbiaujančiomis institucijomis, teisine ir administracine tradicija, lyčių lygybe – tai kintamieji, 

kuriais Šiaurės šalys pagrindžia savo bendrumą ir išskirtinumą.2 Anot istorikų ir dėstytojų Henrik 

Berggren ir Lars Tragardh, Šiaurės valstybės taip pat pasižymi aukštu pasitikėjimo lygiu, įstatymų 

laikymųsi ir žemu korupcijos lygiu.3 Taip pat išsiskiria šiaurietiška konsensuso demokratija, kurioje 

politinės diskusijos siekis – neutralizuoti konfliktus ir pasiekti kompromisą.4 Anot Mary Hilson, jau XX 

amžiuje Šiaurės regionas, kaip geopolitinis subjektas, tarptautiniuose santykiuose buvo priimamas kaip 

savaime suprantamas, tačiau išsiskiriantis.5 Kaip Luis Beltrán, Javier Maestro, Liisa Salo-Lee pabrėžia, 

Norden laikoma ne europietišku, ne katalikišku, priešingu Romos mokymams, antiimperialistiniu, ne 

kolonijiniu, neišnaudotojišku, taikiu, mažu ir socialdemokratišku regionu.6 Negana to, Šaltojo karo 

metu Skandinavija užėmė ypatingą poziciją tarp Rytų ir Vakarų. Šiaurės šalių teritorija buvo vieta, kur, 

remiantis apklausomis, konfliktas buvo mažiausiai tikėtinas.7  

 

Nagrinėdami Šiaurės šalių saugumą, mokslininkai neaplenkia Arkties regiono tematikos, nes būtent čia 

susiduria ne tik skirtingų valstybių sienos, bet ir interesai.8 Ypač saugumo tematika aktualėja didžiosios 

rytų kaimynės – Rusijos - agresijos ir galios rodymo akivaizdoje.9 Permąstyti santykius ir vykdomą 

                                                 
1 Uffe Østergård,”Nordic Identity between ”Norden” and Europe.”Kn. Luis Beltrán, Javier Maestro, Liisa Salo-Lee (sud.), 

European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and the Iberian Peninsula, Universidad de Alcalá: Servicio de 

Publicaciones 2002, 151-202. 
2 Miko Lagerspetz, „How Many Nordic Countries? The Possibilities and Limits of Geopolitical Identity Construction“, 

Cooperation & Conflict 38. 1, 2003. 57. 
3 World economic forum Davos 2011 „Shared norms for the new reality“.2011. 
4 Mary Hilson, Nordic Model:Scandinavia Since 1945. London: Reaktion Books Ltd, 2008. 26. 
5 Hilson, 116. 
6 Østergård. 
7  Hilson. 
8 Geir Hønneland, The Politics of the Arctic. UK: Edward Elgar Publishing Ltd, 2013.   
9 Rahbek–Clemmensen, Salling Larsen, Vedby Rasmussen, Forsvaret i Arktis – Suverænitet, Samerbejde og Sikkerhed. 

Copenhage: Center for Militære Studier.  
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politiką paskatino 2014 metais įvykusi Krymo aneksija.1011 Line Sommer Søndergaard atskleidža, jog 

nors Šiaurės valstybėms pavyksta sutarti dėl politikos Šiaurės regione, visgi jų elgesys skiriasi. Anot 

autorės tyrimo, Danija susiduria su sunkumais vidinėse šalies diskusijose, Norvegija yra apribota 

glaudžių ryšių su Rusija.12 Dėl glaudaus ryšio ir intensyvaus bendradarbiavimo su Rusija, Norvegija, 

net nebūdama Europos sąjungos nare, užima svarbią poziciją pastarosios saugumo apmąstymuose. Kitą 

vertus, pažvelgęs iš Norvegijos perspektyvos Øyvind Svendsen teigia, jog Norvegija yra 

stigmatizuojama ir laikoma Europos “outsider’e” arba kitaip tariant - už Europos ribų ir be abejonės 

tokios pozicijos užėmimas sukelia nepatogumų.13 Anot William C. Woklforth ir Nina Græger, 

Norvegija ieško savo statuso Europoje.1415 ir būtent saugumo klausimas padeda jai jį apsibrėžti.16  

 

Anot Kenneth N. Waltz, kiekviena valstybė, norėdama užsitikrinti saugumą, turi elgtis, remdamasi 

savipagalbos principu. Nepaisant Skandinavijos valstybes vienijančio Šiaurės regiono bei kultūros, 

kiekviena šalis yra atskira ir nepriklausoma nuo bendradarbiavimo su kaimynėmis sprendimų priėmimo 

procese. Todėl vidaus ir užsienio politika yra formuojama, remiantis kiekvienos šalies individualiais 

interesais. Kitą vertus, negalima paneigti ir įtakos, kurią daro vyraujančios Rytų ir Vakarų ideologijos, 

bei pastarosios įsitvirtinusios moraliai priimtinos normos. Anot Hans Kelsen, norma yra bendra, jeigu ji 

tam tikrą veiksmą padaro privalomu, o iš to, kas privaloma normoje, turi sekti atitinkamas elgesys.17 

Remiantis tokiu principu, vakarietiškos valstybės, kurių vakarietiškumą apibrėžia liberaliosios 

demokratijos principai, atitinkamai bendrai ir vieningai turėtų reaguoti į veiksmus, kurie remiantis 

                                                 
10 Kristian Åtland, “North European security after the Ukraine conflict.” Journal Defense & Security Analysis, Volume 32, 

2016 - Issue 2. 163-176.  
11 Eirin Kristiansen, “Pragmatisk naboskap og verdikonflikt. En diskursanalytisk tilnærming til Stortingets tverrpolitiske 

enighet om håndteringen av Ukraina-situasjonen.” Oslo, 2015. 14. 
12Line Sommer Søndergaard , Danmark Og Norges Strategi I Arktis – I En Global, Regional Og Intrastatslig Kontekst. 

Copenhage: Kø b e n h a v n s u n i v e r s i t e t. 2015. 
13 Øyvind Svendsen, “Stigma i internasjonal politikk: Norge, EU og søken etter «det normale» i en post-sovjetisk 

sikkerhetskontekst.” Internasjonal Politikk , 74, Nr. 1. 2016.  
14 Nina Græger, “From ‘forces for good’ to ‘forces for status’? Small state military status seeking”, 

i B. Carvalho & I. B. Neumann (red.) Small State Status Seeking. Adbigdon, Oxon: Routledge, 2015. 86-107. 
15 William C. Wohlforth, «Conclusion. A small middle power» i B. Carvalho & I. B. Neumann (red.) Small 

State Status Seeking. Adbigdon, Oxon: Routledge, 2015.  146-155. 
16 Nizar Messari “Identity Anf Foreign Policy:The Case Of Islam In U.S. Foreign Policy.“ Kn. Vendulka Kubalkova (sud). 

Foreign Policy in a Constructed World . New York: Routledge. 227. 

17Hans Kelsen, General Theory of Norms, Published to Oxford Scholarship Online: March 2012 DOI: 

10.1093/acprof:oso/9780198252177.001.0001 

<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198252177.001.0001/acprof-9780198252177-chapter-2 

> [Žiūrėta 2016 12 17] 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198252177.001.0001/acprof-9780198252177-chapter-2
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vakarietiškomis vertybėmis, neatitinka pastarąsias valstybes vienijančių normų. Tai reiškia, jog 

nedemokratiškas, prieš liberalias vertybes nukreiptas elgesys, toks kaip, žmogaus laisvių, valstybių 

vientisumo bei autonomijos nepaisymas ar pažeidimas, iššaukia moraliai visoms vakarietiškoms 

valstybėms priimtiną nepritarimą ir pasipiktinimą. Tokia reakcija, vakarietiškais terminais, būtų 

moraliai teisinga.  

 

Praktiškai žvelgiant į pastarąją teoriją, atitinkamai Vakarų valstybės reagavo į 2014 metų vasario – 

kovo mėnesiais vykdytą Rusijos intervenciją į Ukrainą. Visgi praėjus keliems metams po konflikto 

pradžios ne visos valstybės geba laikytis nuoseklios ir principingos pozicijos Rusijos atžvilgiu. Andrea 

Sofie Nilssen, atlikusi tyrimą apie Norvegijos retoriką Rusijos atžvilgiu po Krymo krizės, atskleidė, jog 

vyriausybės pasisakymuose išryškėja du diskursai – Vakarietiškasis ir Šiaurietiškasis. Vakarietiškasis 

diskursas pabrėžia Norvegijos įsipareigojimą ir lojalumą NATO aljansui bei Europos sąjungai. 

Šiaurietiškasis naudojamas apibrėžti kaimyninį diskursą (norv. Naboskapdiskurs) arba 

bendradarbiavimo diskursą (norv. Samarbeidsdiskurs) būtent Rusijos atžvilgiu.18 Eirin Kristiansen, 

atlikusi tyrimą apie Norvegijos parlamento Stortinget pritarimą Vyriausybės pasirinktam veiksmų 

planui Rusijos atžvilgiu, išskyrė dar griežtesnį ir stipresnį kaimyninį diskursą, remdamasi politikų 

pasisakymais apie tai, jog Europos ir Rusijos konfliktas, nėra konfliktas tarp Norvegijos ir Rusijos.19 Į 

tokį radikalų teiginį autorė siūlo žvelgti per du paralelius diskursus – dvišalį Norvegijos ir Rusijos 

santykių diskursą ir konflikto diskursą, kuris aprėpia ne dviejų šalių santykius, o įtraukia Europos 

vertybinę bendruomenę. Taip konfliktas tampa ne tik šalių, bet ir vertybių. Tuo tarpu, Norvegijos 

bendradarbiavimas su Rusija yra paremtas pragmatiška kaimynyste ir bendrais materialiaisiais 

interesais, o bendro sutarimo parlamente Rusijos agresijos atžvilgiu pavyksta pasiekti dėl 

nenuginčijamų vakarietiško pasaulio vertybių.20 Norvegija, tarsi lieka balansuojanti tarp dviejų 

pasaulių, kur viena vertus turi palaikyti bendruomenę, kuriai vertybiškai priklauso, tačiau susiduria su 

saugumo, ekonomine ir kartu moraline dilema dėl bendradarbiavimo su Rusija Šiaurės regione.21 

 

Dovilė Jakniūnaitė teigia, jog valstybė santykyje su kitais tarptautinės bendruomenės veikėjais nėra 

„tuščias indas“, ji turi tam tikrą pasaulio suvokimą, nusistovėjusias interpretacijas, savo tapatybę ar 

tapatybes. Tampa akivaizdu, jog valstybės savęs suvokimas, statuso apibrėžimas tampa priklausomas ne 

                                                 
18Andrea Sofie Nilssen, Norges-Russland retorikk. Fra brobygging til fiendebilder.“Oslo: Forsvarets Stabsskole, 2015. 21. 

19 Kristiansen,14. 
20 Kristiansen, 7. 
21 Ten pat. 
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tik nuo to, kuo ją iš tiesų laiko tarptautinės bendruomenės nariai,  kuo ji save laiko, bet kartu ir 

bandymas suvokti kitų matymą – „kaip man atrodo, kuo mane laiko ir kaip tuo remiantis aš formuoju 

savo veikimą ir pozijas“. Anot D. Jakniūnaitės, „kiekvienai valstybei būdinga veikla, kurią riboja 

struktūrinančios kaimynystės savybės, o kuria valstybėje vykstantys savivokos ir kitų suvokimo 

procesai.“22 Tuo tarpu Andreas Østhagen teigia, jog nutraukti bendradarbiavimą su Rusija Norvegijai 

kainuotų daug daugiau, nei kad ji galėtų gauti naudos iš stipraus simbolinio solidarumo su Europa, 

smerkiant Rusijos veiksmus Ukrainoje. Norvegijos gynybos ministrė Ine Marie Eriksen Søreide 

nenutrauktą jūrų bendradarbiavimą (angl. Maritime cooperation) tarp Norvegijos ir Rusijos pavadino 

„High north, low politics“, norėdama paneigti idėją, jog Arkties regione dominuoja besivaržantys 

interesai ir didelė konflikto galimybė.23  

 

Norvegijos viešajame diskurse pasireiškia skirtingos pozicijos Rusijos atžvilgiu, išsiskiria du vienas 

kitam prieštaraujantys identitetai. Esant nekonfliktiškoms aplinkybėms, Rusijai veikiant pagal visai 

tarptautinei bendruomenei priimtiną tarptautinę teisę ir demokratiškas vertybes, Norvegijai pavykdavo 

suderinti tiek Vakarietišką tapatybę, tiek Šiaurietiškąją/ Kaimyniškąją, tačiau krizė Ukrainoje paaštrino 

diskusijas dėl Norvegijos identitetų prieštaringumų. Susidurta su iššūkiu nuspręsti, kaip valstybė turėtų 

toliau elgtis grėsmingos kaimynės agresijos aplinkybėmis. Kyla klausimas, kaip, Norvegijai svarstant 

Rusijos elgesį Ukrainos atžvilgiu bei priimant ir aiškinant užsienio politikos sprendimus pastaruoju 

klausimu, kinta Norvegijos tapatybė Rusijos atžvilgiu? Kaip yra suderinamos dvi viena kitai 

prieštaraujančios tapatybės – Vakarietiškoji ir Šiaurietiškoji/Kaimyniškoji – tarptautinio konflikto 

Ukrainoje akivaizdoje? 

 

 

Darbo tikslas – išanalizuoti Norvegijos dviejų didžiųjų partijų – Høyre (esančios valdančiojoje 

pozicijoje) ir Arbeiderpartiet (esančios opozicijoje) – parlamentinius debatus, kuriuose yra siekiama 

rasti sprendimą, sutarti dėl tolimesnės užsienio politikos vykdymo Rusijos atžvilgiu. Tyrimo laikotarpis 

pasirinktas 2015-2017 metai, siekiant pamatyti ne pirmines reakcijas į konfliktą, tačiau jau siekiamą 

rasti kompromisą, aptarimą tolimesniems veiksmams ir planams. Pamatyti, kaip yra sprendžiamas 

dviejų susiduriančių tapatybių klausimas, ar siekiama ginti vieną iš jų, ar suderinti. Darbo tikslas 

                                                 
22 Dovilė Jakniūnaitė, “Kaimynystės Samprata Tarptautinių Santykių Konstruktyvistinėje Perspektyvoje: Rusijos 

Atvejis.“ Disertacija, Vilniaus universitetas, 2007. 
23 Andreas Østhagen „High North, Low Politics – Maritime Cooperation with Russia in the Arctic.“ Arctic 

Review on Law and Politics, Vol. 7, No. 1, 2016,  83–100. 
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išanalizuoti Norvegijos politikų požiūrį į Rusiją, tapatybių susikirtimo sprendimą ir išsiaiškinti, kaip 

diskusijose atsiskleidžia bendros valstybės pozicijos formavimas.  

 

Uždaviniai – Remiantis socialinio konstruktyvizmo teorijos prielaidomis, nagrinėjant Norvegijos 

parlamento debatus, vykusius 2015 -2017 metais, atlikti diskurso analizę, siekiant atskleisti Norvegijos 

dviejų didžiųjų partijų diskusijas, formuojant bendrą valstybės poziciją ir elgseną Rusijos atžvilgiu po 

Krymo įvykių, bandant pasirinkti vieną iš dviejų/ suderinti dvi prieštaraujančias tapatybes. Pasitelkiant 

diskurso analizės metodą: 

 

1. Pirmiausia bus siekiama išanalizuoti atskirus Høyre ir Arbeiderpartiet partijų požiūrius į Rusiją/ 

santykį su Rusiją. 

2. Atskleisti partijų požiūrį į valstybės santykius su Vakarais (JAV, NATO, Europa) 

3. Ištirti partijų nacionalinių interesų supratimą. 

4. Išskirti pasaulio tvarkos suvokimo aspektus.  

5. Visuose minėtuose etapuose bus siekiama išanalizuoti, kaip per kalbą atsiskleidžia pozicijos, 

santykis su kitais debatuose dalyvaujančiais veikėjais, santykis su tuo, kas sakoma, ir ko yra 

siekiama – apginti atstovaujamą tapatybę (Vakarietiškąją arba Šiaurietiškąją/Kaimyniškąją) ar 

suderinti tapatybes. 

6. Atsakyti į pagrindinį darbo klausimą - kaip yra suderinamos dvi viena kitai prieštaraujančios 

tapatybės – Vakarietiškoji ir Šiaurietiškoji/Kaimyniškoji – tarptautinio konflikto Ukrainoje 

akivaizdoje? 

 

Metodologija – į pagrindinį darbo klausimą bus siekiama atsakyti, pasitelkiant diskurso analizės 

metodą, kadangi būtent per kalbą yra siekiama formuoti valstybių sprendimus, ieškoti kompromisų, 

formuoti politiką. Darbo tikslas nėra atpasakoti turinį, o bandyti išanalizuoti gilesnius motyvus, būdus, 

kaip kiekviena partija, turėdama savo įsitikinimus ir pozicijas, bando rasti kompromisą, demokratiškai 

susitarti vardan bendrų valstybės interesų. 
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1. TEORINIS PAGRINDAS 

 

Aiškinant tarptautinius santykius gali būti pasitelkiamos įvairios tarptautinių santykių teorijų 

perspektyvos, kurios kiekviena pasiūlo savitas prielaidas apie tarptautinės sistemos prigimtį, veikėjų 

svarbą bei jų pagrindinius tikslus ir interesus.24 Kiekviena iš teorijų leidžia į reiškinį pažvelgti iš 

skirtingų pozicijų ir skirtingai įvertinti įvykius bei valstybių santykius tarptautinėje erdvėje. Visgi nei 

realizmo paradigmos siūlomas aiškinimas, besiremiantis žmogaus prigimtyje glūdinčiais interesais, 

išreiškiamais per galią,25 nei liberalizmo siūlomas aiškinimas susijęs su gerai apgalvotu tarptautinių 

santykių veikėjų bendradarbiavimo nutraukimo privalumų ir trūkumų įvertinimu bei naudos 

maksimizavimo siekiu,26 nepadeda analizuoti valstybių vidinių politinių diskusijų ir požiūrių 

išsiskyrimo užsienio politikos klausimais. Pagrindinis šių dviejų paradigmų trūkumas – tapatybės 

ignoravimas arba laikymas savaime suprantamu aspektu. Šią problemą sprendžia konstruktyvizmo 

ideologija, kuri pasaulį mato daug sudėtingesnį ir painesnį nei anksčiau.  

 

Konstruktyvizmas kilo iš bandymo apjungti dvi jau minėtas konkuruojančias tarptautinių santykių 

paradigmas – realizmą ir liberalizmą. Konstruktyvistai socialiniuose moksluose pabrėžia, kad, 

priskirdami žodžiams tam tikras prasmes, žmonės konstruoja savąją pasaulio sampratą. Negana to, 

pasaulio supratimui taip pat įtakos turi sąveika su kitais individais ir todėl tas požiūris įgyja 

intersubjektyvų pobūdį.27 Vis dėlto, anot Dovilės Jakniūnaitės ir Evaldo Nekrašo, konstruktyvistai 

siekia ne tik atkreipti dėmesį į socialinės tikrovės konstravimą, bet ir paaiškinti, kokiu būdu ji yra 

konstruojama.28 Toks požiūris turi įtakos ir konstruktyvistiniam tarptautinių santykių aiškinimui. 

„Tarptautinė politika nėra objektyvi, materiali tikrovė, ji yra intersubjektyvi, arba socialinė, tikrovė, ją 

kuria veikėjų veiksmai ir tapatybės, kuriems savo ruožtu daro įtaką normos, idėjos, sąveikos ir 

struktūra“. Tai reiškia, kad konstruktyvizmas leidžia bandyti suprasti skirtingų veikėjų požiūrius ir 

motyvus, neprimetant jiems išankstinių nusistatymų, nuosprendžių ar teorijų. Paliekama erdvė 

kiekvienam tarptautinių santykių dalyviui turėti savo argumentus, o mokslininkams atskleidžia dar 

vieną nišą ieškojimams ir pasaulio veikimo aiškinimams.  

                                                 
24 Ramūnas Vilpišauskas, „Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradarbiavimas integracijos į Europos sąjungą 

kontekste.“ Daktaro disertacija. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2000.   
25 Hans  J. Morgenthau,  Politika tarp valstybių, pataisė Kenneth W. Thompson,vert. Jaunius Petraitis,Vilnius: Margi raštai, 

2011. (New York: McGraw-Hill, 1993 (1948)) 32. 
26 Adrew Moravcsik ir Jeffrey W.  Legro, „Is Anybody Still a Realist?“, International Security 24 (2), 1999, p. 5–55.   
27 Dovilė Jakniūnaitė ir Evaldas Nekrašas, „Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: Filosofinių prielaidų ir 

teorinių nuostatų analizė.“ Politologija, 2010/3 (59), 35. 
28 Jakniūnaitė,  Nekrašas, 38. 
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Nagrinėjant konstruktyvistinę tarptautinių santykių tradiciją, neįmanoma neapžvelgti Alexander Wendt 

darbų, kuriuose jis suformulavo daugumą tarptautinės politikos analizės principų, kuriais dažniausiai 

remiasi konstruktyvistinius tyrimus atliekantys tyrėjai. Savo darbe „Constructing international politics“ 

atsakydamas į neorealisto John J. Mearsheimer kritiką konstruktyvistų atžvilgiu, A. Wendt apibrėžė 

teorijos pranašumus. Net ir realizmas ir liberalizmas iš tiesų siekia suprasti, kaip pasaulio politika yra 

socialiai konstruojama. Toks teigimas patvirtina, jog tarptautinė politika yra labiau socialinė nei 

materialinė, o konstruktai formuoja veikėjų tapatybes ir interesus, o ne tik elgesį.29 Anot D. Jakniūnaitės 

ir E. Nekrašo, taip A. Wendt skatina kitoniškai žvelgti į anarchijos, saugumo ir tapatybės klausimus.30 

Vienas iš pavyzdžių aptariamų paties A.  Wendt - saugumo dilema, kuri, teigiama, taip pat yra tam 

tikras socialinis konstruktas, sudarytas iš intersubjektyvių suvokimų - valstybės yra linkę nepasitikėti 

viena kita, todėl visos sukuriamos prielaidos apie „kito“ intencijas yra negatyvios. Tai skatina kurti 

savipagalbos mechanizmus. Tuo tarpu saugumo bendruomenė remiasi kiek kitokia socialine struktūra, 

kurioje yra dalinamasi žiniomis (angl. Knowledge), dėl kurių šalys pasitiki viena kita ir sprendžia 

iššūkius, išvengdamos karo.31 „„Turbūt pagrindinis socialinio konstruktyvizmo postulatas – kad reikš-

mės ar prasmės atsiranda socialinių sąveikų procese, tai yra „žmonės objektų, tarp jų ir veikėjų, 

atžvilgiu elgiasi remdamiesi prasmėmis, kurias tie objektai jiems turi“.„32 Tai rodo, jog socialinė 

struktūra nėra tik kalbos - pasitikėjimu ir dalinimusi žiniomis remiasi tiek valstybės, veikiančios 

tarptautiniuose santykiuose, tiek kuriami aljansai ar sąjungos, o idėjos, kaip tam tikrų prasmių 

formavimas ir supratimas, socialinis konstruktas tampa svarbiau nei jėga ar interesai.33  

 

Konstruktyvizmo paradigmoje konstruojama socialinė realybė, tai reiškia, ir visa tai, ką kiekviena 

valstybė, kiekviena tauta kolektyviškai ir bendrai kuria apie save. Šiomis subjektyviomis reikšmėmis 

konstruojama ir tapatybė, kurios negali paaiškinti nei realizmas, nei liberalizmas priimantys tapatybę 

kaip savaime suprantamą darinį, apie kurį vėlesniuose teorijų plėtojimuose jau net nekalbama. Tuo 

tarpu konstruktyvizmas, darydamas prielaidas apie pasaulio suvokimo subjektyvumą, tampa 

neatskiriamas nuo tapatybių, kurios daro įtaką valstybės politikai.34 Taip argumentai, kurie iš pažiūros 

                                                 
29 Alexander Wendt, „Constructing international politics.“ International Security, 20(1),  1995, 71-72. 
30 Jakniūnaitė, Nekrašas, 40. 
31 Wendt, 71-72. 
32 Jakniūnaitė, Nekrašas, 41. 
33 Wendt, 71-72. 
34 Kęstutis Paulauskas, Kieno saugumas? Kuri tapatybė? Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 
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visai neatrodo racionalūs, kitai šaliai yra paaiškinami per jos subjektyvų suvokimo konstravimą, taip pat 

sukonstruotą kultūrą bei kitus tapatybę sudarančius kintamuosius.35 

 

1.1.TAPATYBĖS 

 

Astrid Von Busekist apibrėžia pagrindines savybes, į kurias privaloma atkreipti dėmesį nagrinėjant 

kolektyvinę tapatybę. Tapatybė yra dinamiška ir priklausoma nuo konteksto bei ją konstruojančių 

veikėjų, ji yra konstruojama, todėl priklausoma nuo tų, kurie ją konstruoja (individų ar institucijų), 

tapatybė remiasi tradicija, todėl turi ypatingą ryšį su istorija, taip pat yra glaudžiai susijusi su politinių 

vertybių sistema, kurioje veikia, tapatybė brėžia sienas, o kartu ir vidinę bei išorinę atpažinimo 

dimensiją (esančių grupės viduje ir už jos ribų, draugų ir priešų), tapatybė turi centrinį motyvą, 

leidžiantį individams atpažinti ir artikuliuoti prisirišimą.36 Tapatybės sampratos prigimtį savo knygoje 

„Kieno saugumas? Kuri tapatybė?“ nagrinėja ir sistemina Kęstutis Paulauskas. Anot mokslininko, 

„racionalistinė tapatybės samprata susieja su prigimtinės nacionalizmo teorijos šalininkų teze, kad 

tautos turi ikimodernias etniškumo ištakas, istorines žemes, sakralinius centrus, kalbą ir raštą, istorijos 

šaltinius, tradicijas ir papročius. Kitaip tariant, nacionalinė tapatybė yra prigimtinė, objektyvi, materiali 

duotybė.“ Visgi konstruktyvizmo paradigmoje tapatybė užima kur kas svarbesnę vietą. Viduriniojo 

kelio konstruktyvistai tapatybę laiko formuojančią individą arba padarančią jį tuo, kuo jis ir yra, kartu 

nulemiančia individo pasaulėžiūrą, interesus bei politiką. Viduriniojo kelio konstruktyvistai laikosi 

nuomonės, jog tapatybė yra aiškiai apibrėžiama ir retai keičiasi, yra fiksuota. Pagrindinė tapatybės 

funkcija tampa mobilizuoti visuomenę. Kritinio konstruktyvizmo atstovai visgi mano, kad tapatybė nėra 

fiksuota, tačiau linkusi kisti – tapatybė nuolatos konstruojama ir rekonstruojama, veikiama veikėjų 

ryšiais, savęs supratimu, įprasminimu kitų individų atžvilgiu.37 D. Jakniūnaitė taip pat linkusi sutikti, 

jog tapatybė yra kintantis reiškinys. „Tapatybę palaiko kasdienės praktikos – per nuolatines sąveikas, 

reprezentacijas, socialinius ryšius ir įpročius.“ Palaikymas palieka galimybę kisti - „praktika padeda 

suvokti tapatybes, kalba – jas keisti.“ D. Jakniūnaitė taip pat išskiria tris pagrindinius dėmenis, 

padedančius suvokti tapatybę per jos funkcijas. Tapatybė pasako individui, kas jis yra, kitam pasako, 

kas yra individas, individui pasako, kas yra kiti. 38 

 

                                                 
35 Heiko Biehl, Bastian Giegerich, Alexandra Jonas (sud.) Strategic cultures in Europe: Security and Defence Policies 

Across the Continent. Potsdam: Springer VS, 2013. 
36 Astrid Von Busekist, „Uses and Misuses of the Concept of Identity.“ SAGE journals , Vol 35, Issue 1, 2004,  82. 
37 Paulauskas,  75-76. 
38 Dovilė Jakniūnaitė, Kur prasideda ir baigiasi Rusija?  Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 
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Visgi tapatybė - tai ne tik subjektyvus kiekvienos tautos savęs supratimas, bet ir supratimas, kas tauta 

nėra.39 Čia atsiranda svarstymai apie savęs ir kito identifikavimą bei atskyrimą, o kartu ir svarstymai 

apie saugumą. Dar Hėgelis susiejo identiteto formavimąsi su „savęs ir kito“ (angl. Self and other) 

identifikavimu, teigdamas, jog atpažindami kitą, įgyjame galią apibrėžti, kas esame patys. Valstybės 

santykio su kitu analizė yra valstybės tapatybės analizė – teigia D. Jakniūnaitė, - tačiau valstybėje kitas 

nebūtinai turi būti kita valstybė, tai gali būti ir žmonių grupė, reiškinys, istorija.40 Kitoniškumo bei 

tapatumo nagrinėjimas moksliniuose darbuose tapo be galo aktualus XXa socialiniams antropologams, 

psichologams, sociologams ir net literatūrologams. Nagrinėdamas šių mokslininkų, darbus Iver B. 

Neumann išskyrė keturis galimus šio reiškinio teoretizavimo kelius – etnografinį kelią (angl. The 

Etnographic path), psichologinį (angl. The Psichological path), kontinentinį filosofinį (angl. The 

Continental philosophical path) ir Rytų nuokrypio kelias (angl. The Eastern excursion path).41 „Savo“ 

ir „kito“ skirtis tarptautiniuose santykiuose užima ypatingą vietą. Autoriai skatina atkreipti dėmesį į tai, 

kaip kuriamos sienos tarp dviejų pusių, kokią įtaką jos turi kolektyviniam identitetui bei kaip sienos yra 

išlaikomos. Reikia nepamiršti, kad valstybės, kaip sienomis apibrėžtos bendruomenės, vienu metu gali 

priklausyti ne vienai kolektyvinei tapatybei ir bet kokiu atveju sieks šias tapatybes ginti prieš 

svetimumą, todėl tapatybių tyrimas gali tapti be galo daugialypis.42  

 

1.2. SAUGUMAS  

 

Kaip konstruktyvizmas neatskiriamas nuo tapatybės, taip tapatybė tampa neatskiriama nuo saugumo. 

Anot K. Paulausko, kadangi saugumas taip pat yra subjektyvaus konstravimo pasekmė, labai svarbu, 

kokie subjektai jį konstruoja, kokias normas ir vertybes jie išpažįsta.43 Kultūra siejama su normomis ir 

vertybėmis, kaip tam tikra vertinimo skale, bei kognityviniais standartais – taisyklėmis, modeliais, kurie 

apibrėžia, kokie subjektai, veikėjai egzistuoja sistemoje, kaip jie veikia ir sąveikauja tarpusavyje. Anot 

Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt ir Peter J. Katzenstein, normos yra kolektyvinis lūkestis, kad 

besidalijantys bendra tapatybe, elgsis pageidaujamai, nuspėjamai ir atitinkamai visai bendruomenei. 

Todėl normos tampa kaip taisyklės apibrėžiančios identitetą ir kartu reguliuojančios vienos tapatybės 

                                                 
39 Bahar Rumelili, „Constructing identity and Relating Difference: Understanding the EU‘s Mode of Differentiation“ Rewiev 

Of International Studies,  Volume 30, Issue 1, January 2004,  27-47. 
40 Jakniūnaitė, 71. 
41Neumann, Iver B., Uses of the Other. „The East“ in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minessota 

Press, 1999.  
42 Neumann,  36. 
43 Paulauskas, 42-43. 
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apibrėžtos bendruomenės elgesį. Todėl pakitus šalies identitetui gali būti paveikti ir valstybės 

nacionaliniai saugumo interesai ar vykdoma politika.44  

 

Konstruktyvizmo paradigma leidžia tikslingiausiai pažvelgti į valstybės viduje vykstančias diskusijas ir 

politikos formavimą, pabrėždama subjektyvų socialinio pasaulio konstravimą, priklausantį nuo jį 

konstruojančių individų. Konstruktyvizmas suteikia prieigą į tarptautinius santykius ir formuojamą 

valstybių užsienio politiką žvelgti iš vidinės perspektyvos, įvertinti tapatybių ir skirtingų jų suvokimo, 

konstravimo aspektą, kuris ypatingai svarbus, siekiant suprasti, kaip veikėjai mato socialinį pasaulį bei 

kaip formuoja politiką, susidūrus dviems skirtingiems požiūriams, kaip jiems sąveikaujant ir 

interpretuojant kitų veikėjų veiksmus priimami visiems bendri sprendimai.  

 

Tapatybių, išsiskiriančių požiūrių ir sąveikos veikiamą sprendimą bei jo formavimą galima pamatyti tik 

įsigilinus ir aptarus vidinėse diskusijose atsiskleidžiančias sąveikas ir kitų veikėjų veikimo 

interpretacijas, atsiskleidžiančias per kalbą. Kalbos tyrimui bene tinkamiausias metodas – diskurso 

analizė. Šis metodo taikymo praktikoje gausu skirtingų prieigų, teorinių prielaidų, kurios priklauso nuo 

kiekvieno tyrėjo pasirinkimo. 

 

 

2. DISKURSO ANALIZĖ 

 

Diskurso analizės metodas, kaip ir nemažai kitų politikos moksluose taikomų metodų pasiskolintų iš 

ekonomikos, antropologijos bei lingvistikos sričių, yra pasiskolintas iš kalbos mokslų. Visgi tai jau ne 

vieną dešimtmetį plačiai naudojamas ir pripažintas vienu iš politikos mokslų tyrinėjimo būdų. Kilimas 

iš lingvistinės srities suponuoja ir nuspėjamą tyrimo būdą – diskurso analizė tiria ir aprašo tekstus. Kitą 

vertus, tekstas čia suprantamas ne tik kaip užrašytas ir laikraščiuose, knygose, dokumentuose ar 

reklamose galimas perskaityti tekstas, diskurso analizė padeda analizuoti ir piešinius, kalbas, kartu su 

jomis išreiškiamus gestus. Tai parodo, jog tyrėjus domina ne tik, kas yra pasakoma (turinys), bet ir kaip 

yra pasakoma, gilesnė perduodama mintis. Nors diskurso analize grįstų darbų įvairovė yra be galo 

gausi, verta turėti omenyje, jog diskurso analize labiau linkstama nagrinėti išorinius tekstų požymius – 

                                                 
44 Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, ir Peter J. Katzenstein,  „Norms, Identity, and Culture in National Security„ Kn. 

Peter J. Katzenstein (sud.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia 

University Press, 1996, 33-72. 
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žodyną, gramatiką, struktūrą ir kt, siekiant atskleisti tekstų formų variacijas – net ir apie tą patį objektą 

kalbantys tekstai gali skirtis daugeliu požymių.45 

 

Anot Norman Fairclough, empiriškai analizuodamas parašytus tekstus, tyrėjas gali rinktis nagrinėti 

žodyną, gramatiką ir (arba) struktūrą. Žodynas atskleidžia žodžius, iš kurių yra sukonstruotas tekstas, 

taip pat prasminius ryšius tarp žodžių.46 Nagrinėjant žodyną vertėtų atkreipti dėmesį į tokius klausimus 

kaip, kokią patyriminę vertę turi žodžiai, kaip jie klasifikuojami. Pavyzdžiui, galima atkreipti dėmesį į 

tokius požymius kaip kad oficialios ar neoficialios kalbos vartojimas. Visgi, siekiant nuspręsti, kuriai iš 

šių dviejų grupių priskirti tekstą, reikia apsibrėžti, kokie yra oficialiai/neoficialiai sukonstruoto teksto 

kriterijai. Taip pat analizuoti ar žodžiai yra perfrazuojami, ar kartojami, kokie prasminiai ryšiai 

įžvelgiami tarp žodžių (sinonimai, hiponimai, antonimai), ar pasireiškia metaforų naudojimas.47 

 

Gramatika yra kitas teksto formos aspektas, apimantis žodžių jungimo į sakinius taisykles. Čia taip pat 

vertėtų ieškoti atsakymų į klausimus, kokią patyriminę vertę turi gramatinės funkcijos, kokie procesai ir 

veikėjai vyrauja,  ar yra naudojamos nominalizacijos, ar sakiniai „pasyvūs“ ar „aktyvūs“, pozityvūs ar 

negatyvūs (lingvistine prasme), kaip gramatinės funkcijos apjungia, kokios kalbų aktų rūšys 

atsiskleidžia – teiginiai, paliepimai, klausimai, kaip apjungiami sakiniai.48 I. Vinogradnaitė iš galimų 

tekstų tipologijų, kurios kriterijus yra gramatika, išskiria modalumų tipologiją, parodančią tiek 

kalbančiojo santykį su kitais veikėjais, tiek santykį su tuo, ką jis sako, pobūdį. Modaliniai 

veiksmažodžiai („privalėti“, „turėti“, „galėti“) padeda priskirti tekstą atitinkamam kalbos akto rūšiai – 

paliepimui, draudimui, informavimui ir pan. Tokie žodžiai kaip „galbūt“, „tikrai“, „akivaizdu“, taip pat 

vartojamų veiksmažodžių nuosakos ir laikai atskleidžia autoriaus santykį su tuo, ką jis sako. Galima 

būtų išskirti du modalumų tipus – mažo intensyvumo modalumus (angl. low – value modalities), kurie 

atpažįstami iš „abejonės“ konstrukcijos, ir didelio intensyvumo modalumus (angl. High – value 

modalities), kurie pasižymi „užtikrintumo“ konstrukcijomis ir esamojo laiko vartojimu.49  

 

Teksto analizės objektu gali būti ir teksto struktūra, kurią nagrinėjant atskleidžiama, kaip 

organizuojamas tekstas ir kaip jungiamos jo dalys. Čia gilinamasi į tai, ar vieni veikėjai nesiekia 

                                                 
45 Inga Vinogradnaitė, Diskurso analizė kaip politikos tyrimo metodas. Metodinė priemonė politikos mokslų studentams, 

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 
46 Vinogradnaitė. 
47 Norman Fairclough, Language and Power. London and New York: Longman, 1989, 110-111. 
48 Fairclough, 111. 
49 Vinogradnaitė, 12. 
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kontroliuoti/ riboti kitų pasisakymų.50 Norman Fairclough išskyrė vieną iš galimų tekstų tipologijų 

skirstymą pagal struktūrą – pokalbį, argumentą, aprašymą, naratyvą. Detalesnį būdą pokalbio 

nagrinėjimui siūlo Robin Wooffitt, apžvelgdama diskusijų reikšmę/įtaką jų dalyviams, bet ir detalų 

nagrinėjimą, transkribavimo taisykles, analizavimą.51 Pokalbių struktūros analizei tirti galima naudoti 

standartinį pokalbio/sąveikos struktūros modelį. Pokalbį sudarančios transakcijos taip pat susideda iš 

trijų elementų – inicijavimo, diskusijos ir užbaigimo/ temos pakeitimo.  

 

Visgi politikos mokslų tyrinėtojai neapsieina vien lingvistiniu teksto aprašymu, todėl verta paminėti, jog 

diskurso analizė taip pat siekia atsakyti ir į tokius klausimus kaip 1) kas būdinga socialiniam kontekstui, 

kuriame tekstai yra gaminami, ir 2) kokias funkcijas atlieka kalbėjimas. Siekiant atsakyti į šiuos 

klausimus, didelę reikšmę turi ir konteksto suvokimas. Kontekstas atpažįstamas kaip visos aplinkybės, 

kurios gali veikti teksto formą ir jo supratimą. N. Fairclough konteksto aplinkybes siūlo grupuoti pagal 

tai, kaip veikėjas supranta pasaulį ir sąlygas, kuriomis veikia; kokie yra autoriaus santykiai su kitais 

veikėjais, ir kokia yra autoriaus tapatybė; ir (ar) kaip jis supranta savo vaidmenį. Diskurso analitiniai 

požiūriai grindžiami struktūralistų ir postruktūralistų lingvistine filosofija, tegiančia, jog kiekvieno 

veikėjo prieiga prie realybės yra per kalbą.52 Anot I. Vinogradnaitės „Skirtingas pasaulio supratimas 

lemia tai, koks žodynas bus vartojamas tam pačiam reiškiniui aprašyti“.53 Kiekvienas turi savitą požiūrį, 

atkeliavusį iš patirčių ir glaudaus ryšio su kitais elementais - šis savitas žvelgimas ir paveikia 

naudojamą kalbą.54 

 

Diskurso analizė, kuri teksto formą suvokia kaip užuominą kontekstui suprasti, yra naudojama ne tik 

teksto kontekstui, bet ir jo funkcijoms aprašyti. Funkcionalistinė kalbėjimo samprata remiasi dviem 

prielaidomis. Pirma, kalbėjimą ji supranta kaip veiksmą, kuris, kaip ir kiekvienas kitas veiksmas, 

padeda veikėjui siekti tikslų ir keičia aplinką. Antra, ji teigia, kad kalbėjimas vienu metu atlieka kelias 

skirtingas funkcijas, o ne vien tik informacijos perdavimo. Tas kalbėjimo funkcijas, kurias tyrinėja 

politikos mokslų atstovai, galima suskirstyti į tokias grupes: 1) ideologiniai kalbėjimo efektai – kaip 

kalbėjimas įtvirtina dominavimo ir nelygybės santykius visuomenėje, 2) valdymo ir disciplinavimo 

įgyvendinimas, 3) socialinis tikrovės konstravimas. Visoms šioms grupėms būdinga tai, kad diskurso 

                                                 
50 Fairclough, 111. 
51 Robin Wooffitt, „Researching Psychic Practitioners: Conversation Analysis“ in Margaret Wetherell, Stephanie Tayor, 

Simeon J. Yates,  Discourse as Data: A Guide for Analysis“  London: Sage Publications Ltd, 2001, 49-92. 
52 Marianne Jørgensen ir Louise Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, London , Thousand Oaks, New Delhi: 

SAGE Publications, 2002. 
53 Vinogradnaitė, 14 - 15. 
54 Norman Fairclough, Analysing discourse: Textual Analysis for Social Research, London, New York: Routledge, 2003. 
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funkcijos čia susiejamos su kalbėjimo poveikiu ar efektais, jo galia kurti ir keisti politinę ir (arba) 

socialinę tikrovę. Remiantis jomis, galima išskirti tris teorines perspektyvas/analizės prieigas – kritiška 

diskurso analizė/ ideologijos analizė; socialinio pokyčio studijos ir socialinis konstruktyvizmas.55 

 

Tolimesniame darbe yra pasirenkama remtis socialinio konstruktyvizmo diskurso analizės prielaidomis. 

Kritinės diskurso analizės prielaidos neatitinka darbo siekio išanalizuoti dviejų prieštaraujančių 

tapatybių suderinimo siekio, nes turi išankstinę prielaidą apie esančią dominuojančią ideologiją, kuri 

traktuojama kaip veiksmas, socialinė praktika veikti pagal tam tikras nusitovėjusias taisykles. Atliekant 

analizę, siekiama pamatyti ne kaip yra struktūruojamas dialogas, kaip yra priimta kalbėti, o kaip pats 

kalbėjimas gali atskleisti santykį tiek su kitais pokalbio dalyviais, tiek su tuo, kas sakoma, ir padėti 

išanalizuoti priimamą kompromisą/ sprendimą dėl bendros pozicijos. Remiantis aptartu teoriniu 

pagrindu, daugiau dėmesio siekiama atkreipti į konstruojamas tapatybes ir galimą jų pokytį. Siekiant 

tirti socialinį pokytį, pasitelkiant diskurso analizę, apibrėžiama diskurso tvarka kaip teksto kontekstas, o 

diskursų efektai aprašomi pažinimo objektų ir valdžios formų terminais. Analizuojamos kalbėjimo 

formos, būdingos tam tikroms institucijoms ar socialiniams veikėjams, t.y. tyrinėjant tekstų struktūrą, 

gramatiką, žodyną.56 Visgi socialinio pokyčio diskurso analizė nepadėtų atsakyti į pagrindinį darbo 

klausimą, kaip yra suderinamos dvi viena kitai prieštaraujančios tapatybės – Vakarietiškoji ir 

Šiaurietiškoji/Kaimyniškoji – tarptautinio konflikto Ukrainoje akivaizdoje, kadangi labiau gilinasi į patį 

kalbėjimo pokytį, t.y. naujų žodžių atsiradimą, senų išsireiškimų reikšmės praradimą, naujų tyrimą. 

Kasdienis gyvenimas yra neatsiejamas nuo kalbos – kalbos supratimas yra esminė kasdienio gyvenimo 

tikrovės supratimo sąlyga.57 Dėl šių priežasčių toliau analizuoti Norvegijos politikų požiūrius ir 

tapatybių išsiskyrimą diskurse bus pasitelktos socialinio konstruktyvizmo prielaidos. 

 

 

2.1. DISKURSO ANALIZĖ IR SOCIALINIS KONSTRUKTYVIZMAS 

 

Socialinio konstruktyvizmo diskurso analizės idėja nenutolsta nuo jau aptartų konstruktyvizmo 

prielaidų. Socialinis kosntruktyvizmas teigia, jog socialinė tikrovė yra socialiai konstruojama, jos 

realumą ir objektyvumą gali patirti tik patys socialiniai veikėjai, todėl socialinė realybė yra tiriama, kaip 

pasirodanti ir suvokiama pačių socialinių veikėjų akimis. Socialinį tikrovės konstravimą tiria žinojimo 

                                                 
55 Vinogradnaitė, 16 - 17. 
56 Vinogradnaitė, 26-30. 
57 Peter L. Berger, Luckman T. Socialinis tikrovės konstravimas: žinojimo sociologijos traktatas. Vilnius: Pradai. 1999, 54. 
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sociologija. Anot Peter L. Berger ir Thomas Luckmann, „pirmiausia žinojimo sociologija turi tirti tai, ką 

žmonės „žino" kaip „tikrovę" savo kasdieniniame, neteoriniame arba ikiteoriniame gyvenime.„58 

Konstruktyvizmo perspektyvoje pasaulis savaime nieko nereiškia, reikšmes jam suteikia veikėjai, 

priskirdami tam tikrą teigiamą ar neigiamą vardą, savybę, apibūdinimą. „Skirtingose visuomenėse 

žmonės iš gatvės pripažįsta savaime suprantamomis visiškai skirtingas „tikroves".59 Remiantis 

identitetų konstravimo logikos supratimu, socialinis konstruktyvizmas padeda pasakyti, ir kas yra 

veikėjas ar objektas, o kartu išskirti, ir kas jis nėra (identiteto mąstymo sąlyga yra skirtumas). Todėl 

identiteto konstravimas visuomet suponuoja tam tikrų grupių išskyrimą. Teoriniame lygmenyje bet 

kurio identiteto konstravimo proceso (vadinasi, ir tame procese dalyvaujančių tekstų) socialinis efektas 

yra pasaulio padalijimas į savus ir priešus, mus ir juos, taigi dalies veikėjų išskyrimas iš grupės tų, kurie 

patenka į „mūsų“/“savų“ ratą. Negana to, tai, kaip veikėjai supranta pasaulį, formuoja ir jų veiksmus. 

Socialiai sukonstruotos pasaulio reprezentacijos yra priskirtinos prie tekstų konteksto. Kadangi darbe 

siekiama nagrinėti politikų, priklausančių skirtingoms partijoms, diskusijas, galima teigti, kad jų 

partijos atstovaujama ideologija atitinkamai atspindi ir jų pačių įsitikinimus. Partija tarsi apibrėžia grupę 

žmonių, turinčių vienas kitam artimą, tam tikrą pasaulio konstruktą, kurį atitinkamai atstovauja bei 

reiškia. Tai tam tikrai bendruomenei būdinga pasaulio reprezentacija.60 Žvelgiant iš diskurso analizės 

perspektyvos, socialinio konstruktyvizmo teorinės prielaidos taip pat pripažįsta teksto ir konteksto 

sąveiką. Kontekstas yra bendras, visgi veikiamas skirtingų veikėjų prielaidų apie juos supantį pasaulį, 

suponuoja galimus skirtingus tekstus apie tą patį objektą. „Tik nedaugelis teoriškai interpretuoja 

pasaulį, tačiau vienokiame ar kitokiame pasaulyje gyvena visi.“61 Kadangi pasaulio reikšmės yra 

socialiai konstruojamos ir perkonstruojamos, jos gali nuolat kisti. Kalba ne tik atspindi socialiai 

sukonstruotą pasaulio supratimą, bet ir yra vienas iš svarbiausių reikšmės konstravimo įrankių. Viena iš 

socialinio konstruktyvizmo prielaidų yra ta, jog pasaulio reikšmių konstravimas yra laikomas socialiniu. 

Tai reiškia, kad socialinės tvarkos, kaip pažinimo objekto, supratimas formuojasi per veikėjų sąveiką, 

jiems interpretuojant vienas kito elgesį ir dalijantis tomis interpretacijomis. Socialinė konstravimo 

prigimtis reikalauja tyrinėti konstruktus kaip jungtinių pastangų rezultatą, vadinasi, analizuoti skirtingų 

veikėjų skirtinguose instituciniuose kontekstuose pagamintus diskursus. Socialiniams 

konstruktyvistams, kitaip nei kritinės diskurso teorijos atstovams, yra priimtinas pliuralistinis žinojimo 

                                                 
58 Berger, Luckman. 
59 Ten pat. 
60 Vinogradnaitė, 32. 
61 Berger, Luckmann. 
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konstravimo modelis, kuriame skirtingi diskursai egzistuoja paraleliai, todėl sąveikauja ir konkuruoja 

tarpusavyje dėl tiesos apibrėžimo.62 

 

Tolimesnis tyrimas remsis socialinio konstruktyvizmo diskurso analizės prielaidomis, jog 1) socialinė 

tikrovė yra socialiai konstruojama; 2) kadangi pasaulio reikšmės yra socialiai konstruojamos ir 

perkonstruojamos atitinkamai ir diskursai konstruoja ir perkonstruoja tikrovės reikšmes, todėl jos gali 

nuolat kisti; 3) socialinės tvarkos, kaip pažinimo objekto, supratimas formuojasi per veikėjų sąveiką; 4) 

didelę reikšmę tekstų konstravimui turi kontekstas; 5) paraleliai gali egzistuoti keli tarpusavyje 

sąveikaujantys ir konkuruojantys diskursai. 

 

Šios prielaidos priimtinos tolimesniam darbui, kadangi siekiant išsiaiškinti tolimesnę valstybės politiką 

– sprendimą bendradarbiauti ar ne bei kaip – ir žvelgiant į (galimus) tapatybinius pokyčius, (kurie, beje, 

yra bendri valstybei, bet kuriami skirtingus diskursus „gaminančių“ veikėjų) bus nagrinėjama veikėjų 

sąveika – diskusija, siekis priimti bendrą sprendimą.  

 

 

2.2. APRIBOJIMAI 

 

Vis dėl to, yra keletas apribojimų, kuriuos rekomentuotina turėti omenyje, atliekant tyrimą. Anot I. 

Vinogradnaitės, reikėtų vengti pernelyg deterministinio požiūrio, kad nagrinėti tekstai sukonstravo, 

primetė kokį nors supratimą. Tokiai išvadai pasiekti nepakanka vien diskurso analizės technikų. Išvados 

ir apibendrinimai, suformuluoti interpretuojant socialinį pasaulį ir socialinius veiksmus, jau 

nebepretenduoja į teisingumą ir objektyvumą. Todėl reikėtų pažymėti, jog diskurso analizės metodas 

atsisako pozityvistinių tiesos kriterijų, vadinasi, ir tokios analizės taisyklės nėra kildinamos iš 

pozityvistinės tiesos ir pažinimo sampratos. Diskurso analizės tikslas yra pasiūlyti adekvačias 

tyrinėjamų tekstų interpretacijas, rekonstruoti pasaulį, kaip jis pasirodo jo veikėjams.63 

 

 

 

 

                                                 
62Audronė Juodaitytė, Kristina Rūdytė, „Diskursas Kaip Socialinių- Edukacinių Reiškinių Kontekstualaus Supratimo 

Metodologinė Prieiga“ Mokytojų ugdymas 2009, 27-43. 
63 Vinogradnaitė, 34 – 36. 
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3. TEORINĖ ANALIZĖS EIGA 

 

Diskurso analizės tyrimui N. Fairclough pasiūlė trijų dimensijų diskurso modelį ir iš jo kildinamą trijų 

diskurso analizės etapų schemą, kurios tikslas yra suformuoti į tekstą orientuotos diskurso analizės 

metodą, kuris suderintų lingvistinės analizės metodus su abstrakčiomis socialinėmis teorijomis, tai yra 

integruoti tris analitines tradicijas, kurios visos yra svarbios diskurso analizei. Trijų dimensijų diskurso 

analizė reiškia, kad į tam tikrą diskursyvų įvykį vienu metu reikia žiūrėti kaip į tekstą, diskursyvią 

praktiką ir socialinės praktikos dalį.  

 

- Vienas iš tyrėjų tikslų ir tyrimo etapų yra tekstų aprašymas, taikant lingvistinės analizės technikas, 

kurios buvo aptartos diskurso analizės kaip teorijos ir metodo apžvalgos pradžioje. Remiantis socialinio 

konstruktyvizmo diskurso analizės perspektyva, parlamentinės diskusijos lingvistiškai bus nagrinėjamos 

teksto analizės objektu pasirinkus teksto gramatiką. 

- Antrasis etapas – interpretacija, grindžiamas įsitikinimu, jog nagrinėjant tekstus nepakanka juos vien 

aprašyti – būtina jų formas sieti su platesniu kontekstu. Diskursas taip traktuojamas kaip diskursyvi 

praktika, tekstą formuoja diskursyvios praktikos konvencijos, numanomos prielaidos ir taisyklės.  

- Trečiajame – aiškinimo – etape socialinio konstravimo perspektyva pirmiausia siekia atsakyti į 

klausimą, kodėl įsigali konkretus socialinės tikrovės suvokimas, ir atsako pasitelkdama jau nebe tekstų 

analizės metodus. 

 

Verta paminėti, jog autorius neįpareigoja remtis etapų eiliškumu. Siekiamybė tėra „efektyviai“ 

suorganizuoti straipsnį - kuo glausčiau ir aiškiau išdėstyti pasiektas įžvalgas.64 Darbe taip pat 

nesiekiama paaiškinti, kodėl įsigali konkretus socialinis tikrovės suvokimas, t.y. šiuo atveju, kodėl 

įvyksta atrandamas arba neatrandamas tapatybinis pokytis, todėl tyrime apsiribojama pirmuoju ir 

antruoju etapu, trečiąjį paliekant ateities tyrimams. 

 

4. ANALIZĖ 

 

Norint pradėti diskurso analizę, verta apsibrėžti pagrindinius aspektus, kaip bus vykdomas tyrimas.  

 

                                                 
64 Vinogradnaitė, 42 - 46. 
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Tyrimui yra pasirinktos Norvegijos parlamento (norv. Stortinget) oficialios debatų transkripcijos. 

Debatų laikotarpis yra 2015 – 2017 metai, siekiant pamatyti ne pirmines valstybės reakcijas į Rusijos 

agresiją Ukrainos atžvilgiu, bet svarstymus apie tolimesnį bendradarbiavimą, situacijos pokytį ir 

galimas pasekmes, emocijoms nuslūgus. Kadangi diskurso analizės tema yra probleminis klausimas, 

nėra siekio pamatyti plataus nuomonių žemėlapio visuomenėje, o siekiama atskleisti būtent politikų 

svarstymus ir siekius atrasti sprendimą besikertančių vertybių suderinimui, tyrimui atsirinkta 6 debatų 

transkriptai. Visi šie debatai yra prieinami oficialiajame Norvegijos parlamento internetiniame 

puslapyje www.stortinget.no, duomenų bazių paieškoje pasirinkus 2015-2016; 2016 – 2017 metų 

laikotarpį, paiešką susiaurinus pagal temą 1) gynybos reikalų (norv. Forsvar) ir 2) užsienio reikalų 

(norv. Utenrikssaker), taip pat pasirinkus raktažodžius „Russland“ ir „Russland og Ukraina“.  

 

Tyrime siekiama ne tik tirti diskursą, bet ir jo išsiskyrimus. T.y. skirtingų partijų, dalyvaujančių 

diskusijose, skirtingas pozicijas/požiūrius/diskursą, siekį įtikinti ir apginti atstovaujamą poziciją arba 

suderinti tam, kad būtų pasiektas kompromisas ir bendra pozicija bendradarbiavimo su Rusija po 

Ukrainos įvykių klausimu. Pasirinktos partijos yra Konservatorių partija Høyre (48 parlamento nariai), 

(paskutiniuose parlamentiniuose rinkimuose 2013 metais surinkusi 27 proc balsų ir su populistine 

Pažangos partija Fremskrittspartiet  (29 parlamento nariai) sudariusi mažumos vyriausybę) ir Darbo 

partija Arbeiderpartiet (55 parlamento nariai), esančia opozicijoje. Šios dvi partijos pasirinktos kaip 

daugiausia palaikymo per rinkimus susilaukiančios partijos, taip pat pastaruoju metu didžiausios 

partijos esančios valdžioje ir opozicijoje. (Verta paminėti, jog Arbeiderpartiet valdančioji partija buvo 

2005 – 2013 metais, o dabartinis jos lyderis Jonas Gahr Støre yra buvęs užsienio reikalų ministras) 

 

Praktinė diskurso analizės dalis sudaryta iš dviejų etapų – aprašymo, taikant lingvistinės analizės 

techniką, ir interpretacijos. 

Aprašymo etape išskiriami formalūs teksto požymiai, gilinantis į gramatikos aspektą:  

a. Pasirenkama viena iš galimų tekstų tipologijų - modalumų tipologija – siekiant 

atskleisti kalbančiojo santykį su kitais veikėjais ir kalbančiojo santykio su tuo, ką jis 

sako, pobūdį.  

i. Ar vartojami modaliniai veiksmažodžiai („privalėti“, „turėti“, „galėti“, 

„reikėti“? Atskleidžia santykį su kitais veikėjais. 

ii. Kokie modaliniai veiksmažodžiai vartojami? (Taip suskirstant į įvairias kalbų 

aktų rūšis – paliepimą, draudimą, informavimą ir pan.) Atskleidžiamas santykis 

http://www.stortinget.no/
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su kitais veikėjais. Galima išskirti tokius kalbos aktus: klausimus, tvirtinimus, 

nurodymus ir t.t. 

iii. Kiek kalbantysis pripažįsta savo teiginių besąlygišką teisingumą? Mažo 

intensyvumo modalumai, kuriems būdingos „abejonės“ konstrukcijos, 

atpažįstami pagal tokius žodžius kaip „galbūt“, „nesu tikras“ ir t.t. Didelio 

intensyvumo modalumams būdingos „užtikrintumo“ konstrukcijos – 

„neabejotinai“, „žinau“ ir t.t., taip pat esamojo laiko vartojimas. Šis klausimas 

atskleidžia kalbančiojo santykį su tuo, ką jis sako.65 

Interpretacijos etape bus siekiama tekstų formas susieti su platesniu kontekstu.  

 

Šiais etapais tikimąsi atsakyti, koks socialinės tikrovės suvokimas atsiskleidžia politinių partijų 

diskusijose ir kaip yra formuojama oficialioji valstybės pozicija, kur link einama ir kaip bandoma 

ieškoti bendro rodiklio tolimesniems santykiams su agresyvėjančia Rusija. 

 

4.1. AKTUALUMAS 

 

Bendradarbiavimas su Rusija yra itin aktualus klausimas Norvegijos politinėje dienotvarkėje, ypatingai, 

kai iškyla saugumo ir tolimesnio bendradarbiavimo klausimai – tokios aplinkybės susidarė 2014 metas 

Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Vienas aktyviausiai keliančių su Rusijos bendradarbiavimu susijusius 

klausimus yra Arbeiderpartiet (AP) partijos lyderis Jonas Gahr Støre, kuriam praeitoje parlamento 

kadencijoje, būnant užsienio reikalų ministru, 2010 metais pavyko pasiekti susitarimą dėl jūrų ribų ir 

bendradarbiavimo su Rusija Barenco jūroje ir Arkties vandenyne, kurio derybos truko jau daugiau nei 

40 metų.66 2015 metų vasario 11 dienos debatuose J. G. Støre teigė, jog Norvegija yra Rusijos kaimynė, 

su kuria buvo gyventa taikoje jau tūkstantį metų, ir nors pastarieji metai buvo itin sunkūs kaimyniniams 

santykiams, Norvegija nuo senų laikų sugebėjo suderinti solidarumą NATO ir plėtoti pragmatinius 

santykius su Rusija, tuo pačiu nesusilaukdama prieštaravimų iš Europos valstybių.67 Tiesa, rasti 

sprendimą ir suderinti dvi prieštaraujančias pozicijas ne ką mažesnį interesą turi ir Høyre (H) partija. 

Labai svarbi dabartinės vyriausybės užduotis buvo pabrėžti, jog konfliktas neturi tapti dvišalis (norv. 

Bilateraliseres). Tai nėra konfliktas, kuris bus tarp Norvegijos ir Rusijos. Naudojamas būsimasis laikas, 

                                                 
65 Vinogradnaitė, 9-11. 
66Regjeringen.no „Delelinjeavtalen med Russland“, 2014. [Žiūrėta 2017 05 04] < 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/folkerett/delelinjeavtalen-med-russland/id2008645/ > 
67 Stortinget,  „Møte onsdag den 11. februar 2015 kl. 10“, Muntlig spørretime, Oslo, 2015 02 11. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/folkerett/delelinjeavtalen-med-russland/id2008645/
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tarsi, numanant galimą manipuliavimą Norvegijos dviguba priklausomybe – tiek nuo Vakarų, tiek nuo 

Rusijos - kurio, tiesa, Rusija nevengia. Žodžiuose išlaikomas bendradarbiavimo svarbumo pabrėžimas – 

„vyriausybei labai svarbu“, „pabrėžti“. Visgi debatuose išryškėja išsiskiriančios pozicijos, kaip reikėtų 

reaguoti ir spręsti bendradarbiavimo su Rusija klausimus po Krymo krizės. 

 

4.2. SANTYKIS SU RUSIJA 

 

Rusija, kaip grėsmė Norvegijai, nėra įvardijama nei vienos iš nagrinėjamų partijų diskurse, visgi 

išsiskiria partijų santykis su kaimyne. Arbeiderpartiet lyderio žodžiuose, tarytum, jaučiama atsakomybė 

už Rusiją „mes galėjome plėtoti bendradarbiavimą ir integraciją į Europą kartu su Rusija“.68 Tiesa, 

toks požiūris ir nostalgija atsispindi ne tik partijos diskurse. Būtent Dimitrijui Medvedevui būnant 

prezidentu Norvegijai pavyko susitarti dėl jūrų ribų ir bendradarbiavimo su Rusija Barenco jūroje ir 

Arkties vandenyne, o pati Rusija šio prezidento valdymo laikotarpiu Norvegijoje laikoma ėjusi 

demokratiškesniu, liberalesniu keliu, kurį visiškai priešinga linkme pasuko 2012 metų rinkimai, per 

kuriuos į valdžią atėjo Vladimiras Putinas.69 Anot Høyre partijos lyderės Ernos Solberg „dabartinė 

Rusijos retorika yra stipriai nacionalistinė ne tik savo šalies, bet ir šalių aplink atžvilgiu“.70 Tarsi, dar 

sykį pakartodama anksčiau, tuose pačiuose debatuose, išsakytą mintį, jog Rusija vadovaujasi doktrina, 

pasaulį dalinančia į interesų sritis – doktrina, kuri, buvo tikėta, baigė gyvuoti dar 1989 metais.71 Čia 

tampa prasminga paminėti D. Jakniūnaitės įžvalgas apie Rusijos agresyvumą kaimynių atžvilgiu, kuris 

aiškinamas teritorijos neapibrėžtumu. „Šis neapibrėžtumas būdingas ir valstybių sienų sampratai, kurią 

formuoja istoriniai pasakojimai ir kolektyvinė atmintis. Rusijos teritorija nesiplečia toliau nei buvusios 

TSRS erdvė, kuri tokiu būdu tampa „ne sava“, tačiau ir „ne svetima“.“72  

 

Høyre partijos nenoras pataikauti Rusijai atsikleidžia ir kitame lyderės pasvarstyme, jog „per 

diplomatiją yra reiškiama valia abipusiam sprendimui atrasti – ši valia nustato, ar konfliktas išsispręs, 

ar ne“.73 Arbeiderpartiet tuo tarpu kalba apie būtinumą rasti politinį sprendimą – šis konfliktas neturi 

karinio atsako. Ir, tarsi, vėl primesdamas savo šaliai atsakomybę rasti sprendimą, sutaikant Rusiją su 

Vakarų pasauliu, klausia, kokių politinių iniciatyvų gali būti imtąsi politiniam, o ne kariniam 

                                                 
68 Stortinget,  „Møte onsdag den 11. februar 2015 kl. 10“, Muntlig spørretime, Oslo, 2015 02 11, 2060. 
69 Anja Kristine Salo, „Vårt bilde av Russland – 25 debattinnlegg om naboskap i nord“. Nordisk Østforum 30 [3], 2016. 
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72 Jakniūnaitė, 131. 
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sprendimui, atrasti. Iš tikrųjų, tai, kaip Arbeiderpartiet lyderis J. G. Støre formuluoja klausimus ar 

teiginius Rusijos tematika suponuoja, tarytum, „švelnų“ paliepimą, spaudimą ieškoti sprendimo: 

„sprendimas turi būti rastas“ nepasako, kas turėtų jį rasti, bet akivaizdžiai informuoja, jog būtent 

Norvegija turi jį inicijuoti. Tačiau E. Solberg mano, jog Norvegija kaip valstybė nieko naujo padaryti 

negali – svarbiausia, ko galima imtis, jau buvo imtąsi, t.y. stovėti kartu su NATO bei bendrų vertybių 

jungiamomis Europos sąjungos valstybėmis, tam kad Rusija pajaustų spaudimą ir pripažintų Ukrainos 

žmonių pasirinkimą. Visgi Arbeiderpartiet mano, jog Norvegija turėtų imtis aktyvios, naujos ir aiškios 

iniciatyvos, kad galėtų plėtoti bendradarbiavimą Šiaurėje. Čia pasirodo aiškinamasis kalbos aktas, 

primygtinai aiškinant, ką Norvegija „turėtų“ daryti. Valdančioji partija nėra linkusi daryti išimčių, 

kurios prieštarautų valstybės vertybėms - mes visą laiką dirbame daugelyje sričių, siekdami plėtoti ir 

stiprinti bendradarbiavimą, bet aš noriu atkreipti dėmesį (E. Solberg), kad šių dienų situacijoje 

susiduriame su iššūkiais. Mes esame pasiruošę bendradarbiauti mokslo srityse, bendradarbiauti ranka 

rankon atliekant užduotis šiaurės bendruomenių srityje, mes esame pasiruošę bendradarbiauti tose 

srityse, kurios yra savaime suprantamos (pastaba - turima omenyje iššūkius, nelaimes Šiaurės regione, 

kai yra reikalingos abiejų šalių pastangos, įsikišimas, tarkim, žvejų laivų nelaimės), tačiau mes niekada 

nedarysime išimčių žmogaus teises pažeidinėjančiai valstybei.74 Høyre diskurse labiau vyrauja 

informuojamasis kalbos aktas – „noriu pabrėžti“, „noriu atkreipti dėmesį“.  

 

Nors abiejų partijų diskurse gyvuoja bendradarbiavimo su Rusiją reikšmė, ji vertinama skirtingai. 

Arbeiderpartiet ginamas bendradarbiavimas su Rusija šiaurėje, tačiau siekiant rasti sutarimą, 

reaguojama į valdančiosios partijos keliamą būtinumą būti Vakarų pasaulio dalimi, argumentą 

formuluojant jau derinant dvi pozicijas, bendradarbiavimą grindžiant –  ne tik pačios Norvegijos 

interesų buvimu Šiaurės regione ir Arktyje, bet ir Europos.75 Taip pat Arbeiderpartiet pasisako už 

didesnę Norvegijos įtaką tarptautinėje erdvėje, savarankiškumą ir išskirtinumą, taip grįsdami galimybę 

priimti nepatogius sprendimus, nepriklausomai nuo bendruomenių, kurioms priklausoma. Kokį 

vaidmenį Norvegija gali, turi ir ketina užimti – sprendimas gali užkirsti kelią arba padėti išspręsti 

užsienio politikos problemas ir iššūkius. Mūsų taikos ir susitaikymo politika visada buvo taikoma ten, 

kur problemos didžiausios. Tai įrodo, jog Norvegija gali turėti reikšmingą vaidmenį. Bet kartu tai 

reiškia, kad Norvegija nebus visąlaik visako viduryje. Reikia būti vienu žingsniu priekyje, peržengti 

apribojimus/ limitus ir kartu būti pasiruošusiems prisiimti politinę riziką. Ką reiškia „politiška“ 

praktikoje? Tai reiškia kalbėtis su žmonėmis, kurių mes nemėgstame ir būti sąžiningiems su draugais, 
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net kai su jais nesutinkame. Mūsų pats svarbiausias prioritetas yra Šiaurės regionas. Metu, kai mes 

išgyvename padidėjusią įtampą Europoje, mes turime dar didesnį interesą bendradarbiauti su Arkties 

valstybėmis, ypatingai su Rusija.76 Partijos retorikoje nujaučiamas istorinis diskursas – Norvegijos 

tapatybinis vaidmuo Šaltojo karo metu, kai valstybė užėmė, tarytum, tarpinį vadmenį tarp Rytų ir 

Vakarų, kovojančią už žmogaus teises ir siekiančią sutaikyti dvi besivaržančias puses.77 Individualumo 

siekis Arbeiderpartiet diskurse teikia užuominas apie tapatybės paieškas tarptautinėje erdvėje. Tuo tarpu 

Høyre aktyviai remiasi valstybės vakarietišku identitetu ir vertybėmis, kurie prasilenkia su Rusijos 

veiksmais Ukrainoje. Mūsų santykiai su Rusija yra veikiami keletos svarbių aspektų. Mes, kaip maža 

valstybė, kuri visada pirmoji gynė žmogaus teises, pagarbą nacionalinėms teritorijoms, negalime 

priimti didelės šalies savivaliavimo pasaulyje. Taip elgiasi Rusija Ukrainoje, Krymo pusiasalyje. Taigi, 

aš manau, tai yra aiškus ir tikslus atsakymas iš mūsų pusės. (Erna Solberg)78 Valdančiosios partijos 

diskurse matomas užtikrintumas ne tik savo žodžiais, bet ir išsakomomis vertybėmis. Didelio 

intensyvumo modalumai – „negalime priimti“, „aš manau, tai yra aiškus ir tikslus atsakymas“ – 

suformuluoja griežtą ir užsispyrusį pozicijos išsakymą, informavimo kalbos aktą papildant draudimu 

(paneigti vertybes). Modalinių veiksmažodžių naudojimas nurodo santykį su  kitais veikėjais – 

„negalime priimti“ apeliuoja lyg į bendras valstybės vertybes, diskusijoje dalyvaujančių pusių 

bendrumą, „niekada nedarysime išimčių“ jau jaučiamas susipriešinimas ir valdžios motyvas, kitą partiją 

laikant ne tik neteisia, bet ir neturinčia prieigos priiminėti sprendimus.  

 

4.3. SANTYKIS SU VAKARAIS 

 

Priklausomybė, solidarumas su Europa Arbeiderpartiet retorikoje beveik neminimi, tuo tarpu Høyre, 

tarytum, priskiria/neatskiriamai susieja Norvegiją su Europa – tiek vertybėmis, tiek saugumo interesais 

ir bendrumo poreikiu iššūkiams spręsti. Mūsų interesas yra, kad Europos sąjunga būtų kuo vieningesnė 

ir kad Europa prisiimtų atsakomybę už savo saugumą.79 Atrodo, kad Høyre labiau akcentuoja 

Norvegijos tarptautiškumą, t.y. plačiau žvelgia į šalies vaidmenį tarptautinėje erdvėje, vakarietiškas 

vertybes ir yra labiau linkusi pasitikėti Vakarų valstybių bendradarbiavimu, naryste NATO, todėl 

bendradarbiavimas su Rusija, tarsi, tampa nebetoks reikšmingas. Aljansai yra ne tik mechanizmas 
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kariniam bendradarbiavimui, bet kartu ir bendrų interesų ir vertybių išraiška. Šalių saugumo tapatybės 

yra formuojamos tokių bendruomenių.80  

 

Kitą vertus, Høyre partija taip pat reaguoja į opozicijos išsakomus argumentus ir drąstiškai nenusigręžia 

nuo keliamo bendradarbiavimo svarbos klausimo. Vertinant santykius su Rusija, Høyre akcentuojamas 

bendradarbiavimas tarp žmonių „folk-to-folk“, tačiau ne tarp valstybių. E. Solberg nuomone, visos 

Europos valstybės turi norą sklandžiam bendradarbiavimui su Rusija – kaip ir su visomis kitomis 

šalimis. Tarp visų svarbių dalykų, mes taip pat matome vis labiau autoritarėjančią Rusiją. <....> Mums 

yra svarbus bendradarbiavimas ypatingai Šiaurės regione ir ypatingai, kai siejama su žmonėmis 

dirbančiais jūroje, taip pat ir kitose srityse. Mes labai aiškiai išsakėme savo norą palaikyti 

bendradarbiavimą ir dialogą. Tuo pačiu svarbu pabrėžti, kad šis bendradarbiavimas turi kitokį pobūdį 

dėl pačios Rusijos veiksmų.81 Tuo tarpu Arbeiderpartiet pabrėžia poreikį kuo intensyvesniam, 

glaudesniam bendradarbiavimui aukštesniame – valstybiniame - lygmenyje. Rusija parodė nerimą 

keliantį karinį elgesį tiek Ukrainoje, tiek Sirijoje. Santykyje su Rusija mes privalome sugebėti suderinti 

vienoje pusėje nuspėjamumą, tvirtumą bei aiškumą ir kitoje pusėje atvirumą, konstruktyvų dialogą ir 

praktinį bendradarbiavimą.82 Høyre Rusija, tarsi, neišvengiama kaimynystė, kuri turėtų būti plėtojama 

kaip ir su bet kuria kita kaimyne, turint omenyje jos agresyvėjimą, ginkluotę, veiksmus Europos 

rytuose, tačiau netampant pernelyg priklausomiems ar nepasiduodant manipuliacijoms. Tuo tarpu 

Arbeiderpartiet įžvelgia didesnę Rusijos rolę Norvegijos politikoje. Todėl politikų retorikoje (ypač 

partijos lyderio), santykių palaikymas su Rusija yra ženkliai labiau prioritezuojamas. Akivaizdu, kad 

Arbeiderpartiet yra pasiryžusi atkakliai ginti Šiaurietišką/ Kaimyninę Norvegijos tapatybę – linkusi, 

tarsi, priimti Vakarų bendradarbiavimą kaip savaime suprantamą, daugiau dėmesio skiria galimybėms 

suprasti ir megzti santykius su Rusija, taip siekiant užsitikrinti saugumą, augimą, darnų veikimą 

Arktyje. „Privalome sugebėti“ vėl pasireiškia nurodinėjimu kitoms pokalbyje dalyvaujančioms šalims, 

bet kartu atskleidžia, kad yra numanomas Høyre nepasitenkinimas. 

 

Høyre partijos diskurse vyrauja įsipareigojimas dvejopo pobūdžio vakarietiškumui – iš vienos pusės 

Norvegija priskiria save Vakarietiškajam pasauliui, su liberalios demokratijos vertybėmis, Europai kaip 

vieningam dariniui, kurio išlikimui svarbus šalių susitelkimas, kartu dažnai pabrėžiamas stiprus 
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įsipareigojimo NATO aljansui. Europa ir JAV yra svarbiausi mūsų draugai ir sąjungininkai.83 Šis 

užtikrintumas yra jaučiamas dėl esamojo laiko vartojimo, taip pat aukšto modalumo veiksmažodžių – 

„mes privalome“. Mes privalome geriau skirti mums gyvybiškai svarbius ir kitus interesus užsienio 

politikoje. Saugumo politika tapo svarbesnė ir mes privalome dėti daugiau pastangų pagrindinėms 

draugystėms ir sąjungoms. Mes privalome veikti, kai pasaulis keičiasi, bet grįsti savo veiksmus 

vertybėmis, kurios mus atvedė ten, kur esame šiandien.84 Priklausymas Europai yra, tarsi, „savų“ 

apibrėžimas, kadangi nevengiama naudoti tokių įvardžių kaip „mes“ kalbant apie Europos iššūkius. Vėl 

grįžtama prie savo Vakarietiškos tapatybės, aiškinant reagavimą į Rusijos agresiją Ukrainoje – šis 

klausimas pirmiausia yra pasaulio bendruomenės spaudimas Rusijai, kad ši gerbtų tarptautinę teisę 

(H.)85 Tarsi, priminimas, kokiomis vertybėmis vadovaujasi Norvegija ir apie priklausymą Vakarietiškai 

liberaliajai demokratijai, gerbiančiai tarptautinę teisę. Tokiu atveju Rusija tampa svetimo, prieš kurį 

reikia kovoti (ieškant sprendimų susitarimui, kompromisui) arba vis priminti jėgos santykį, apybraiža. 

Savo partijos suvažiavimo kalboje 2016 metais Erna Solberg pasakė, jog nors Norvegijai yra labai 

svarbus bendradarbiavimas su Rusija, tačiau Norvegija pirmiausia yra NATO narė.86  

 

4.4. NACIONALINIAI INTERESAI 

 

Pagrindinis aspektas, vienijantis politines partijas – valstybės interesai, kurių labui reikia atrasti būdą 

suderinti skirtingus požiūrius ir kalbėtis. Mes susidorosime su iššūkiais, su kuriais dabar susidūrėme, 

remdamiesi Norvegijos nacionaliniais interesais – teigia Norvegijos užsienio reikalingų ministras 

Borge Brende.87 Visgi įsitikinimai, kas yra nacionaliniai Norvegijos interesai, taip pat išsikiria. K. 

Paulauskas kalba apie konstruktyvistų išskirtas dvi kertines tezes, apibūdinančias veiksnius 

nulemiančius saugumo interesus. Valstybės gali rinktis, ar jos saugumą supras per galios, ar per 

bendruomenės prizmę. Tai reiškia, jog valstybių elgesį galima paaiškinti per tai, kokias reikšmes 

valstybės suteikia galiai ir saugumui. Konstruktyvistai teigia, jog materialiniai faktoriai, tokie kaip 

geografinė padėtis ar valstybės dydis, taip pat priklauso nuo suvokimo ir to, kokią svarbą šiems 

elementams suteikia valstybė.88 Nors negalime nepaisyti materialinių veiksnių, būtina suvokti, jog 

materialios sąlygos yra „padarinys to, ką subjektai apie jas mano“. Taip, anot D. Jakniūnaitės, galia ir 
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interesas tampa nulemti idėjų ir kultūros.89 Arbeiderpartiet Norvegijos nacionalinį interesą sieja su 

Šiaurietiškumu ir saugumu, kurį gali užtikrinti intensyvus bendradarbiavimas, kuris didina jo 

praradimo/ nutraukimo kaštus, bei didžiosios kaimynės supratimas, atnešantis daugiau aiškumo, 

nuoseklumo santykiams. Mūsų pats svarbiausias strateginis interesas yra Šiaurės regionas. Kai Europą 

krečia neramumai, mes turime dar didesnį interesą plėtoti savo bendradarbiavimą su Arkties 

valstybėmis, ypatingai Rusija.90  Høyre pritaria bendradarbiavimo svarbai ir informuoja apie veiksmus, 

kurių jau buvo imtąsi - mes apribojome karinį bendradarbiavimą, bet mes pabrėžiame siekiantys 

bendradarbiavimo ir bendravimo srityse, kurios yra svarbios žmonių (tiek norvegų, tiek rusų) 

saugumui. Pavyzdžiui, paieškų ir gelbėjimo infrastruktūra. Šiuo klausimu mes esame priklausomi nuo 

palaikymo.91 Abiejų partijų diskurse matomas didelio intensyvumo modalumo veiksmažodžių 

naudojimas, visgi kalbos aktų rūšys išsiskiria – Arbeiderpartiet diskurse dažniau pastebimi nurodymai, 

paliepimai, tvirtinimai. Tokio tono vartojimą gali pastūmėti partijos pozicija parlamente. Būdama 

opozicijoje, Arbeiderpartiet turi mažiau galios priimti sprendimus, dėl kurių diskutuojama, todėl 

kitoniška nuomonė, turi būti reiškiama drąstiškiau tam, kad vyktų diskusija. Taisyklėms įtaką daro ir 

debatų aplinkybės – debatai vyksta parlamente ir turi temą. Norvegijos užsienio politikos pagrindas 

nesikeičia. Visgi pasaulis nestovi vietoje. Dramatiški įvykiai rytinėje ir pietinėje gretimose teritorijose 

sustiprino vykstantį pokytį, kur vis daugiau užsienio reikalų politikos tampa vidaus politikos reikalais. 

Aplinka keičiasi greičiau nei kad anksčiau, todėl mes privalome sugebėti pakoreguoti, pakeisti kursą, 

kuriuo iki šiol žvelgėme, kai susiduriame su nenumatytais įvykiais ar situacijomis. Mes privalome 

mąstyti ilgoje perspektyvoje  ir laikytis savo vertybių ir interesų. (H) 92  

 

4.5. PASAULIO TVARKOS SUPRATIMAS 

 

Didelę įtaką kompromisui daro pasaulio tvarkos supratimas. Pasaulis yra neramus – ir tame nieko 

naujo – tarsi, neišvengiamybę konstatuoja Arbeiderpartiet, tuo tarpu Høyre iššūkius mato daug arčiau – 

pasaulis tapo mažas, krizės ir konfliktai nėra taip toli nuo mūsų. Tai mūsų kaimynystės apibūdinimas.93 

Taip pat pasaulis pateikia mums daug iššūkių.94 Tai skatina valdančiąją partiją būti apdairesnei ir 

numatyti platesnį lauką aplinkybių. Tokia mintis atsispindi ir užsienio reikalų ministerijos parengtame 
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pareiškime, kuriame pasaulis matomas kupinas kontrastų, prie kurių reikia sugebėti prisitaikyti ir 

pritaikyti šalies politiką.9596 Gynyba turi būti prioritetas, nes galvoti apie saugumą tampa per vėlu, kai 

jo jau prisireikia. Privalome prioritezuoti tai, kas svarbiausia – savo pačių gynybą ir įsipareigojimus 

NATO. Norvegija yra priklausoma nuo bendradarbiavimo su NATO ir JAV. (H)97 JAV nuo pat Šaltojo 

karo buvo artimiausia Norvegijos sąjungininkė ir visada buvo laikoma pagrindine jėga, galinčia 

užtikrinti saugumą Norvegijai. Sovietų sąjungos grėsmė tapo pagrindu “ypatingos draugystės” (angl. 

Special relationship) susikūrimui tarp Norvegijos ir JAV, o Šaltojo karo laikotarpis didžiaja dalimi 

suformavo Norvegijos saugumo ir gynybos diskursus bei karines praktikas.98  

 

J. G. Større teigia, jog yra dvi bendradarbiavimo su Rusija pusės – vienoje pusėje yra narystė aljanse 

(NATO) – garantas saugumui, kitoje pusėje – kaimyniškosios ir sąjunginiškos vertybės, kurios suteikia 

užnugarį tvarkantis kaimynystėje (Šiaurės regiono ir Arkties reikalai).99 Iš Arbeiderpartiet diskurso 

sprendžiant, bendradarbiavimą su Vakarų valstybėmis partija priima kaip savaime suprantamą, kuriam 

nereikia pernelyg daug pastangų ir kurį galima prioritetų eilėje pastatyti į antrinę poziciją. Kitą vertus, 

tarp abiejų partijų jaučiamos pastangos suprasti kitos poziciją ir suderinti su savaja. Mums dialogas yra 

svarbus – visada buvo – bet taip pat svarbu reaguoti į akivaizdžius tarptautinės teisės pažeidimus, 

reaguoti kartu su kitomis sąjungininkėmis, su kitomis Europos valstybėmis. Būtų visiškai nesuvokiama 

Norvegijai nereaguoti į agresiją, kurią mes matėme (H).100 Naudojamas esamasis laikas parodo didelio 

intensyvumo modalumus, atskleidžiančius užtikrintumą, taip pat ir tokie žodžiai kaip „visiškai 

nesuvokiama“, „privalome“, „turi būti“ parodo užtiktrintumą tuo, kas sakoma. Taip pat matomas 

įsakmus nurodymas – atskleidžiantis santykį su kitais – tačiau nors ir įsakmus, paliepiantis, nurodantis 

kalbos aktas, visoje kalboje vyrauja bendras veikimas - „mes“, „mūsų“ veikimas. 

 

Aptarus dviejų didžiųjų Norvegijos partijų Høyre ir Arbeiderpartiet požiūrių išsiskyrimą į santykius su 

Rusija bei Vakarų valstybėmis, nacionalinių interesų traktavimo išsiskyrimus ir pasaulio tvarkos 

suvokimą, buvo atskleista, kad nors diskurse visdar galima išskirti dvi ryškias tapatybes – 

Vakarietiškąją ir Šiaurietiškąją/ Kaimyniškąją – partijų retorikoje atsiskleidžia siekis įsiklausyti ir savo 

poziciją koreguoti atsižvelgiant į opozicines nuomones. Taip pat, nors ir išryškėja nuomonių 
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99 Stortinget, 2016 03 11, 2131. 
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susikirtimas ir auganti įtampa, diskurse atsiranda bendrumo išraiškų, kompromiso siekiama veikimo ir 

sprendimo atsakomybę prisiimant bendrai, tai atpažįstama iš argumentų formavimo įtraukiant veiksnį 

„mes“. Partijų pozicijos išsiskiria, skirtingai vertinami tarptautiniai konfliktai ir Rusijos veikimas, dėl to 

yra privaloma derinti dvi priešiškas tapatybes. Kitą vertus, oficialioji pozicija yra formuojama remiantis 

valdančiosios partijos prioritetais, todėl nors ir turima mintyje bendradarbiavimo su Rusija svarba, 

valstybė iškelia Vakarietišką solidarumą, vertybinį bendrumą ir įsipareigojimų vykdymą NATO 

aljansui. 
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IŠVADOS 

 

Bakalauro darbu buvo siekiama išanalizuoti Norvegijos dviejų didžiųjų partijų – Høyre (esančios 

valdančiojoje pozicijoje) ir Arbeiderpartiet (esančios opozicijoje) – parlamentinius debatus, kuriuose 

yra siekiama rasti sprendimą, sutarti dėl tolimesnės užsienio politikos vykdymo Rusijos atžvilgiu po 

Ukrainos įvykių. Pagrindinis tikslas buvo, remiantis socialinio konstruktyvizmo prielaidomis ir 

pasitelkiant diskurso analizės metodą, atsakyti į klausimą -  kaip yra suderinamos dvi viena kitai 

prieštaraujančios Norvegijos tapatybės – Vakarietiškoji ir Šiaurietiškoji/Kaimyniškoji – tarptautinio 

konflikto Ukrainoje akivaizdoje?  

 

Diskurso analizė parodė, jog net ir po Ukrainos įvykių oficialiajame diskurse egzistuoja du ryškūs 

identitetai – Vakarietiškasis ir Šiaurietiškasis/ Kaimyniškasis, tačiau karinis konfliktas Ukrainoje iš 

esmės privertė susimąstyti dėl tolimesnės užsienio politikos 1) dėl nacionalinio saugumo ir agresyvios 

kaimynės nenuspėjamumo; 2) dėl vertybių, kuriomis remiasi Norvegija –  liberalia demokratija, pagarba 

žmogaus teisėms ir įstatymo ir tarptautinės teisės viršenybe bei kt. Čia išryškėjo du išsiskiriantys partijų 

siekiai. Arbeiderpartiet yra linkusi išlaikyti dviejų priešiškų tapatybių politiką, labiau baimindamąsi, 

kaip palaikyti santykius su Rusija, t.y. išsaugoti kaimyniškąjį identitetą. Høyre partija gina 

Vakarietiškąją Norvegijos tapatybę ir tik prieš Vakarų valstybes ir sąjungininkes jaučiasi atsakinga, 

todėl Kaimyniškoji tapatybė Høyre valia neegzistuotų, o būtų prilyginta įprastam dvišaliui santykiui, 

kurio ribas pažeidus, Vakarų bendruomenė atitinkamai reaguotų kaip gynybos sąjungininkė.  

 

Skirtumai, išryškėję partijų diskursuose: 1) Arbeiderpartiet yra linkusi savo poziciją reikšti 

primygtiniau. Vyraujantys kalbos aktai yra paliepimai, tvirtinimai, nurodymai. Tuo tarpu Høyre 

diskursas nuosaikesnis, susilaikantis, daugiau pasireiškia informavimu. 2) Išsiskiria partijų nacionalinių 

interesų prioritezavimas. Høyre partija labiau mato Norvegiją kaip tarptautinės bendruomenės narę, 

neatskiriamą tiek vertybiškai, tiek bendruomeniškai, t.y. priklausančią NATO ir privalančią vykdyti 

įsipareigojimus bei priklausančią Europos vertybinei bendruomenei, su kuria ją sieja demokratiškos, 

liberalios vertybės, pasisakymas už žmogaus teises ir tarptautinę teisę, taip pat solidarumas 

tarptautiniuose iššūkiuose. Arbeiderpartiet mato Norvegiją kaip savarankišką ir nepriklausomą valstybę, 

turinčią žvelgti tik savo interesų kryptimi. Svarbiausiais interesais užsienio politikos srityje partija laiko 

Šiaurės regioną ir Arktį, o kartu santykius su Rusija. Valstybė čia matoma kaip pajėgi išlaikyti 
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puoselėjamą humanitarinės pagalbos teikėjos, normų nustatytojos identitetą. Saugumo užsitikrinimui 

valstybė pirmiausia turi veikti pati, o tarptautinės organizacijos tėra atsarginis garantas, nelaimei ištikus.   

 

Bene reikšmingiausias nesutapimas partijų diskursuose yra nacionalinių interesų vertinime. 

Arbeiderpartiet pagrindiniu nacionaliniu interesu užsienio politikoje laiko Šiaurės regioną ir 

bendradarbiavimą su Rusija. Høyre pagrindiniu nacionaliniu interesu laiko vertybių puoselėjimą, 

bendrumą su Europa ir sąjungininkais bei gebėjimą įvertinti pasaulio kompleksiškumą – atsižvelgiant ir 

į kitas tarptautines grėsmes, veikti kartu su bendrų vertybių saistoma Vakarų bendruomene bei vykdyti 

įsipareigojimus NATO. Arbeiderpartiet valstybę mato kaip pačią turinčią imtis konkrečių veiksmų savo 

saugumui užsitikrinti, Høyre labiau pasitiki bendruomeniškumu, sąjungininkais, todėl retorikoje 

atsiskleidžia negalėjimas/ nenoras veikti individualiai. Dėl šio požiūrių išsiskyrimo kyla aršesnės 

diskusijos, padidėja įtampa.  

 

Pagrindinis sutarimo taškas yra apčiuopiamas kalbai pasisukus link žmonių (norv. folk). Abi partijos 

atsigręžia į ilgaamžį žmonių, gyvenančių Šiaurinėje Norvegijos dalyje ir dirbančių Arktyje arba jūroje, 

taip pat įstaigose, įsteigtose bendradarbiauti su Rusija, saugumą. Bendradarbiavimas su grėsminga 

kaimyne tampa privalomas ir neišvengiamas dėl saitų tarp tautų (t.y. per daug metų tarp žmonių 

susikūrusio ryšio), taip pat dėl didelių investicijų bei saugumo užtikrinimo, kai yra pasitelkiamos abiejų 

šalių pajėgos, gelbstint ar vykdant paieškas. Čia prasmę įgauna Norvegijos gynybos ministrės Ine 

Eriksen Søreide Šiaurės reikalų priskyrimas low-politics (t.y. nelemiančių šalies gyvavimo, antrinės 

reikšmės). Høyre atskiria Šiaurės regioną nuo Rusijos ir mato ten daugiau reikšmingų veikėjų, tuo tarpu 

Arbeiderpartiet ten vykdomą politiką tiesiogiai susieja su santykiais su Rusija. 

 

Verta paminėti, jog diskusijoje neminima tauta  t.y. žmonės, kaip galintys daryti įtaką. Partijos 

vadovaujasi tokia pozicija, jog valdžia turi rūpintis žmonėmis ir priimti sprendimus, kurie juos galėtų 

apsaugoti. Dominuoja didelio intensyvumo modalumai: tiek viena, tiek kita šalys yra užtikrintos tuo, ką 

sako. Toks užtikrintumas atsipindi ne tik partijų lyderių ar ministrų kalboje, bet ir kitų partijų narių 

išsakomose pozicijose.  

 

Darbe buvo remtąsi N. Fairclough pasiūlytu trijų dimensijų diskurso modeliu ir iš jo kildinamu trijų 

diskurso analizės etapų schema – aprašymu, interpretacija ir aiškinimu. Pirmieji du etapai buvo 

pritaikyti, derinant juos tarpusavyje. Trečiasis etapas, kuriuo siekiama atsakyti į klausimą, kodėl įsigali 
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konkretus socialinės tikrovės suvokimas, yra paliekamas ateities tyrimams, kadangi norint atsakyti į šį 

klausimą reikia imtis papildomo tyrimo ir taikyti jau nebe tekstų analizės metodus.   

 

Lingvistins metodas leido pamatyti ne tik partijų kalbėjimo turinį, tačiau ir kalbėtojo santykį su kitais 

veikėjais bei su tuo, kas yra sakoma – tai padėjo atskleisti partijų siekius – ne tik apginti savo požiūrį, 

bet ir esminiais momentais pastebėti įsiklausymo pastangas ir kompromiso formavimą. Abiejų partijų 

kalboje yra vartojami modaliniai veiksmažodžiai. Dažniausiai aptinkami – „privalome“, „negalime“, 

„turi  būti“. Kalbą linkstama nuasmeninti, t.y. naudoti numanomą veiksnį, neįpareigojant, neprimetant 

atsakomybės priešingai pusei. Retorika pasikeičia ėmus kalbėti apie nacionalinių interesų vertinimo 

išsikyrimus ir siekiant sutarimo – čia ne tik siekiama opozicinį argumentą pritaikyti sau, tačiau jau 

atsiranda veiksnys „mes“. Taip nepašalinant kitos politinės jėgos iš sprendimų priėmimo bei vykdymo 

ir formuojant bendrą valstybės užsienio politiką. 

 

Diskurso analizė padėjo pamatyti, jog iš tiesų tiek Vakarietiškoji, tiek Šiaurietiškoji/ Kaimyniškoji 

tapatybė egzistuoja, nepaisant tarptautinėje erdvėje vykstančių konfliktų ir Rusijos agresyvėjimo, 

kadangi yra ieškoma būdų tinkamiausiai atstovauti valstybės interesus, o jie stipriai priklausomi nuo to, 

kokia partija yra valdžioje, turi galią priimti sprendimus. Kitą vertus, partijų debatų diskurso analizė, 

pasitelkiant lingvistinius metodus leido pamatyti, kad net ir visiškai susikertančios pozicijos buvo 

permąstomos, performuluojamos atsižvelgiant į kitos pusės argumentus, atkreipiant dėmesį, kas kitai 

partijai rūpi, kas yra prioritezuojama.  

 

Norvegija, net ir po pasaulio bendruomenę sukrečiančių įvykių, išsaugo dvi tapatybes, du požiūrius, 

kurių įtaka užsienio politikai tampa tiesiogiai priklausoma nuo partijos, esančios valdžioje, tačiau 

nereikia skubėti smerkti vienos ar kitos pusės, nes abiejų partijų diskurse egzistuoja dvi pozicijos – 

pasiektas kompromisas - skiriasi tik prioritetų eiliškumas. 
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SUMMARY 

 

This study examines Norwegian parlamentary debates about further foreign policy and cooperation with 

Russia after its aggression in Ukraine in 2014. The main focus is put on two main parties - leading party 

Høyre and oppositional party Arbeiderpartiet. The period of debates is 2015-2017 in order to see 

internal discussions about further policy implementation and official position towards aggresive 

neighbour country, not the primary reactions to the violation of international law which were seen in 

2014.  

 

The main problem of the thesis is two conflicting identities of Norwegian foreign policy. The definition 

of these identities is borrowed from Andrea Sofie Nilssen research which revealed two parlamentary 

discourses – Western and Norden or Neighbouring discourse. First one is related to the Western 

tradition and is described by liberal democracy values, respect for international law and human rights, 

solidarity and cooperation with allies. Other is related to long and peaceful cooperation with Russia in 

Arctic and Nordic region which should be cultivated in order to ensure further development, prosperity 

and security. These two identities are able to coexist in peacefull international environment, but the 

problem occurs when Russia, as a very important neighbour to Norway, decides to run against the 

international law and values of liberal democracy. Respectively this dilemma appeared in 2014 during 

Russia’s invasion to Ukraine. However, none of these two identities can disappear as there are two 

positions in the parliament that represent two ways of solutions to the conflict. The aim of the thesis is 

to analyze how these two identities are tried to protect by two different parties and the way to the 

compromise, also official position of the country. 

 

The present study employs theory on social constructivism and by using discourse analysis method 

investigates how language of parliamentary parties reveals 1) what experiential values words have; 2) 

what relational values words have. The chosen theory is supplemented by Norman Fairclough three-

dimensional linguistic research design. Respectfully, the empirical analysis consists of description and 

interpretation of language during debates. The third stage – explanation was suggested for further 
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research as there should be invoked other than linguistic research techniques and its aim does not help 

to answer the question about conflicting identities and construction of the compromise. 

 

The Bachelor thesis consists of three parts. The first represents Constructivism as the most appropriate 

theory for identities and dialogue research. The second part analyses discourse analysis as a 

methodological tool for language investigations. In this part the main theoretical assumptions are 

discussed and the social constructivism theory for discourse analysis is chosen for empirical research. 

The third part presents discourse analysis in practice. Here two conflicting identities are analysed, 

which are represented by political parties and recognized in their debates. By analysing parliamentary 

debates, there were five sections discussed: 1) Relevance; 2) Relations with Russia; 3) Relations with 

Western countries; 4) National interests; 5) Perception of the world order.     

 

These five parts reveals that Arbeiderpartiet tends to protect Norden/ Neighbouring identity and claims 

relations with Russia as the most important foreign policy subject for its long and peaceful cooperation 

in the North. While Western relations are considered as secondary importance or as a topic which 

requires less attention and struggle. Meanwhile Høyre expresses the will to stand with NATO and 

European countries in every challenge and tries to protect Western identity. Russia for Høyre party is as 

inevitable neighbourhood, which requires attention and cooperation just because of common boundaries 

and folk-to-folk cooperation in North. Høyre refuses to be manipulated by longlasting cooperation in 

Arctic and Nordic region with Russia and considers Norways as a significant part of Western allies, 

while Arbeiderpartiet sees Norway as an independent actor in international arena which should take 

responsibility for security and prosperity to its own hands. Linguistic research method gave a chance to 

see how these two positions are constructed towards compromise. The significant distinctions emerge in 

considerations about national interests and perception of the world order, the main agreement is found 

in considerations about security and welfare of people in the North. Here “we” constructions are 

noticed, nevertheless political parties arguments are reconstructed with respect to opposing opinion.   

The study shows that two identities still exist despite of international shocks, however the official 

position of the country and further foreign policy highly depend on leading party position. Though there 

should not be judgement for any party, as political debates achieve that both positions are kept 

important, but the difference occurs in prioritization.   

 


