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Ievads
Līdz ar demokrātijas nostiprināšanos un sabiedrības integrācijas ideju izplatīšanos
Latvijā pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir mainījusies mūsu sabiedrības etniskā struktūra,
galvenokārt mazākumtautību segmentā, kā arī etnisko attiecību raksturs. Etniskās grupas
ir mobilizējušās sava etniskuma attīstībai. Šī mobilitāte ir stiprinājusi etnisko grupu
etniskās identitātes. Tas ir noticis līdz ar etniskās grupas infrastruktūras attīstību, katras
etniskās grupas valodas plašāku lietojumu, etniskās pašapziņas nostiprināšanos,
minoritāšu skolu attīstību un mazākumtautību jaunās paaudzes izglītošanu atbilstoši
etniskajām tradīcijām, etnisko grupu organizatoriskajai darbībai, vēršoties plašumā to
reģionālajām aktivitātēm u. tml.
Lai pētītu un pamatotu šīs izmaiņas, 2003. gada nogalē tika izstrādāts projekts
“Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un sabiedrības etniskās struktūras
izmaiņu ietekme uz sabiedrības integrāciju” un iesniegts Sabiedrības integrācijas fonda
(SIF) grantu programmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” konkursā
finansējuma saņemšanai.
Pētījums* īstenots atbilstoši projekta mērķim: veikt pētījumu par etnisko grupu
(krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu,

ebreju) līdzšinējo

attīstību un

konsolidēšanos par nacionālām minoritātēm, konkretizēt šo minoritāšu iekļaušanos
integrācijas procesā, konstatēt pastāvošās pretrunas un iespējamos konfliktus. Projekta
īstenošanas gaitā ir apkopoti iepriekšējos gados veikto pētījumu rezultāti, organizētas
etnisko grupu ekspertu un aktīvistu intervijas, pētīta mazākumtautību izglītība,
sabiedrisko organizāciju darbība un to ietekme uz sabiedrības integrāciju.
Valsts programmas koncepcijā „Sabiedrības integrācija Latvijā” (45. lpp.)
uzsvērts, ka „Latvijas sabiedrības integrācijas pamatā ir likta pilsoniskā integrācija” un ka
tā ir prioritāra ”attiecībā pret etnisko integrāciju”. Tā, protams, bija konceptuāli, ne
funkcionāli noteikta prioritāte, jo nav noliedzams, ka viens no galvenajiem iemesliem,
*

Pētījums ir darba grupas intelektuālais īpašums. Šajā darbā atziņas ir izmantojamas, atsaucoties

uz šo darbu. Šī teksta kopēšana un pavairošana bez saskaņošanas ar projekta vadītāju nav atļauta.
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kādēļ bija nepieciešams izstrādāt sabiedrības integrācijas programmu, bija tas, ka Latvijas
sabiedrība ir etniski sadalīta. Saskaņā ar 2000. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijas
iedzīvotāju etniskās proporcijas ir šādas: latvieši 57,6%, krievi 29,6%, baltkrievi 4,1%,
ukraiņi 2,7%, poļi 2,5%, lietuvieši 1,4%, ebreji 0,4%, čigāni 0,3%, vācieši 0,2%, igauņi
0,1% tatāri 0,1% utt. Latvijā patstāvīgi dzīvo vairāk nekā 120 dažādu tautību cilvēki.
Protams, sabiedrības etniskās attiecības ietekmē galvenokārt lielākās etniskās grupas.
Laikā periodā kopš neatkarības atjaunošanas, bet jo sevišķi līdz ar sabiedrības
integrācijas idejas nostiprināšanos Latvijas sabiedriskajā dzīvē, aizvadīts dinamisks
etnisko grupu attīstības un to iekšējās konsolidācijas posms. Demokrātijas apstākļos
patstāvīgi un aktīvi kā etniskā procesa aktieri sevi arvien noteiktāk apliecina ne vien
krievu etniskā grupa, bet arī poļi, ebreji, lietuvieši, baltkrievi, ukraiņi u. c.
Tas apliecina ne vien jaunas šo grupu iespējas, bet norāda arī uz to, ka sabiedrības
etniskā struktūra ir kļuvusi ievērojami sarežģītāka; turklāt etniskās attiecības etnisko
grupu (nacionālo minoritāšu) mobilitātes un atšķirīgo interešu un aktivitāšu kontekstā
kļūst grūtāk prognozējamas. Tas liecina arī to, ka tradicionālais priekšstats par
sabiedrības dalījumu divās kopienās pakāpeniski pārvēršas stereotipā, kas vairs neatbilst
mainīgajiem etnosituācijas apstākļiem. Divkopienu sabiedrības vietā stājas sabiedrība ar
daudzām nacionālām minoritātēm.
Neapšaubāmi, ka viens no visdrošākajiem paņēmieniem, lai atklātu jaunās
situācijas raksturīgākās iezīmes, ir pētnieciskā darbība. Sarežģītos sociālos, tostarp
etniskos apstākļos pētnieciskai darbībai nepieciešams ierādīt sevišķi nozīmīgu vietu.
Šādos apstākļos pētījumu rezultātiem ir jākļūst par būtisku faktoru lēmuma pieņemšanas
procesā. Šo iemeslu dēļ pētījumu nepieciešamība uzsvērta arī Sabiedrības integrācijas
programmā.
Lai noskaidrotu etnisko attiecību izmaiņu raksturu un tā ietekmi uz sabiedrības
integrāciju, par pētījuma (projekta) priekšmetu izvēlēta sabiedrības etniskā struktūra, ko
veido lielākās etniskās grupas (krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji u. c.), gan
katra no tām atsevišķi, gan arī kopumā.
Līdz ar to pētījuma rezultāti ir nozīmīgi sabiedrībai kopumā, jo attiecas uz
sabiedrības integrāciju ietekmējošām tendencēm. Tie var būt nozīmīgi arī katrai iepriekš
nosauktajai etniskajai grupai, jo paver iespēju etnisko grupu pārstāvjiem ieraudzīt „sevi
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no malas” kopējā etnisko attiecību kontekstā.
Kā zināms, etnisko grupu (nacionālo minoritāšu) mobilizācija ir pretrunīgs process.
No vienas puses tā ir vērsta uz etniskās identitātes, nacionālās minoritātes statusa un
pašapziņas stiprināšanu, uz nacionālo minoritāšu tiesību aizstāvību, diskriminācijas
novēršanu u. tml., no otras, tā liecina par atšķirīgu mērķu un interešu vadītu, relatīvi
nodalītu grupu aktivitātēm sabiedrībā, kas sabiedrības integrācijas procesu padara iekšēji
komplicētu un arī pretrunīgu. Minoritāšu nacionālās kultūras biedrības, mākslas studijas
un galerijas, ansambļi, grāmatu, žurnālu un avīžu izdošana, kultūras kontakti ar etnisko
dzimteni ir kļuvuši par nacionālo minoritāšu sabiedriskās dzīves neatņemamu sastāvdaļu.
Savu interešu un vajadzību apmierināšanai mazākumtautības veido savu sociālo un
kultūras infrastruktūru, meklē resursus savai garīgajai un sociālajai attīstībai ekonomikas,
politikas, kultūras un informācijas jomās. Tajā pašā laikā nenovērtēta ir palikusi to
priekšnosacījumu (Satversmes un valsts tiesiskās sistēmas, vārda un preses brīvības,
pilsoniskās atbildības un valstiskās domāšanas, demokrātijas apstākļu kopumā) nozīme,
pateicoties kurai etnisko grupu darbība un attīstība ir kļuvusi iespējama.
Etniskas izcelsmes daudzveidīgās aktivitātes notiek apstākļos, kad Latvija nav
ratificējusi EP Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kā arī nav
izstrādājusi un pieņēmusi likumu „Par nacionālajām minoritātēm”. Tas nozīmē, ka
iepriekš minētie procesi mūsu valstī notiek vāji (tiesiskā nozīmē) reglamentētos
apstākļos.
Nereti minoritāšu vidū vērojamas bažas, ka sabiedrības integrācija var apdraudēt
tās identitāti, vērtības u. tml. Līdzšinējā sabiedrības integrācijas idejas iedzīvināšana
liecina ko citu: pateicoties integrācijas idejas izplatībai rodas priekšnoteikumi
mazākumtautību etniskās identitātes attīstībai.
Jaunas iespējas paver Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Rodas jautājums, kā
katra minoritāte savieno savu etnisko piederību ar pilsonisko apziņu (piederību Latvijas
tautai) un ar eiropeisko identitāti.
Etnisko sarežģījuma un konfliktu varbūtība Latvijā pastāv, un nav pareizi maldināt
sabiedrisko domu ar pretējiem apgalvojumiem. Sociāli un etniski raibā vidē, kurā virmo
atšķirīgas intereses, etnisko konfliktu iespējamība ir likumsakarīga. To spēj izraisīt
atšķirīgie uzskati par EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību
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ratifikāciju Latvijas Saeimā, izglītības reformu, finansējuma apjomu nacionālajām
minoritātēm, minoritāšu definīciju utt.
Darba autori vadās no pieņēmuma, ka Latvijai ir iespējams izvairīties no asiem
etniskiem vai sociāliem konfliktiem. Tolerances resursi Latvijā ir ievērojami: izplatītas ir
sadzīvošanas (līdzāsdzīvošanas) tradīcijas, plaši izplatītas ir jauktās laulības, pastāv plaša
starpetniska komunikācija, samērā ievērojams ir to iedzīvotāju vairākums, kuri ir dzimuši
Latvijā (82% iedzīvotāju). Pēdējo gadu pētījumos secināts, ka ksenofobijas un
neiecietības līmenis Latvijā salīdzinājumā ar kaimiņiem ir zemāks. Tomēr problēma
pastāv, un, lai izbēgtu no iespējamajiem konfliktiem, sabiedrībai ir jāzina, kādi ir to
varbūtējie cēloņi, veicinošie apstākļi u. tml. Sabiedrības integrācijas programmā uzsvērts,
ka “sabiedrības integrāciju var apdraudēt etniskās nesaskaņas un etniski konflikti”, un ka
“etnopolitisko pētījumu uzdevums ir laikus apzināt un paredzēt iespējamo etnisko
nesaskaņu cēloņus un izstrādāt rekomendācijas to novēršanai” (92. lpp.).
Šajā darbā esam atteikušies no tradicionālās pieejas klasificēt etniskās grupas pēc
kvantitatīvās pazīmes. Ievērojot to, ka pilsoniskā piederība ir viens no galvenajiem
nosacījumiem, kas liecina par etniskās grupas konsolidācijas par nacionālu minoritāti
potenciālu, LR pilsoņu īpatsvars katrā etniskajā grupā šajā gadījumā ir izvirzīts par
galveno indikatoru. Vislielākais pilsoņu īpatsvars ir poļu nacionālajai minoritātei, seko
ebreji, lietuvieši, krievi, baltkrievi un ukraiņi.
Pētījums veikts sadarbībā ar sociologiem, kuri organizēja un moderēja fokusgrupu
diskusijas, kā arī sagatavoja atskaiti par paveikto. Pateicamies par sadarbību Sigitai
Sniķerei un Ritmai Rungulei.
Pateicamies arī visiem mazākumtautību sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un
aktīvistiem (ekspertiem), kuri piedalījās fokusgrupu intervijās, kā arī mazākumtautību
organizāciju vadībai, skolu direktoriem un pedagogiem, skolēniem par atsaucību un
sadarbību.
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Pirmā nodaļa
Latvijas sabiedrības mazākumtautību etniskās struktūras un tās
izmaiņu raksturojums
Poļi Latvijā
Poļi ir viena no Latvijas vēsturiskajām minoritātēm. Kad Livonijas konfederācijas
zemes padevās Polijas karaļa un Lietuvas lielkņaza varai ( sākot ar 1561.–1562. gadu),
poļu sakari ar Latvijas zemi un tautu kļuva sevišķi cieši, taču atšķirīgi dažādos laika
posmos. Visciešāk ar Poliju bija saistīta Latgale, kura līdz 1772. gadam ietilpa PolijasLietuvas valstī. Poļi dienvidu daļā, atšķirībā no ziemeļu daļas, kur viņi līdz pat 20.
gadsimtam veidoja muižnieku kārtu, jau no 18.-19. gadsimta bija arī zemnieki. 19.
gadsimtā bija vērojama masveidīga latviešu zemnieku pārpoļošanās, ko noteica īpatnējie
Dienvidlatgalē pastāvošie sociāletniskie un reliģiskie apstākļi. Minētais apstāklis
uzskatāmi izpaudīsies vēl 20. gadsimta 20.-30. gados, kad vairākos Latgales pagastos
tautskaitēs būs vērojamas demogrāfiski nepamatotas izmaiņas poļu skaitā. Piemēram,
Krāslavas pagastā 1925. gadā bija 984, 1930. gadā – 1266, bet 1935. gadā – 647 poļi.
Izskaidrojums tam meklējams daudzu Latgales iedzīvotāju nestabilajā etniskajā
pašapziņā.
19. gadsimta beigās Latgale vairs nebija vienīgā poļu apdzīvotā Latvijas daļa.
Rūpniecības attīstības rezultātā par tādu kļuva arī Rīga un Liepāja. 1897. gadā Rīgā
dzīvoja 13415 poļi (1913. gadā – jau 45 562), bet Liepājā – 6015, kopumā visā Latvijas
teritorijā 65 056 poļi.
Jau 1878. gadā Rīgā tika izveidota pirmā poļu sabiedriskā organizācija, kuru skaits
turpmākajos gados ievērojami pieauga (arī Liepājā un Jelgavā). Pēc 1905. gada
revolūcijas Rīgā tika izveidotas arī vairākas poļu skolas, tika attīstīta plaša darbība
kultūras jomā. Sākoties Pirmajam pasaules karam, arī poļu sabiedriskā darbība tika
pārtraukta un daudzi poļi atstāja Latviju.
Pirmskara Latvijas Republikā poļi veidoja ceturto lielāko nacionālo minoritāti pēc
krieviem, vāciešiem un ebrejiem. Viņi aktīvi piedalījās cīņā par Latvijas neatkarību
1918.–1920. gadā Latvijas armijas rindās. 1920. gadā Latvijā dzīvoja 52 244, 1925. gadā
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– 51 143, 1930. gadā – 59 374, bet 1935. gadā – 48 949 poļi.
1920. gadā no 52 244 poļiem (3,4 % no iedzīvotāju kopskaita) 40 782 bija Latvijas
pilsoņi. Rīgā dzīvoja 7935 (4,3% no iedzīvotājiem), Liepājā – 2904 (5,6%), Daugavpilī –
8178 (28,3%), Grīvā – 855 (34,8%), Krāslavā – 506 (14,2), Rēzeknē – 1231 (12,3%).
Lielākā poļu daļa (72,7%) 1920. gadā strādāja lauksaimniecībā (galvenokārt Latgalē un
Ilūkstes apriņķī), rūpniecībā (10,4%), transporta un sakaru sfērā (4,2%). Lasītpratēju
īpatsvars starp poļiem 1920. gadā nebija augsts (57,7%), taču 1935. gadā tas sasniedza
82,0%. Latviešu valodu 1920. gadā zināja 29,4% poļu (galvenokārt Rīgā un Liepājā
dzīvojošie), taču 1935. gadā šis skaitlis vairākkārt pieauga. Kopumā poļi veidoja
apmēram 3% valsts iedzīvotāju un apmēram puse no viņiem dzīvoja Latgalē, vairāk par
pusi – pilsētās. Līdz 1940. gadam turpinājās Latvijas pilsoņu īpatsvara pieaugums starp
poļiem (1935. gadā tādu bija 42 390 – 86,6% no kopskaita). Arī poļu sociālā struktūra
saglabāja augstāk minētās tendences: 1935. gadā lauksaimniecībā strādāja 12 818 poļi
(47%), rūpniecībā – 8112 (24%) utt.
Poļi bija pārstāvēti Tautas padomē 1919.– 1920. gadā, 1922.-1934. gadā Saeimā
darbojās poļu frakcija 1-2 deputātu sastāvā. Daudzi darbojās vēlētajās pašvaldībās
Latgalē un Rīgā. 1922.-1934. gadā pastāvēja poļu politiska partija (Poļu tautas savienība,
no 1932. gada – Poļu tautas apvienība), darbojās plašs organizāciju un skolu tīkls (arī trīs
vidusskolas). Minētā darbība tika zināmā mērā ierobežota 1934.-1940. gadā valdošā
autoritārisma apstākļos.
Pēc valsts neatkarības iznīcināšanas 1940. gada vasarā arī visas poļu sabiedriskās
organizācijas tika likvidētas, bet daudzi poļu sabiedriskie darbinieki - represēti.
Vācu okupācijas laikā Latvijā dzīvojošie poļi (1943. gadā – 38 191 cilvēki) tika
pakļauti ārkārtīgi diskriminējošai okupācijas varas iestāžu attieksmei. Daudzi tika
represēti. 1942.-1943. gadā Rīgā, Jelgavā un Latgalē darbojās Polijas Emigrācijas
valdības tālās izlūkošanas tīkls, bet Latgalē - īpaša diversiju vienība, kas sastāvēja
pārsvarā no vietējiem poļiem. Pēc šo organizāciju sagrāves daudzi no viņiem tika sodīti
ar nāvi vai ieslodzīti koncentrācijas nometnēs. Turpināja darbojās tikai dažas poļu skolas.
Kopumā Latvijas poļu vairākums naidīgi izturējās gan pret vācu, gan padomju
okupācijas režīmiem. Arī pēc Otrā pasaules kara Krāslavas apkārtnē darbojās vienīgā
pretpadomju partizāņu – nelatviešu grupa Latvijā, kuras locekļi bija poļi. Pēc kara no
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visām vēsturiskajām Latvijas minoritātēm vienīgi poļu kopskaits paliek līdzīgs pirmskara
skaitļiem: 1959. gadā Latvijā bija 52,8, 1970. gadā – 63,0, 1979. gadā – 62,7, 1989. gadā
– 60,4 tūkstoši poļu. Poļu īpatsvars starp iedzīvotājiem samazinājās no 2,8% 1959. gadā
līdz 2,3% 1989. gadā. No 1979. gada poļi atkal ir ceturtā lielākā tautība, taču tagad – pēc
krieviem, baltkrieviem un ukraiņiem. Daļa no Latvijas poļiem ir pēckara iebraucēji no
Rietumbaltkrievijas un Rietumukrainas.
Arī Latvijas poļi tika pakļauti sovetizācijas un rusifikācijas ietekmei. 1948. gadā
tika slēgta poļu skola Daugavpilī un 1949. gadā – Rīgā. Kopš šī laika Latvijā pastāvēja
tikai latviešu un krievu skolas (daudzās poļu apdzīvotās vietās Latgalē darbojās tikai
krievu skolas). Rezultātā poļi tika pakļauti divpusējam procesam: Rīgā, Liepājā un citur
Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē daudzi pārlatviskojās, bet Latgalē – pārkrievojās.
Rezultātā vēl šodien daudzās Latgales vietās iedzīvotāju lielākā daļa vēsturiski pieder
katoļticībai, taču runā galvenokārt krievu valodā. 1959. gadā poļu valodu par savu dzimto
atzina 55,3%, 1970. gadā – 32,5%, bet 1979. gadā – tikai 21,1% no poļiem. Vienlaikus
pieauga poļu skaits, kuru dzimtā valoda bija krievu (1970. gadā – 37,7%, 1979. gadā –
44,7%). 1989. gadā tikai 16 520 poļu par dzimto atzina poļu valodu, pārējie sadalījās
šādi: 32 734 - krievu, 8895 – latviešu, 1766 – baltkrievu, 310 – ukraiņu 191 - cita valoda.
Kopumā latviešu valodu zināja 37,6%, krievu valodu – 87,9%, bet poļu valodu – 27,1%
poļu.
Sākoties latviešu tautas Atmodai, tajā aktīvi iesaistījās arī Latvijas poļi. 1988. gadā
tika izveidota Daugavpils poļu kultūras un izglītības biedrība “Promien” (“Stars”) un
Latvijas Poļu kultūras biedrība Rīgā, kuras 1990. gadā apvienojās Latvijas Poļu savienībā
(tajā drīz vien bija 3000 biedru 11 nodaļās dažādās Latvijas pilsētās). 1989. gadā tika
izveidota poļu klase Rīgas 3. vidusskolā, kas kļuva par pamatu nākamajai Rīgas poļu
vidusskolai, bet nākamajā mācību gadā poļu klase tika atvērta arī Daugavpilī (Daugavpils
poļu vidusskolas sākums). 1991. gada janvāra “barikādēs” Latvijas Poļu savienība pauda
savu viennozīmīgu atbalstu latviešu tautas cīņai par nacionālo neatkarību.
1996. gadā Latvijā dzīvoja 63,4 tūkstoši poļu, no kuriem 38,9 tūkstoši (61,4%) bija
Latvijas pilsoņi. 2000. gadā šie skaitļi bija attiecīgi 59,4 tūkstoši (2,5% no iedzīvotāju
kopskaita) un 66,6%. Tādējādi poļu tautības Latvijas pilsoņu īpatsvars ir viens no
visaugstākajiem starp minoritātēm (vēl augstāks ir tikai čigāniem). 2004. gada 1. jūlijā
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Latvijā dzīvoja 56 798 poļi (2,5% no iedzīvotāju kopskaita), no kuriem 40 223 ir Latvijas
pilsoņi (70,8%), 16 059 nepilsoņi un 516 – ārvalstnieki un bezvalstnieki.
Mūsdienās Latvijā darbojas Latvijas Poļu savienība ar daudzām nodaļām visas
valsts teritorijā, vēl vairākas poļu organizācijas ir Rīgā, Daugavpilī un citur, poļu skautu
un gaidu vienības Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) ietvaros.
Sekmīgi darbojas sešas valsts poļu skolas (tajā skaitā vidusskola Rīgā, Daugavpilī
un Rēzeknē), tiek izdoti vairāki periodiskie izdevumi. Zināmu finansiālu un materiālu
atbalstu Latvijas poļu organizācijām un iestādēm sniedz Polijas valsts un sabiedriskās
organizācijas. Latvijas poļi uztur aktīvus sakarus ar savu vēsturisko dzimteni.
Literatūra:
Apine I. Poļi// Mazākumtautību vēsture Latvijā. – Rīga, 1998.
Jēkabsons Ē. Poļi Latvijā. – Rīga, 1986.

Ebreji Latvijā
Ebreji ir Latvijas vēsturiskā minoritāte, kas sāka veidoties 16. gadsimtā Kurzemes
hercogistē, kur sākumā ieceļoja tikai Vācijas ebreji. Kurzemes ebreji bija Vācijas
ebrejības atzars, tā garīgie centri atradās Berlīnē, Kēnigsbergā u.c. No 17. gadsimta
Latgalē, vēlāk arī Zemgalē ieceļo Polijas un Lietuvas ebreji, kuru garīgais, reliģiskais
centrs atradās Viļņā. 19. gadsimtā notika masveidīga ebreju ieceļošana no Polijas,
Lietuvas un Baltkrievijas, 19. gs. sākumā ebreji bija 7% no Latvijas iedzīvotājiem, viņi
kļuva par ļoti svarīgu ekonomiskās dzīves sastāvdaļu. Rusifikācijas laikā ievērojama daļa
pārgāja uz krievu valodas lietošanu.
Apvienota Latvijas ebreju sabiedrība izveidojās tikai neatkarīgās Latvijas
Republikas gados, kad par vienojošo centru kļuva ebreju kopiena Rīgā. Notika ebreju
pakāpeniska integrēšanās nacionālā valstī, latviešu valodas apgūšana. Demokrātiskā
parlamentārā iekārta deva ebrejiem pilsonību un līdztiesību, kas atraisīja viņu interesi par
saimniecisko darbību, ebreji kļuva par otru saimnieciski ietekmīgāko etnisko grupu, tūlīt
pēc latviešiem. Uzplauka ebreju diasporas kultūra. Viņu sekulārā dzīvē dominēja
cionisma idejas, reliģijā pārsvars bija konservatīvam virzienam, bet nabadzīgos slāņos
stiprs bija sociāldemokrātiskā Bunda iespaids. Boļševisms galvenokārt iespiedās
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strādnieku jaunatnes vidē, īpaši pēc 15. maija apvērsuma, kad tika ierobežota ebreju
kultūras autonomija un profesionālās iespējas.
Tādēļ daļa ebreju atbalstīja padomju okupāciju, tomēr ebreju pilsonība smagi cieta
no sarkanā terora.
Holokaustā nacistiskās okupācija laikā tika iznīcināti 80% Latvijas ebreju. Pēc Otrā
pasaules kara otrās padomju okupācijas gados izveidojās jauns vietējās ebrejības sastāvs,
kurā vairāk nekā 60% bija ieceļotāji no PSRS, galvenokārt no Ukrainas, Krievijas un
Baltkrievijas. 1967. gadā, pēc Izraēlas uzvaras 6 dienu karā sākās ebreju nacionālā
atmoda un gandrīz 38% no Latvijas ebrejiem līdz 1989. gadam izceļoja uz Izraēlu vai
Rietumvalstīm.
1989. gadā 53,3% vietējo ebreju bija dzimuši Latvijā. Viņu vairums atbalstīja cīņu
par Latvijas neatkarības atgūšanu un iekļāvās atjaunotās nacionālās valsts jauncelsmē.
No PSRS ienākušo ebreju ievērojamai daļai bija skeptiska un nogaidoša attieksme
pret Latvijas valsti. Šo cilvēku apziņā sīksti bija iesakņojušies padomju cilvēka uzskati un
tradīcijas. Pozitīvākas pārmaiņas notika pēc 1998. gada, kad Latvijā sāka izplatīties
sabiedrības integrācijas ideja.
Mūsdienu ebreju sabiedrība Latvijā un tās identitātes iezīmes
Kopš 1989. gada ebreju skaits Latvijā sakarā ar repatriāciju, emigrāciju un
demogrāfiskām pārmaiņām ir samazinājies vairāk kā 2 reizes. Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (PMLP IR) ziņām 1989. gadā Latvijā
dzīvoja 22897 ebreji (0,9% no kopējā iedzīvotāju skaita Latvijā), 1996. gadā -15551
ebrejs (0,5%), 1999. gadā – 11252 ebreji (0,5%), 2004. gadā - 9927 ebreji (0,5%).
Repatriantu – ebreju skaits ar katru gadu samazinās. Ja 1990. gadā uz Izraēlu
izceļoja 4393 ebreji, tad 2000. gadā – 366, 2003. gadā – 120 personas. Tomēr repatriācija
turpināsies. Latvijā turpina aktīvi darboties Izraēlas repatriācijas aģentūra „Sohnut”, tās
bezmaksas kursos notiek ivrita mācīšana, iepazīstināšana ar dzīvi Izraēlā, ebreju tautas
vēsturi. Katru ceturksni iznāk Baltijas Sohnut nodaļas biļetens „CAADIM” (krievu
valodā).
Ebreju skaitu Latvijā samazina lielā starpība starp dzimušo un mirušo skaitu. 1990.
– 2000. gadā dzimuši tikai 330, bet miruši 1807 ebreji. Sakarā ar repatriāciju palielinās
ebreju kopienas cilvēku vidējais vecums, kas ietekmē dzimstību. Šī situācija izskaidro arī
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etniski jaukto laulību īpatsvara pieaugumu.
Ja 1990. gadā 59,9% vīrieši un 49,1% sieviešu stājās laulībā ar citas tautības
partneri, tad 2000. gadā jau attiecīgi 91,9% un 84,6%. Taču ebreju jauktajās ģimenēs
vairums bērnu izaug kā ebreji. Arī tad, ja viņi mācās latviešu vai krievu skolās. Tādēļ
jaukto ģimeņu faktors nerada ebreju skaita samazināšanos.
Ebreju kopienas pilsoniskā struktūra (1998.-2004.)
Ebreju skaits un pilsonība Latvijā (PMLP IR dati)
1. tabula
01.01.1998.
Ebreju skaits Latvijā
LR pilsoņu/ebreju skaits
Pilsoņu īpatsvars tautībā

11 839
5 976
50,47%

01.01.2004.
9 927
6 443
64,90%

Tātad ebreju skaits šajā laikā samazinājies par 1912 personām, bet ebreju –
pilsoņu skaits pieaudzis par 467 personām un ebreju/pilsoņu īpatsvars tautībā palielinājies
par 14,4%. Var prognozēt ebreju straujāku naturalizēšanos pēc Latvijas iekļaušanās
Eiropas Savienībā.
Saskaņā ar 2000. gada Tautas skaitīšanas datiem 64,61% no Latvijā dzīvojošiem
ebrejiem bija dzimuši Latvijas teritorijā (1989. gadā – 53,3%).
No ebrejiem – Latvijas pilsoņiem 85,5% ir dzimuši Latvijā, bet no ebrejiemnepilsoņiem – 70,3% dzimuši ārvalstīs, tātad tikai 29,7% – Latvijā. Starp ārvalstīs
dzimušajiem ebrejiem ap 40% ienākuši no Ukrainas, 45-48% – no Krievijas un
Baltkrievijas.
2004. gadā 306 no Latvijā dzīvojošajiem ebrejiem ir ārvalstnieki, galvenokārt
Izraēlas un ASV pilsoņi, viens ebrejs ir bezvalstnieks.
Rīgā 2004. gadā dzīvoja 5039 ebreji/pilsoņi, 2540 – nepilsoņi un 226 ārvalstnieki.
No 7805 ebrejiem Rīgā 64,6% ir pilsoņi. Visvairāk pilsoņu ir Latgales priekšpilsētā un
Vidzemes priekšpilsētā. Tātad pilsoņu daļa starp Rīgas ebrejiem ir par 0,3% mazāka nekā
Latvijas ebrejiem kopumā.
Daugavpilī 2004. gada 1. janvārī pastāvīgi dzīvoja 598 ebreji, no tiem 424 pilsoņi
(70,9%), 157 nepilsoņi (26,3%) un 17 ārvalstu pilsoņi (2,8%).
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Jelgavā no 133 ebrejiem 63,4% ir LR pilsoņi. Jūrmalā attiecīgi no 386 personām
60,6%, Liepājā no 180 personām 43,3%, Rēzeknē no 99 personām 87%, Ventspilī no 52
personām 53,9% ir LR pilsoņi.
Lauku rajonu grupā visvairāk ebreju (242) ir Rīgas rajonā, no tiem 63,6% ir LR
pilsoņi.
Jākonstatē, ka lielākajās pilsētās vismazāk pilsoņu/ebreju ir Liepājā, no vidējā
līmeņa ievērojami atpaliek arī Ventspils ebreji.
Latvijas ebrejiem ir augsts izglītības līmenis. Pēc 2000. gada Tautas skaitīšanas
datiem no Latvijas ebrejiem, kas vecāki par 15 gadiem (6308 personām), t. i. 45,1% bija
augstākā, 17,7% vidējā speciālā, 22,6 vispārējā vidējā, 11,3% pamatskolas un 2,4%
sākumskolas izglītība, mazāk par 4 klasēm bija beiguši 0,9% no ebrejiem.
Sarežģīta ir valodas prasmes situācija Latvijas ebreju sabiedrībā. Ja 1989. gadā
22,5% nosauca jidiša valodu par dzimto, tad 2000. gadā – vairs tikai 7,9%. Tanī pat laikā
to ebreju daļa, kas par dzimto valodu nosauc latviešu valodu, palielinājās no 2%,
sasniedzot 8,8%, bet krievu valodu – no 74,9% līdz 79,1%.
Taču jidiša valodas neprasme nenozīmē ebreju etniskās identitātes zudumu,
latviešu un krievu valodas lietošana ģimenē nenoved pie asimilēšanās. Te izšķiroša
nozīme ir etniskajām un reliģiskajām tradīcijām un simboliem, to kopšanai, kā arī
Izraēlas ietekmei. Svarīgi, ka vairāk nekā 50% ebreju bērni mācās latviešu un ebreju
skolās.
Ebreju nacionālā identitāte Latvijā guva jaunu saturu, identificējoties ar Latviju
un Izraēlu. Latviešu valodas pratēju skaits palielinājās: no 27% 1989. gadā līdz 51%
2000. gadā. Taču jāatceras, ka 1930. gadā ap 64%, bet 1939. gadā vairāk nekā 70%
ebreju Latvijā labi prata runāt un rakstīt latviešu valodā.
Latvijas ebreju sociālo stāvokli raksturo 2000. gada Tautas skaitīšanas dati par
iedzīvotāju iztikas avotiem. Dati par ebrejiem līdz šim nebija publicēti. Tie iegūti no LR
Statistikas pārvaldes Iedzīvotāju statistikas daļas, kur ziņas sniegtas par personām, kas
sasniegušas 7 gadu vecumu. Ziņas visā Latvijā iegūtas no 2 205 274 personām, to skaitā
– 7306 ebrejiem.
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2. tabula
Latvijas iedzīvotāju kopuma un Latvijas ebreju galvenie iztikas līdzekļu avoti 2000.
gadā
Avoti

Visu iedzīvotāju (%)

Ebreju (%)

34,7
24,6
5,4

36,74
37,5
3,1

0,1

0,1

0,2
30,4

0,2
18,9

4,7

3,0

Ekonomiskās aktivitātes
Pensija
Pabalsti u.c. veida finansiālā
palīdzība
Ienākumi no īpašuma un
ieguldījumiem
Aizņēmumi, ietaupījumi
Citu personu vai iestāžu
apgādība (bērni)
Cits iztikas līdzekļu avots

Šie skaitļi liecina, ka Latvijas ebreju iztikas līdzekļu avoti zināmā mērā atšķiras
no visu iedzīvotāju iztikas līdzekļu avotiem. Starp ebrejiem ir vairāk pensionāru un
mazāk apgādībā esošu bērnu (to nosaka gados veco cilvēku lielais īpatsvars).
Latvijas ebreji ar Latvijas valsts institūciju atbalstu ir spējuši izveidot vienu no
visorganizētākajām un aktīvākajām nacionālām minoritātēm Latvijā. Līdz 1996. gadam
astoņu vietējo ebreju kopienu līderis bija Rīgas kopiena. 1996. gadā nodibinājās
koordinācijas padome (Latvijas Ebreju kopienu un draudžu padome), kura iestājās
Eiropas Ebreju kopienu padomē. 2003. gada martā notika Latvijas ebreju kopienu 1.
kongress, kas izveidoja organizatorisku centru – Latvijas Ebreju kopienu padomi. Tās
priekšsēdētājs ir Arkādijs Suharenko.
Literatūra
Šteimanis J. Latvijas ebreju vēsture. – Daugavpils, 1995.
Dribins L. Ebreji Latvijā. – Rīga, 1996.
Levins D. Ebreju vēsture Latvijā. No apmešanās sākumiem līdz mūsu dienām. (Tulkots
no 1988. gada ivrita valodas izdevuma Jeruzalemē). – Rīga, 1999.
Dribins L. Ebreji Latvijā. Otrais, papildinātais izdevums. – Rīga, 2002.
Šteimanis J. Pasaules ebreju vēstures pētnieki. – Rēzekne, 2004.
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Lietuvieši Latvijā
Dažāda veida sakari starp baltu ciltīm (latviešu senčiem – zemgaļiem, kuršiem, sēļiem,
latgaļiem un lietuviešu senčiem – augštaišiem un žemaišiem) pastāvēja jau līdz 12. - 13.
gadsimtam. Mūsdienu Lietuvas teritorijā iesniedzās zemgaļu un kuršu apdzīvotās zemes. 16.
gadsimtā novājinātās Livonijas konfederācijas valstis, draudot Krievijas cara atkārtotam
iebrukumam, izšķīrās pakļauties Lietuvas-Polijas valsts karalim, tādējādi nonākot arī viņa
aizsardzībā. 1562. gada martā pēdējais Livonijas ordeņa mestrs nodeva uzticības zvērestu
Polijas karaļa pārstāvim – Lietuvas lielkņazistes lielkancleram un Viļņas vojevodam Nikolajam
Radzivilam Melnajam. Tika izveidota Kurzemes hercogiste, kuras hercogs bija Polijas karaļa
un Lietuvas lielkņazistes vasalis, un Pārdaugavas province (tagadējā Vidzeme un Latgale).
Livonijas karā starp Poliju-Lietuvu un Krieviju, pret krieviem Vidzemē cīnījās
lietuviešu karaspēks. Tajā pašā 1566. gadā Lietuvas Seims Grodņā apstiprināja Pārdaugavas
provinces savienošanu ar Lietuvu. 1569. gadā Polija un Lietuva Ļubļinas Seimā noslēdza tā
saucamo Ļubļinas reālūniju starp abām zemēm. Tādējādi Pārdaugavas hercogiste apvienojās ar
Poliju, tomēr arī turpmāk mūsdienu Latvijas teritorijā darbojās galvenokārt lietuviešu
augstmaņi un Lietuvas lielkņazistes karaspēks.
1600.–1629. gadā Latvijas teritorijā notika poļu-zviedru karš. Polijas karaspēks būtībā
bija komplektēts no lietuviešiem. Vidzeme Polijas-Lietuvas valsts sastāvā palika līdz 1629.
gadam, bet Latgale – līdz pirmajai Polijas Lietuvas valsts dalīšanai 1772. gadā, kad tā tika
iekļauta Krievijas impērijā.
1897. gadā mūsdienu Latvijas valsts teritorijā dzīvoja 24 507 lietuvieši – galvenokārt
Kauņas guberņas pierobežā, Rīgā (6388 cilvēki) un Liepājā. Pilsētās dzīvojošie galvenokārt
bija rūpniecības uzņēmumos strādājošie. 20. gadsimta sākumā ievērojami pieauga jau XIX
gadsimtā vērojamais lietuviešu pieplūdums Kurzemē. Liepājā lietuviešu un poļu skaits 1911.
gadā sasniedza jau 17 657 cilvēkus, un viņi veidoja 19% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita.
Latgalē dzīvojošo lietuviešu skaits nebija liels un viņu absolūto vairākumu veidoja zemnieki.
Deviņi lietuviešu apdzīvoti ciemi (kopš 18. gadsimta) atradās Ciskādu apkārtnē, bet 19.
gadsimtā vairākas lietuviešu apdzīvotas vietas izveidojās vēl dažās Latgales vietās. Sevišķi
strauji lietuviešu skaits auga Rīgā, 1913. gadā sasniedzot 34 982 cilvēkus. Šeit un citur Latvijā
attīstījās sabiedriskā (darbojās vairākas lietuviešu organizācijas) un politiskā (tā kā līdz 1904.
gadam pastāvēja latīņu drukas aizliegums Lietuvā, Latvija kļuva par lietuviešu grāmatu
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nelegālas izplatīšanas vietu, darbojās nacionālas un sociāldemokrātiskas organizācijas) darbība.
Pēc 1905. gada revolūcijas Rīgā izveidojās arī vairākas lietuviešu pamatskolas, iznāca vairāki
preses izdevumi un grāmatas, ievērojami pieauga dažādu lietuviešu organizāciju skaits Rīgā,
Liepājā un Jelgavā. 19. gadsimta pēdējā trešdaļā, gadsimtu mijā un vēlāk (sevišķi Rīgā, Jelgavā
un Liepājā) bija vērojama aktīva lietuviešu sabiedriskā darbība. Apstākļos, kad 19. gadsimta 2.
pusē Kauņas guberņā varas iestādes centās visiem iespējamajiem līdzekļiem ierobežot
lietuviešu nacionālo darbību, Rīga, Jelgava un Liepāja (līdzās Pēterburgai) kļuva par
dzīvākajiem lietuviešu legālās un nelegālās darbības centriem Krievijas impērijā.
Latvijas Republikā 1920. gadā tika reģistrēti 25 538 lietuvieši. No tiem 5325
dzīvoja Rīgā, 677 Vidzemē, 8636 Kurzemē, 9765 Zemgalē, 1135 Latgalē. 1925. gadā
Latvijā bija 23193, 1930. gadā – 25 885 un 1935. gadā – 22 843 lietuvieši. 1925. gadā 10
504 (45,3% no kopskaita) lietuviešu bija nodarbināti lauksaimniecībā, 4147 (17,9%) –
rūpniecībā, 1880 – tirdzniecībā (8,1%), (zemākajā, apkalpojošajā sfērā (par sulaiņiem,
ormaņiem, sargiem u. c.) strādāja 1387 (6,0%)), par ierēdņiem 233 (1,0%), bet brīvajās
profesijās (par ārstiem, advokātiem u. c.) strādāja 417 (1,8%) un citos amatos (amatnieki
utt.) – 3434 (14,8%) cilvēki. 1930. gadā 25 (1925. gadā – tikai 13) Latvijas pagastos
lietuvieši bija vairāk par 10% no iedzīvotāju kopskaita.
1920. gada Tautas skaitīšanā Latvijas pilsoņu īpatsvars lietuviešu vidū bija
zemākais starp nacionālajām minoritātēm – tikai 35,4%. Turpmākajos gados Latvijas
pilsoņu īpatsvars starp lietuviešiem pakāpeniski pieauga, vienlaikus palikdams zemākais
starp minoritātēm. 1925. gadā viņu īpatsvars bija 69,1%, bet 1930. gadā atkal noslīdēja
līdz 51,8%. Taču latviešu valodas pratēju skaits starp lietuviešiem bija augsts - 72,9%.
Vēl augstāks bija tikai vāciešiem.
Lietuvieši aktīvi piedalījās cīņā par Latvijas neatkarību 1918.-1920. gadā.
Latvijas Republikas pastāvēšanas laika posms (no 1918. līdz 1940. gadam) jāatzīst par
Latvijas lietuviešu darbības aktīvāko periodu. Pastāvēja plašs organizāciju un izglītības
iestāžu tīkls, notika sabiedriskā un politiskā darbība, daudzi lietuvieši ļoti aktīvi piedalījās
valsts sabiedriskajā dzīvē. Stāvoklis nedaudz mainījās pēc 1934. gada 15. maija valsts
apvērsuma, taču autoritārās valdības ieviestie dažāda rakstura ierobežojumi nacionālo
minoritāšu darbībai lietuviešu organizācijas un skolas neskāra tik būtiski, kā, piemēram,
baltkrievu skolas, jo bija noslēgta Latvijas un Lietuvas vienošanās.
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Stāvoklis mainījās 1940. gadā līdz ar padomju okupāciju, kuras laikā daudzi
lietuvieši tika represēti. Vācu okupācijas laikā (1941.–1945. gadā) Latvijā dzīvoja 24 094
lietuviešu (1,37% no visiem iedzīvotājiem; no tiem 6157 Rīgā), darbojās vairākas skolas,
daudzi lietuvieši tika iesaukti latviešu leģionā.
Pēc Otrā pasaules kara padomju varas represiju un migrācijas dēļ ievērojami
mainījās lietuviešu skaits un sastāvs Latvijā. Uz Latviju dažādu apstākļu spiesti pārcēlās
ievērojams skaits lietuviešu no Lietuvas. 1959. gadā lietuviešu skaits bija pieaudzis līdz
32 383 (1,55% no visiem iedzīvotājiem), bet 1970. gadā – līdz 40 589 cilvēkiem (1,72%).
Turpmāk tas nedaudz samazinājās: 1979. gadā Latvijā bija 37 818 (1,51%) lietuviešu, bet
1989. gadā – 34 630 (1,30%). Zināmā mērā to iespaidoja arī apstāklis, ka 60. gados
ievērojami uzlabojās saimnieciskais stāvoklis Lietuvā, un tādēļ daudzi lietuvieši no
Latvijas pārcēlās uz savu etnisko dzimteni. Pēdējā tautskaite padomju varas laikā (1989.
gadā) liecināja, ka Rīgā dzīvoja 7012, Daugavpilī – 1118, Liepājā – 2663, Jelgavā – 927,
Aizkraukles rajonā – 1288, Bauskas rajonā – 3537, Daugavpils rajonā – 793, Dobeles
rajonā – 2180, Jēkabpils rajonā – 991, Jelgavas rajonā – 1276, Liepājas rajonā – 3232,
Rīgas rajonā – 1498, Saldus rajonā – 2808 lietuvieši. Citur lietuviešu skaits bija mazāks.
Var secināt, ka arī padomju varas gados zināmā mērā saglabājās lietuviešu minoritātes
vēsturiskais izvietojums Latvijā – neskaitot lielās pilsētas (vispirms Rīgu un Liepāju), kā
arī Rīgas rajonu - lietuvieši galvenokārt dzīvoja teritorijās, kuras tieši robežojās ar
Lietuvu. Padomju varas gados lietuviešu vidū samazinājās dzimtās valodas lietojums:
1959. gadā savā ģimenē lietuviešu valodu lietoja 76,5 %, bet 1989. gadā – 64%
lietuviešu. Latviešu valodas zināšanu kritums bija vēl uzskatāmāks: ja pirms 1940. gada
latviešu valodu brīvi prata apmēram 90% lietuviešu, tad 1989. gadā – vairs tikai 40,3%
Latvijā dzīvojošo lietuviešu. Apmēram trešā daļa no lietuviešiem 1989. gadā bija
nodarbināta lauksaimniecībā, 28% strādāja rūpniecībā, 8% – celtniecībā, 6-7% –
transporta un sakaru sfērā.
80. gadu otrajā pusē, attīstoties Atmodas kustībai, nacionāla (etniska) rakstura
darbību atjaunoja arī Latvijas lietuvieši. 1988. gadā Rīgā tika izveidota Latvijas lietuviešu
kultūras biedrība, kas pauda atbalstu latviešu tautas centieniem pēc neatkarības (lietuvieši
aktīvi piedalījās arī 1991. gada barikāžu pasākumos). 1989. gadā tika izveidotas arī
vairākas lietuviešu organizācijas ārpus Rīgas – Bauskas lietuviešu kultūras biedrība,
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Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta”, Jelgavas lietuviešu kultūras biedrība. 1990.
gadā izveidoja Daugavpils lietuviešu biedrību, 1991. gadā – Rīgas lietuviešu biedrību
“Rūta”. 1989. gadā tika atjaunota lietuviešu preses tradīcija Latvijā, sāka izdot laikrakstu
“Latvijos lietuvis”, attīstīta kultūras dzīve, organizēta lietuviešu valodas apguve.
1991. gada 12. jūnijā Rīgā notika sešu Latvijas lietuviešu kultūras biedrību
pārstāvju konference, kurā tika izveidota Latvijas lietuviešu kopiena (LLK) ar uzdevumu
koordinēt un saskaņot visu lietuviešu sabiedriski politisko darbību Latvijā. Latvijas tautas
Atmodas laikā Latvijā dzīvojošie lietuvieši skaidri apliecināja, ka savā absolūtajā
vairākumā viņi atbalsta latviešu tautas centienus pēc neatkarības. Piedaloties cīņā par
Latvijas neatkarību, lietuvieši vienlaikus atbalstīja arī savas etniskās dzimtenes –
Lietuvas cīņu par neatkarību.
Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā dzīvojošo lietuviešu skaits un
izvietojums būtiski nemainījās, kaut arī tam, tāpat kā valsts iedzīvotāju skaitam kopumā,
piemīt tendence samazināties (negatīvā dabiskā pieauguma dēļ). 1993. gadā Latvijā
dzīvoja 33 601 lietuvietis, 2001. gadā – 33 120, kas veidoja 1,4% no valsts iedzīvotāju
kopskaita (salīdzinājumam: 1989. gadā – 1,3%). Starp Latvijas Republikas iedzīvotājiem
zināms skaits ir Lietuvas pilsoņu. 1997. gadā – 1466, 1998. gadā – 1450, 1999. gadā –
1400, 2000. gadā – 1430 un 2001. gadā – 1612 personas. Lielākā daļa lietuviešu joprojām
dzīvo Rīgā – 8541 jeb 0,89 % no iedzīvotāju kopskaita, Kurzemē – 9778 jeb 3,05%
(Liepājā dzīvojošie 2676 lietuvieši veidoja 3%, Liepājas rajonā dzīvoja 2809 jeb 6,03%,
Saldus rajonā – 2785 jeb 7,18 %) un Zemgalē – 10 751 jeb 3,11% (Jelgavā – 975 jeb
1,54%, Jelgavas rajonā – 1248 jeb 3,4%, Bauskas rajonā – 3558 jeb 6,7%, Dobeles rajonā
– 2152 jeb 5,4%). Latgalē dzīvoja 2291 (0,6% no iedzīvotāju kopskaita) un Vidzemē –
1759 (0,5%) lietuviešu. Līdzīgi kā citu minoritāšu (nekrievu) pārstāvji, arī lietuvieši
Latvijā pārsvarā stājas laulībā ne ar savas tautības partneriem.
2004. gada 1. jūlijā valstī ir 31 840 lietuvieši (1,4% no iedzīvotāju kopskaita), no
kuriem 17 125 ir Latvijas pilsoņi (53,8%) 13 312 – nepilsoņi un 1403 ārvalstnieki un
bezdarbnieki.
Ievērojami paplašinājies ir lietuviešu organizāciju tīkls, notiek plaša kultūras
darbība, darbojas Rīgas lietuviešu vidusskola. 20. gs. 90. gadu vidū LLK rīkotajos
pasākumos piedalījās apmēram 2000 cilvēku. 1997. gada vasarā Latvijas lietuviešu
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kopienā pēc garākas diskusijas par turpmākās darbības virzieniem, metodēm un mērķiem
notika šķelšanās, un ar organizācijas vadības darbību neapmierinātie lietuvieši izveidoja
Latvijas Lietuviešu savienību. Tajā iestājās vairākas organizācijas – Latvijas Lietuviešu
kultūras biedrība, Rīgas Lietuviešu kultūras un izglītības centrs, kas darbojas Rīgas
lietuviešu vidusskolas paspārnē, Latvijas lietuviešu jaunatnes savienība un Politiski
represēto lietuviešu biedrība. Ar Latvijas Lietuviešu savienību aktīvi sadarbojas Rīgas
Lietuviešu kultūras un izglītības centrs.
Vienlaikus aktīvu darbību turpina arī Latvijas Lietuviešu kopiena. Starp abām
organizācijām ir izveidojušās nopietnas domstarpības izglītības jautājumos. Tomēr
jāatzīst, ka lietuviešu nacionālajā darbībā Latvijā nozīmīgu ieguldījumu sniedz abas
lietuviešu biedrības apvienojošās organizācijas. Lietuviešu kopienā turpina darboties
kopumā deviņas lietuviešu biedrības.
Lietuviešu mazākumtautības vēsture un tagadne Latvijā skaidri apliecina, ka tā ir
viena no mūsu valsts tradicionālajām minoritātēm, kuras darbība ir bijusi un ir visai
vispusīga. Lietuvieši kopā ar Latvijas igauņiem un poļiem nepārprotami pauda atbalstu
latviešu tautas cīņai par neatkarības atjaunošanu, kā arī parādīja konsekventu virzību uz
savu organizāciju un izglītības iestāžu atjaunošanu, kas bija raksturīga tieši Latvijas
vēsturiskajām minoritātēm.
Literatūra:
Budzinauskiene J. Latvijos Lietuviu bendruomene. – Vilnius, 2001.
Treija A., Dribins L. Lietuvieši// Mazākumtautību vēsture Latvijā. – Rīga, 1998.
Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā. – Rīga, 2003.
Rygos Lietuviu vidurine mokykla. – Ryga, 2001.

Krievi Latvijā
Ieskats Latvijas krievu un krievu identitātes vēsturē
Krievu vēsture Latvija aptver gandrīz veselu gadu tūkstoti. Taču līdz pat 1795.
gadam, kad visa Latvijas teritorija tika pievienota Krievijai, krievu skaits šeit bija ļoti
niecīgs. Pirmie statistikas dati par krievu iedzīvotājiem Latvijā parādās 18. gadsimta
beigās un 19. gadsimta sākuma. Šī statistika ir nepilnīga un fragmentāra: pāris skaitļu
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raksturo krievu skaitu dažos novados atsevišķos laika posmos. Piemēram, Jelgavā 1795.
gadā bija 113, 1821. gadā. 769, bet 1840. gadā — 1550 krievu. 19. gadsimta sakumā
Rīgā dzīvoja 8,6 tūkstoši krievu, Kurzemē un Zemgalē — 0,8 tūkstoši.
Pilnīgāku krievu iedzīvotāju ainu Latvijā sniedz 1897. gada Krievijas pirmās
vispārējās tautskaites dati. Saskaņā ar tiem 19. gadsimta beigās visā Latvijā dzīvoja 171
tūkstotis krievu. Krievu iedzīvotāji Latvijas teritorijā bija sadalījušies nevienmērīgi.
Lielākais skaits krievu — 77 tūkstoši dzīvoja Latgalē, 68 tūkstoši — Vidzemē,
visniecīgākā krievu iedzīvotāju daļa bija Kurzemē un Zemgalē — 26 tūkstoši. Latgalē
bija arī vislielākais krievu īpatsvars — 15%, Vidzemē — 5%, Kurzeme un Zemgalē —
3,8%.
19. gadsimta vidū parādījās pirmās krievu autoru publikācijas, kuras mēģināja
tikt skaidrība ar sarežģīto problēmu "krievi Baltijas guberņās”, definēt vietējo krievu
identitāti. Absolūtais vairākums rakstu un grāmatu par krieviem Latvijā pauda ideju, ka
krieviem ir sevišķa misija visā Krievijas impērijas teritorijā. Par Latvijas krieviem
rakstīja pazīstami krievu zinātnieki un sabiedriskie darbinieki. Slavofilu ideologi I.
Aksakovs un J. Samarins veltīja šai problēmai speciālus zinātniskus darbus.
Samarinam Baltijas krievu iedzīvotāji bija visas lielās krievu tautas daļa. Tāpēc
vietējiem krieviem neesot nekādu īpašu interešu, kuras atšķirtos no Krievijas impērijas
interesēm. Samarins visdažādākā veidā propagandēja un aizstāvēja krievu kā impērijas
etnosa statusu.
Un tomēr nevar apgalvot, ka paši krievi Latvijā būtu pilnībā identificējuši sevi
ar impērijas etnosu. Krievu sabiedrisko organizāciju (krājaizdevu kasu, krievu tirgotāju
un atvaļināto karavīru palīdzības kasu, labdarības biedrību, kultūras un profesionālo
apvienību, studentu korporāciju) rašanās liecināja par krievu rūpēm un nepieciešamību
risināt ikdienas dzīves problēmas. Krievu apziņas nevalstisko raksturu ir atzīmējis
publicists A. Kņazevs: "Krievu pamatiedzīvotāju Vidzemē ir ļoti maz, un viņi ne ar savu
garīgo attīstību, ne ārējo stāvokli, ne sabiedrisko nozīmību nevar sacensties ar valdošo
cilti. Viņi dzīvo Vidzemē savu personisko labumu dēļ."
Pirmā pasaules kara gados cara valdība bija mērķtiecīgi pārvietojusi uz
Krievijas iekšieni vietējo rūpniecību, un tas veicināja krievu iedzīvotāju aizplūšanu no
lielajām pilsētām. Rīgā vien šajā laikā krievu iedzīvotāju skaits bija samazinājies par 70
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tūkstošiem. Pirmskara neatkarības gadi bija labvēlīgi krievu etniskās grupas skaitliskai
izaugsmei. Ne tikai Latvijā kopumā, bet arī visos valsts vēsturiskajos novados šīs
mazākumtautības skaitliskais pieaugums bija pastāvīgs.
1920. gada statistikas dati liecina, ka Latvijā tolaik dzīvoja 91 tūkstotis krievu.
1935. gadā krievu skaits bija pieaudzis līdz 206,4 tūkstošiem cilvēku. Visā neatkarīgās
Latvijas laikā krievi bija vislielākā mazākumtautība valstī. 1935. gadā krievu īpatsvars
Latvijas iedzīvotāju struktūrā bija 10,5% (1920. gadā — 7,8%).
Neatkarīgās

Latvijas

Republikas

izveidošanās

izvirzīja

nacionālajām

minoritātēm valstiskās attieksmes problēmu. Krieviem vajadzēja atbildēt uz jautājumu,
vai viņi vēlas būt kopā ar latviešu tautu Latvijas neatkarīgajā valstī. Krievu iedzīvotāju
vairākums atbalstīja Latvijas neatkarību — arī kaujās pret boļševikiem un vācu armiju:
50 Latvijas krievi par kaujas nopelniem tika apbalvoti ar Lāčplēša Kara ordeni.
Krievu iedzīvotājiem daudz sarežģītāks šķita uzdevums izstrādāt konkrētu
politisku mehānismu savu interešu saskaņošanai ar latviešu un citu valstī dzīvojošo
tautību interesēm. Par šo interešu saskaņošanas formu kļuva minoritāšu nacionālā
kultūrautonomija, ko Latvijas Republikas Tautas Padome 1919. gadā bija atzinusi ar
likumu.
Īpašie vēsturiskie apstākli noteica krievu savdabīgo attieksmi pret nacionālo
kultūrautonomiju. Attiecībā pret latviešu kultūru viņi atzina krievu kultūras autonomo
raksturu. Taču attiecībā pret krievu kultūru un krievu tautu Krievijā nekāda autonomija
nepastāv — tā uzskatīja ne viens vien Latvijas krievs. "Krievu kultūras vienotību mēs
uzskatām par krievu tautas vienotības pamatu. Garīgā stihija ir tas kopīgais, kas saista
visus krievu tautas atzarus neatkarīgi no robežām". Nekādas īpašas, vietējiem krieviem
raksturīgas iezīmes, kas atšķirtu viņus no Krievijas krieviem, publicisti nesaskatīja.
J. Rainis ieteica vietējo nacionālo minoritāšu identificēšanai ieviest jēdzienu
"latvijieši". Taču pašas Latvijas minoritātes šo ideju nepieņēma. "Latvijas krievi,
atrazdamies ārpus Latvijas, noteikti sacīs, ka viņš ir krievs no Latvijas."
Liberālās domas ietvaros Latvijas Republikā attīstījās krievu priekšstati par
"demokrātisko nacionālismu". "Demokrātiskā nacionālisma" idejās lielākā daļa krievu
saskatīja vērtīgu garīgās apvienošanās iespēju, lai saglabātu savu nacionālo kultūru un
valodu. "Demokrātiskā nacionālisma" ideoloģija nebija detaļās izstrādāta teorija. Ne visi
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Latvijas krievu sabiedrības ievērojamākie politiskie darbinieki atzina šo koncepciju.
Tomēr tā bija aktuāla visu Latvijas parlamentārisma laiku.
*

*

*

Krievi arī mūsdienu Latvijā ir lielākā nacionālā grupa. Salīdzinājumā ar pirmskara
demogrāfisko situāciju krievu etniskā grupa ir palielinājusies 4,5 reizes, bet tās īpatsvars
Latvijas iedzīvotāju nacionālajā struktūrā pieaudzis 3,5 reizes. Tik milzīgs krievu
iedzīvotāju skaita pieaugums nevarēja notikt tikai dabiskā pieauguma ceļā vien. Pārsvarā
krievi Latvijas Republikā veido etnisko grupu, kura radusies, cilvēkiem masveidīgi
pārvietojoties uz šejieni galvenokārt no PSRS slavu republikām, pirmām kārtām no
Krievijas Federācijas.
Krievi bija PSRS lielākais etnoss pēc skaita un ietekmes. Arī Latvijā PSRS laikos
krievi bija ietekmīgs etnoss. Latvija bija vieta, kurā notika krievu konsolidācija uz
dzimtās valodas pamatiem. 1959. gadā 98,5% vietējo krievu par dzimto valodu uzskatīja
krievu valodu, bet 1989. gadā – 98,9%. Krievu valodas kā neoficiālās valsts valodas
ietekmē izveidojās jauna – krievu valodā runājošo Latvijas baltkrievu, ukraiņu, poļu,
ebreju, vāciešu un citu tautību cilvēku grupa. Latvijā izveidojās spēcīga, ar krievu
valodas lietošanu pamatota sociālā infrastruktūra (vispārējās izglītības, profesionālās un
augstākās izglītības sistēma, zinātne, masu informācijas līdzekļi, valsts un kompartijas
vadīti ekonomiskā dzīve un kultūras dzīvē). 1989./90. mācību gadā Latvijā darbojās 205
skolas ar krievu mācību valodu. Šajās skolās strādāja kvalificēti krievu valodas un
literatūras pasniedzēji, no tiem 93% ar augstāko izglītību. Krievu valodā iznākošo
grāmatu un brošūru kopējais metiens bija 25% no visa Latvijā iznākošo grāmatu un
brošūru metiena. Vairāk nekā puse no izdoto grāmatu un brošūru nosaukumu attiecās uz
literatūru krievu valodā. Apmēram 40% Latvijas avīžu iznāca krievu valodā.
PSRS laikos krievi Latvijā bija heterogēna grupa pēc sociālā statusa un
nodarbošanās veida. Krievijas sociologs R. Simonjans izdala vairākas Latvijā PSRS
laikos dzīvojošo krievu grupas. Pirmo grupu veidoja tie krievi, kuri paši vai kuru senči
iebrauca Latvijas teritorijā pirms II Pasaules kara laika. Tādi bija vecticībnieki un
baltgvardiešu pēcteči. Šo grupu raksturoja latviešu valodas zināšanas, interese par
latviešu kultūru un tieksme saglabāt savu nacionālo kultūru. Šī grupa veidoja aptuveni
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8% no visiem krieviem, kas dzīvoja Latvijā 80.-to gadu beigās. Otro grupu veidoja krievu
radošā inteliģence, kuras pārstāvji atbrauca pārsvarā no Krievijas pēc II Pasaules kara. Šī
grupa radīja “brīvu radošo telpu” ideoloģiski striktajos padomju laikos. Tā bija neliela
grupa (aptuveni 2%), bet tai bija liela autoritāte gan latviešu, gan Latvijā dzīvojošo krievu
vidū. Trešo grupu (5-6%) veidoja ārsti, inženieri, žurnālisti, zinātniski pētniecisko
institūtu darbinieki. Viņi ieradās Latvijā pārsvarā pēc augstskolu beigšanas jauno
speciālistu sadales rezultātā vai arī tika pieaicināti kā speciālisti. Otrās un trešās grupas
pārstāvjus, kā atzīmē R.Simonjans, raksturoja tolerance pret latviešu kultūru, pat ja ne
visi viņi pietiekoši labi pārvaldīja latviešu valodu. Ceturto grupu (7-8%) veidoja augsti
kvalificēti strādnieki. Viņi ieradās Latvijā industrializācijas procesā, kad tika celti lielie
ražošanas objekti. Piekto grupu veidoja karavīri, kuri atradās militārā dienestā, atvaļinātie
virsnieki ar savām ģimenēm un tie, kuri pēc obligātā karadienesta palika šeit dzīvot (4045%). Sesto grupu veidoja nekvalificētie strādnieki, pārsvarā celtnieki, kuri tika atsūtīti
galvenokārt no Krievijas, lai celtu lielus industriālus objektus (30-40%). Pēdējo grupu
raksturoja zems kultūras līmenis, vienaldzība pret vietējo kultūru, nevēlēšanās pielāgoties
vietējām uzvedības un saskarsmes normām.
Jaunās demokrātiskās vēsmas radīja vienādas nacionālās atdzimšanas izredzes kā
latviešiem, tā krieviem. Tomēr vairākums Latvijas krievu bija mazāk gatavi jaunajiem
apstākļiem. Ievērojami krievu idejiskie spēki izturējās kritiski pret latviešu kultūras un
valstiskuma atdzimšanu. Daļa krievu pat metas aizstāvēt bojāejošā komunisma idejas. Šī
krievu sabiedrības daļa slimīgi uztvēra latviešu patstāvību un dedzību, ar kādu viņi
veidoja savas sabiedriskās organizācijas, vispirms jau Latvijas Tautas fronti. Pat kultūras
simbolu — nacionālā karoga un ģerboņa atjaunošanu novērtēja kā zaimošanu. Lai
aizsargātos

pret

nacionālo

vērtību

atdzimšanu, viņi

meklēja

idejisko

balstu

tradicionālajos komunisma stereotipos, tādos kā "1940. gada revolūcijas sociālistiskais
raksturs".
Daļa krievu aktīvi atbalstīja latviešu atmodu. Krievu sabiedrisko aprindu
atsevišķi pārstāvji uzskatīja, ka atmodai jākļūst neatgriezeniskai. To 17 pazīstamo
kultūras darbinieku vidū, kuri nāca klajā ar ierosmi izveidot demokrātisku Tautas fronti
bija arī A. Maļcevs. Latvijas Tautas frontes (LTF) izveidošanu atbalstīja krievu
rakstnieki L. Azarova, R, Dobrovenskis, V. Dozorcevs, M. Kosteņecka, žurnālisti A.
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Grigorjevs, A. Kazakovs, tulkotājs un bibliogrāfs J. Abizovs u.c.
Latvijas valsts atdzimšanas gadi ir samērā neliels vēstures posms, kas nedod
iespēju pārliecinoši iezīmēt krievu apziņas vēsturiskās tendences mūsdienu Latvijā.
Tomēr atsevišķas raksturīgas iezīmes ir atklājušās. Par tām liecina gan masu saziņas
līdzekļi krievu valodā, gan krievu sabiedrisko un kultūras organizāciju darbība, gan arī
politisko partiju programmas, šo partiju stratēģija un taktika mūsdienu Latvijas
politiskajā procesā.
Krievu minoritātes uzvedības varianta izvēli nosaka arī ilgstošie vēsturiskie
sakari ar Latviju. 2004. gada sākumā 328,1 tūkstotis krievu ir Latvijas Republikas
pilsoņi. Liels skaits krievu uzskata Latviju par savu dzimteni. Viņiem aktuāla ir tāda
integrācija Latvijas sabiedrībā, kas ļautu apvienot valsts kopīgās intereses un saglabātu
krievu minoritātes kultūras savdabību.
Krievu demogrāfiskais raksturojums
Kā jau minēts, krievi ir vislielākā etniskā grupa Latvijas Republikā. 2003. gadā
Latvijā dzīvoja 677027 krievu jeb 29,0% no visiem iedzīvotājiem. Visvairāk krievu ir
Rīgas reģionā – 376,1 tūkstotis. (39,9% no reģiona iedzīvotājiem) un Latgales reģionā –
150,6 tūkstoši. (40,0% no reģiona iedzīvotājiem). Vismazākā krievu iedzīvotāju daļa ir
Vidzemes reģionā – 39,2 tūkstoši jeb 11,0% no visiem vidzemniekiem. Latvijas
Republikas lielākajās pilsētās krievu īpatsvars pārsniedz vidējo īpatsvaru valstī. Rīgā
dzīvo 320,0 tūkstoši krievu (43,3% no pilsētas iedzīvotājiem), Daugavpilī – 61,6 tūkstoši
(54,7%), Jelgavā – 20,2 tūkstoši (30,7%), Jūrmalā – 20,3 tūkstoši (37,6%), Liepājā –
29,6 tūkstoši (34,0%), Rēzeknē – 18,8 tūkstoši (49,9%), Ventspilī – 13,7 tūkstoši
(31,1%).
Krievu iedzīvotāju skaits pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājies. Salīdzinot ar
1989. gadu, kad Latvijā dzīvoja 905,5 tūkstoši krievu (34,0% no visiem iedzīvotājiem),
krievu skaits līdz 2003. gadam bija samazinājies par 228,5 tūkstošiem jeb nedaudz vairāk
kā par vienu ceturto daļu.
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3. tabula
Negatīvais dabiskais pieaugums
Krievu
dabiskais
pieaugums
Krievu dabiskā
pieauguma īpatsvars

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

887

-6441

-5234

-5376

-5493

-4760

-4530

-5031

-4695

28,2%

37,2%

36,0%

36,6%

34,8%

35,4%

37,9%

37,8%

37,7%

Krieviem ir viens no vislielākajiem mirstības koeficientiem no visām etniskajām
grupām valstī un viens no viszemākajiem dzimstības koeficientiem. Piemēram, 2002.
gadā, kad krievu īpatsvars Latvijā bija 29,6% no visiem iedzīvotājiem, no visiem
dzimušajiem bērniem krievi bija 26,0%, bet no visiem mirušajiem cilvēkiem 30,5%.
Neskatoties uz to, ka krievu emigrācija no Latvijas kopš 1992. gada ir būtiski
samazinājusies, krievus raksturo negatīvs migrācijas saldo. 2002. gadā krievu iedzīvotāju
migrācijas saldo bija – 957 cilvēku (52,2% no visiem emigrantiem no Latvijas bija
krievi).

Kopā
Latvieši
Krievi

imigr.
2799
1030
1237

4. tabula
Iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa migrācija pēc tautības
1995
2000
2001
emigr.
Saldo
Imigrē. emigr.
saldo
imigr.
emigr.
16512 -13713
1627
7131
-5504
1443
6602
690
340
263
653
-390
250
544
10386
-9149
723
3787
-3064
522
3645

Demogrāfijas dati liecina, ka krievi ir vienīga no lielajām minoritātēm Latvijā,
kura orientējas uz savas etniskās grupas skaitliskā sastāva atražošanu, proti, krieviem
(tāpat kā latviešiem) ir raksturīgs endogamo laulību pārsvars pār jauktajām laulībām.
Piemēram, 2002. gadā 59,6% krievu vīrieši un 54,9% krievu sievietes ir laulājušies (-šās)
ar saviem tautiešiem. Tomēr, salīdzinot ar 1990. gadu, Latvijā ir palielinājies jaukto
laulību īpatsvars un šīs tendences raksturo arī krievus. Demogrāfijas dati liecina arī par
to, ka krievu sievietes vairāk nekā krievu vīrieši laulājušās ar citas tautības pārstāvjiem.
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saldo
-5159
-294
-3123

5. tabula
Etniski jaukto laulību īpatsvars
Krievu
vīrieši
Krievu
sievietes

1990
36,0%

1992
36,9%

1996
40,2%

1999
39,9%

2002
40,4%

38,0%

35,9%

41,8%

43,4%

45,1%

2002. gadā krievu īpatsvars, kuri stājušies laulībā ar latviešiem ir palielinājies
(salīdzinot ar 1992. gada rādītājiem), turklāt pat lielākā mērā nekā starp krieviem un citu
nacionālo grupu pārstāvjiem. Ja 1992. gadā 16,5% krievu vīrieši laulājās ar latvietēm, tad
2002. gadā – 22,6%; savukārt, 1992. gadā 16,1% krievietes laulājās ar latviešu vīriešiem,
bet 2002. gadā jau 25,9%.
Tātad, demogrāfiskie dati liecina par to, ka Latvijas Republikas pastāvēšanas
periodā notiek visai svarīgas izmaiņas, kuras ietekmē arī krievu etniskās identitātes
potenciālu:
1. Kaut arī turpinās krievu skaita samazināšanos visos Latvijas reģionos, tomēr
krievi turpina palikt par lielāko mazākumtautību etnisko grupu un ne vienā vien Latvijas
reģionā tā saglabā noteicošu īpatsvaru Latvijas iedzīvotāju vidū.
2. Kaut arī vairāk nekā puse krievu, veidojot ģimeni, orientējas uz savas tautības
partneru (-ri), tomēr etniski jaukto laulību īpatsvars pieaug, tā ir tendence, kas liecina par
sabiedrības integrācijas ietekmi arī uz demogrāfiskajiem procesiem mūsu sabiedrībā.
Krievu valoda
Krievu

valoda

ir

viens

no

Latvijas

krievu

iedzīvotāju

identitātes

pamatelementiem. Nereti Latvijas krievu kolektīvo identitāti izprot kā lingvistisku
identitāti. 95% no visiem krieviem uzskata krievu valodu par savu dzimto valodu. (Šis
rādītājs ir visaugstākais nacionālo minoritāšu vidū.) Visbiežāk krievi krievu valodu kā
savu dzimto valodu norāda Daugavpilī – 97,9% un Rēzeknē – 97,4%. Viszemākais
rādītājs ir Kurzemē: Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma rajonā, daļēji arī
Vidzemē, piemēram, Limbažu un Madonas rajonā, kur mazāk par 80% krievu valoda ir
dzimtā valoda.
Skolēnu īpatsvars Latvijas lielāko pilsētu vidusskolās ar krievu mācībvalodu ir
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lielāks nekā krievu iedzīvotāju īpatsvars attiecīgo pilsētu iedzīvotāju struktūrā.
Piemēram, 2003. gadā Rīgā krievi bija 43,3% no visiem iedzīvotājiem, bet skolēnu
īpatsvars vispārizglītojošajās skolās ar krievu mācībvalodu bija 52%. Turpretī lauku
rajonos krievu īpatsvars iedzīvotāju vidū nereti ir augstāks par skolēnu īpatsvaru skolās
ar krievu mācībvalodu.
Latvijas krievu reliģiskā piederība
Visizplatītākā reliģija krievu vidū ir pareizticība un vecticība. Pareizticība un
vecticība ir Latvijas “vēsturiskās” kristīgas konfesijas. Ir liecības, ka pareizticība Latvijas
teritorijā bija izplatīta jau 11. gadsimtā, bet lielāko izplatību tā ieguva 19. gadsimta otrajā
pusē (Гаврилин, 75). 17. gadsimtā Krievijā notika baznīcas šķelšanās. Daļa ticīgo, kuri
nepieņēma patriarha Nikona jaunos kanonus un rituālus, izveidoja atsevišķu reliģisku
grupu – vecticībniekus. Vecticībnieki savā dzimtenē tika bargi vajāti un liela daļa no
viņiem devās uz citām zemēm. Daļa vecticībnieku ieradās Latvijas teritorijā 17. gadsimta
beigās - 18. gadsimta sākumā un apmetās Rīgā, Kurzemē, Latgalē (Заварина, 31).
Pašlaik Latvijā darbojas 114 pareizticīgo draudzes un 67 vecticībnieku draudzes.
Kopš 1993. gadā Rīgā atsāka darbību pareizticīgo seminārs, kas sagatavo garīdzniekus.
Saskaņā ar reliģisko organizāciju datiem, kurus tās iesniedz Tieslietu ministrijas
Reliģisko lietu departamentā, pareizticīgo Latvijā ir 190 tūkstoši, bet vecticībnieku – 70
tūkstoši (lielākā vecticībnieku kopiena pasaulē) (Ил. И. Иванов, сост., 399).
1999. gadā starptautiskās pētījumu programmas Pasaules Vērtības ietvaros
veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā tika iekļauti jautājumi par reliģiju. Šī aptauja sniedz
ziņas par to, kāda ir Latvijā dzīvojošo krievu reliģiozitāte. Aptaujas dati liecina, ka krievi
diezgan reti apmeklē dievkalpojumus. Proti, aptuveni 5-10 procenti apmeklē
dievkalpojumus regulāri (reizi mēnesī un biežāk). Aptuveni tik pat daudz ir krievu, kuri
uzskata sevi par piederīgiem kādai reliģiskai organizācijai. Daļa no tiem apmeklē
baznīcu reliģisko svētku laikā, bet 36 procenti neapmeklē vispār.
Krievu reliģiskajiem uzskatiem ir raksturīga zema indoktrinācijas pakāpe, proti,
nekonsekvence no reliģiskās doktrīnas viedokļa. Lielākā daļa tic Dievam (80%), taču
vienlaicīgi tikai 42 procenti tic dzīvei pēc nāves, vēl mazāk – paradīzei vai ellei. Līdzīga
aina kopumā ir raksturīga arī lielākai daļai citu etnisko grupu pārstāvjiem Latvijā un uz šī
fona krievi reliģiozitātes ziņā būtiski neatšķiras (Šņitņikovs A., 35).
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Latvijas vecticībnieki
Latvijas vecticībniekiem raksturīga izteikta identitāte – viņi apzinās savas
īpatnības un atdala savu grupu ne tikai no citām tautībām, bet arī no krieviem. Tomēr viņi
ir piederīgi krievu kultūrai un valodai. Kā zināms, Latvijas vecticībnieki pieder īpašam
krievu kultūras atzaram, kas sāka veidoties Baltijā no 18. gadsimta, kad vecticībnieki
sāka attīstīt savu vietējo kultūras dzīvi un ieņēma zināmu vietu pilsētu saimniecībā. Ir
pamats uzskatīt Latvijas vecticībniekus par īpašu etnokonfesionālu grupu. Konfesionālās
īpatnības ieguvušas etnisku nokrāsu, tās atsedzās kultūrvēsturiskās un sadzīves
specifiskās iezīmēs, kādu nav citiem krieviem.
Ar vecticībnieku ienākšanu Latvijā 17. gs. 60. gados sāka veidoties krievu
pastāvīgās kolonijas un to apmešanās vietas Latgalē, kādas zināmas vēl mūsdienās.
Vecticībnieki ir krievu minoritātes vēsturiskais kodols, vissenākais tās slānis.
Pagājušā gadsimta 90. gados sākās Latvijas vecticībnieku aktivizācija,
atdzimšana. Etniskā konsolidācija norisinās divos virzienos. Pirmkārt, tā ir kopīga ar
citiem Latvijas krieviem un izpaužas, piemēram, kā interese par krievu valodu Latvijas
izglītības sistēmā, par krievu kultūras saglabāšanu un attīstību. Otrkārt, (un tā ir
vecticībnieku specifiskā īpatnība) sabiedriskās aktivitātes, kas norisinās sakarā ar
vecticībnieku draudžu un dievnamu atjaunošanu Preiļos, Voitišķos, Ilūkstē, Dagdā u.c.
Veco dievnamu jubilejas tiek atzīmēti kā lieli svētki. 40 vecticībnieku draudzēm Latgalē
ir svētdienas skolas un kori. Pavisam Latvijā ir 67 vecticībnieku dievnami, taču draudžu
skaits ir lielāks, jo atsevišķas draudzes, vēl ceļ savus dievnamus. Kā jau minēts apmēram
70 tūkstoši Latvijas krievu sevi pieskaita vecticībnieku kopai.
Vecticībnieki ir integrēti Latvijas sabiedrībā vispirms jau pēc formālām pazīmēm:
viņi ir mūsu valsts pilsoņi un parasti prot arī latviešu valodu. Taču viņu integrētības
visdziļākais pamats ir viņu vēsturiskās saknes šajā zemē.
Latvijas vecticībnieki aktīvi nodarbojās ar uzņēmējdarbību Latgalē un Latvijas
pilsētās. Tā ir vecticībnieku ģimeņu senā tradīcija.
Latvijas vecticībnieki ir integrēti Latvijas īstenībā, saglabā savas konfesionālās
īpatnības – autonomiju savā iekšējā dzīvē un īpatnības sadzīvē. Vecticībnieki ir izglītoti
un samērā labi situēti, viņi parasti neafišē savu piederību vecticībai.
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Baltkrievi Latvijā
Baltkrievu ieceļošanas vēsture
Baltkrievu etnoss izveidojās slāvu kultūras elementiem savienojoties ar baltu
(jātvingu, latgaļu, augštaišu) kultūras elementiem pēc tam, kad viens austrumslāvu atzars
(m. ē. 5. – 8. gs.) ieceļoja tagadējās Baltkrievijas teritorijā. Vēsturnieku darbos plaši
aprakstīti intensīvie kriviču (baltkrievu cilts) sakari ar senajiem latgaļiem. Latgales
vēstures un etnisko attiecību pētnieki (Boļeslavs Brežgo, Francis Kemps, Marģers
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Skujenieks, Heinrihs Strods) ir pievērsuši uzmanību arī baltkrieviem. Saglabājušies plaši
materiāli (prese, arhīvi, dokumenti) par baltkrievu sabiedrisko un kultūras dzīvi Latvijas
brīvvalsts gados. 20. gs. 80. gadu beigās Maskavas etnosociologi veica pētījumu par
Latgales baltkrieviem. Baltkrievu vēsture un dzīve mūsdienu Latvijā aprakstīta grāmatā
I. Apine „Baltkrievi Latvijā” (1995.) un I. Apine, V. Volkovs „Slāvi Latvijā” (1998.).
Par baltkrievu seno klātbūtni Latgalē ir vairākas versijas: 1) viņi ir autohtoni
Latvijas iedzīvotāji (šeit norisinājās to etnoģenēze); 2) ka baltkrievi ir pārkrievoti latvieši;
3) ka viņi Latvijā ir ieceļojuši. Lai gan nav pilnīgi izslēgta versija par atsevišķām
autohtonām baltkrievu saliņām Latgalē, tomēr baltkrievi pārsvarā Latvijā ir pakāpeniski
ieceļojuši no ģeogrāfiski tuvās baltkrievu zemes, ļoti bieži izmantojot Daugavas ūdens
ceļu. Masveidīgāka kļuva ieceļošana 19. gadsimta otrajā pusē pēc dzimtbūšanas
atcelšanas Krievijā. Visplašākais migrācijas vilnis saistīts ar padomju režīma nacionālo
un ekonomisko politiku.
Dažas statistiskas ziņas par baltkrieviem Latgalē atrodamas jau 18.-19. gadsimtā.
Tomēr tajā laikā tautība bieži fiksēta pēc valodas lietošanas vai konfesionālās piederības.
Katoļticīgie baltkrievi (tāpat kā latvieši) pārpoļojās. Arī mūsdienās Latgales baltkrieviem
var būt jaukta (poļu/baltkrievu) izcelsme. 1897. gada Krievijas vispārējās tautskaites
materiālos baltkrievu skaits Latgalē ir 66 tūkstoši – 15,3% no visu Latgales iedzīvotāju
skaita.
Latvijas brīvvalsts sākuma periodā (1920. gada tautskaite) baltkrievi ir 75
tūkstoši, bet pēc tam to skaits statistikas rādītājos krasi sarūk un ir svārstīgs arī atsevišķu
pagastu robežās. Tas izskaidrojams ar politiskām ietekmēm, administratīvo spiedienu,
kam viegli pakļaujas baltkrievu nestabilā pašapziņa. Latvijas baltkrievi šajā periodā
piedzīvoja savas kultūras straujas augšupejas laiku. Baltkrievu inteliģences grupa (Jans
Harlaps, Konstantīns Jezavitavs, Sergejs Saharovs, Peters Miranovičs u.c.), izmantojot
LR minoritātēm labvēlīgos apstākļus, konsolidēja baltkrievu izglītotās daļas spēkus, lai
modinātu mazizglītotās baltkrievu zemniecības pašapziņu. Kopš 1922. gada LR Izglītības
ministrijā darbojās Baltkrievu skolu pārvalde. Tika izveidots baltkrievu skolu tīkls.
Zināmu laiku darbojās baltkrievu ģimnāzijas Ludzā un Daugavpilī (Daugavpilī līdz 1935.
gadam).
Latvijā tolaik iznāca vairāki preses izdevumi baltkrievu valodā: avīze „Golas
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belarusa”, kā arī žurnāli, kuri bieži pievērsās baltkrievu skolu dzīvei. Piemēram, visilgāk
pastāvēja žurnāls „Belaruskaja škola u Latviji” (1926.-1933.). Konstantīns Jezavitavs bija
daudzu izdevumu organizators un redaktors. Funkcionēja vairākas biedrības, orientētas
uz baltkrievu kultūras dzīves aktivizēšanu („Batjkauščina”, „Belaruskaja Hata”, „Ruņ” u.
c.), dažas bija saimnieciska rakstura apvienības. Baltkrieviem bija arī divi teātri – Rīgā un
Daugavpilī. Baltkrievu kopiena bija labi organizēta, visaktīvākā tās daļa bija skolotāji.
Baltkrievu etniskās kultūras kopšanas un pašapziņas nostiprināšanas tradīcijas paliekoši
ietekmēja Latvijas baltkrievu turpmāko attīstību.
Padomju režīms pēc otrā pasaules kara pārrāva baltkrievu kultūras dzīves
tradīcijas Latvijā. 1989. gada tautskaite konstatēja vislielāko baltkrievu skaitu Latvijā –
120 tūkstošus (īpatsvars 4,5%). Tātad baltkrievu skaits bija divkāršojies. Baltkrievu
pārvietošanos uz Latviju pēckara gados veicināja daži specifiski vietējie apstākļi.
Baltkrievija un Latgale 350 gadus ietilpa vienā administratīvā vienībā ar līdzīgiem
saimnieciskiem apstākļiem un dzīvesveidu. Latgalē ilgstoši pastāvēja radniecīga
baltkrievu vide.
1989. gadā aptuveni trešdaļa baltkrievu bija dzimuši Latvijā, bet 69% bija dzimuši
ārpus Latvijas. Atmodas laikā sāka atdzimt baltkrievu kultūras dzīve, veidoties kultūras
biedrības. Baltkrievi centās izmantot kultūras dzīves tradīcijas un pieredzi, kas bija iegūta
20. gadsimta 20.-30. gados. Taču jāatzīst, ka baltkrievu atdzimšanas iniciatori bija
galvenokārt pilsētu inteliģence no iebraucēju vidus.
Baltkrievu pašapziņas stāvoklis un pašidentifikācijas īpatnības ir vēsturiski
noteiktas. Baltkrievu tautas vēsturē ir bijis spilgts nacionālās kultūras attīstības laiks
Lietuvas lielkņazistes sastāvā, tajā viņi bija skaitliski lielākais etnoss. Lietuvas
lielkņaziste bija divu etnosu – baltkrievu un lietuviešu (zemaišu, augštaišu) politiskā
savienība, kurā vecbaltkrievu valodai bija oficiālas valsts valodas statuss. Baltkrieviem
bija attīstīta pilsētu dzīves kultūra, izglītības iestāžu sistēma, rakstītā literatūra, sava
politiskā un kultūras elite. Tas tika zaudēts poliski katoliskās ietekmes pieauguma gaitā
un, it sevišķi, pēc Baltkrievijas pakļaušanas Krievijas impērijai 18. gadsimtā.
Mazizglītotajai baltkrievu zemniecībai zuda saikne ar agrāko vēsturi un kultūras dzīvi.
Jauna atdzimšana sākās 19. gadsimta otrajā pusē.
Baltkrievu pašapziņas tradicionālo labilitāti izskaidro vairāki cēloņi. Pirmkārt,
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nebrīves gados tā tika apzināti nīdēta, svešās varas neatzina

baltkrievu tautas

pastāvēšanu. Otrkārt, baltkrievi vienmēr atradušies starp citām kultūrām (lietuviešu, poļu,
krievu). Treškārt, zināma loma bija baltkrievu rakstura īpatnībām: piekāpībai, atvērtībai.
To apstiprināja 20. gadsimta 80. gadu beigās veiktie etnosocioloģiskie pētījumi Latgales
baltkrievu vidū. Vairākums no viņiem bija krievvalodīgie, turklāt 80% uzskatīja, ka,
dzīvojot Latvijā, nav jāprot baltkrievu valoda. Daudzi nespēja noteikt kaimiņu vai darba
biedru etnisko piederību, bet daži šaubījās paši par savu. Stabilāk bija saglabājusies
uzticība baltkrievu etniskajām sadzīves tradīcijām.
Baltkrievu skaits, izvietojums, pilsonība, demogrāfiskā uzvedība
2004. gada sākumā Latvijā dzīvoja 97,2 tūkstoši baltkrievu (3,6%). Baltkrievu
skaits un īpatsvars Latvijā samazinās.
Lielākā daļa baltkrievu dzīvo Latvijas lielākajās pilsētās (Rīgā 34 tūkstoši,
Daugavpilī ap 10 tūkstoši, Jelgavā – 4 tūkstoši, Liepājā – 3,3 tūkstoši un Ventspilī – 2,2
tūkstoši). Rīgā baltkrievu ir maz Centra rajonā, viņi dzīvo galvenokārt priekšpilsētās –
Latgales priekšpilsētā, Kurzemes rajonā. Daļa baltkrievu veido ievērojamu iedzīvotāju
daļu savās vēsturiskajās dzīves vietās – Krāslavā, Indrā, Piedrujā, Robežniekos. Divos
Krāslavas rajona pagastos (gar Baltkrievijas robežu) baltkrievi veido relatīvu vairākumu
– 58%. Pilsoņu pārsvars baltkrievu vidū ir tieši Latgalē, piemēram, Ludzas rajonā 3 751
pret 2 500 nepilsoņiem.
Tomēr kopumā pilsoņu īpatsvars baltkrievu vidū ir mazs, tikai 27% jeb 25 939
personas. Migrācijas rādītāji liek domāt, ka baltkrievi stabili saista savu dzīvi ar Latviju.
Pašlaik ik gadu uz pastāvīgu dzīvi Baltkrievijā dodas neliels cilvēku skaits – ap 500
cilvēku, starp tiem LR pilsoņu ir 2,7%.
Demogrāfiskās uzvedības pazīme – dzimstības samazināšanās, izriet no pārejas
perioda sociālekonomiskajām grūtībām, un līdzinās visu Latvijas iedzīvotāju uzvedībai.
Baltkrievi vairāk nekā citu tautību pārstāvji Latvijā ir orientēti asimilēties. Latvijas
neatkarības gados ir palielinājies baltkrievu skaits, kuriem dzimtā valoda ir krievu (no
66% līdz 74%). Tikai 19% baltkrievu dzimtā valoda ir baltkrievu valoda, 7% - latviešu
valoda (Mežs, 24). Tomēr baltkrievu skola un baltkrievu valodas vide Rīgā, Daugavpilī
vieš cerību, ka zināma baltkrievu daļa centīsies saglabāt savu etnisko identitāti.
Baltkrievu etniskā dzīve manāmi aktivizējusies pēdējo gadu laikā. Etniskās
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nostiprināšanās Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Preiļos. Labvēlīgi darbības apstākļi ir,
piemēram, biedrībai „Uzdim” Daugavpilī, tai ir labas telpas Baltkrievu kultūras centrā,
pieci vietējās pašvaldības apmaksāti darbinieki, svētdienas skola.
Turpinās baltkrievu organizāciju struktūras pilnveidošanas darbs. 2003. gada
rudenī notika Latvijas Baltkrievu teritoriālo organizāciju apvienošanās „Latvijas
baltkrievu sabiedrisko apvienību savienībā”. Ārpus šīs savienības palika Rīgas
kultūrbiedrība „Svitanak”, kura saistīta ar Rafi Haradžanjana vadīto Latvijas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija.
Latvijā darbojas:
1. Divas baltkrievu skolas – dienas skola Rīgā un svētdienas skola Daugavpilī.
2. Seši baltkrievu tautas dziesmu ansambļi: „Svitanak” un „Nadzeja” Rīgā,
„Kupalinka” Daugavpilī, „Pavlinka” Liepājā, „Žuravinka” Ventspilī un
„Rjabinuška” Preiļos. Darbojās arī bērnu ansambļi iepriekš minētajās skolās.
3. Preses un citi izdevumi: avīze „Pramieņ” (Rīgā, pastāv 10 gadu). Daugavpilī
reizi mēnesī iznāk pielikums „Latgales Baltkrievs” avīzei „Latgales laiks”.
Daugavpilī publicētas vairākas grāmatas baltkrievu valodā – pasakas,
dzejoļu krājumi.
Salīdzinājumā ar citām minoritātēm (ebrejiem, ukraiņiem) baltkrievu vidū ir
mazāk cilvēku ar augstāko izglītību – 98 no 1000 iedzīvotājiem. Vairākumam ir vidējā
vispārējā vai vidējā speciālā izglītība (attiecīgi 301 un 221 cilvēks no 1000
iedzīvotājiem). Kopumā baltkrievu vidū 620 cilvēki no 1000 iedzīvotājiem ir ar augstāko,
vidējo vai vidējo speciālo izglītību.
Dažas baltkrievu biedrību aktīvista tēla iezīmes: tas ir cilvēks pusmūža gados ar
vidējo vai vidējo speciālo izglītību, nepilsonis, dzimis Baltkrievijā, vāji prot latviešu
valodu, maz interesējas par latviešu kultūru. Toties attieksme pret baltkrievu valodu ir
pasvītroti ieinteresēta, mēdz demonstratīvi apliecināt savu īpašo attieksmi pret baltkrievu
valodu kā vērtību.
Latviešu valodu prot apmēram puse baltkrievu. Tā viņiem ir otrā valoda. Tomēr
baltkrievu vidū ir arī cilvēki, kuri uzskata latviešu valodu par savu dzimto: apmēram 6
tūkstoši (7%) no Latvijas baltkrieviem. Visvairāk tādu ir, piemēram, Kurzemē, kur viņi
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dzīvo latviskā vidē.
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Ukraiņi Latvijā
Vēsture
Pirmās ziņas par ukraiņu klātbūtni Latvijā datētas 19. gadsimta 2. pusē. 20.
gadsimta sākumā šeit dzīvoja apmēram viens tūkstotis ukraiņu. Neatkarīgajā Latvijas
Republikā ukraiņu skaits palielinājās līdz 1,8 tūkstotim. Palielinājumu deva no Polijas –
Rietumukrainas ieceļojošie laukstrādnieki. Tomēr ukraiņu kopiena neizveidojās, jo viņi
dzīvoja izklaidus, dažādos lauku apriņķos.
Padomju okupācijas laikā Latvijas teritorijā apmetās uz pastāvīgu dzīvi ap 90
tūkstoši ukraiņu. Galvenie ieceļošanas iemesli: nosūtījums darbā, dienests armijā un
norīkojums uz okupācijas iestādēm, bēgšana no bada un trūkuma 1946. – 1953. gadā.
Ukraiņu skaits un īpatsvars Latvijā 1959. – 1989. gadā
1959. gadā Latvijā dzīvoja 29,4 tūkstoši ukraiņu (1,4% no iedzīvotāju skaita),
1979. gadā – 66,7 tūkstoši (2,7% ), 1989. gadā – 92,1 tūkstoši (3,5%).
1989. gadā ap 48% no ukraiņiem dzīvoja Rīgā. Vislielākais īpatsvars iedzīvotājos
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ukraiņiem bija Liepājā – 7,6% (vairāk kā 5600). Daugavpilī dzīvoja ap 3900 ukraiņu.
Ukraiņu nacionālās kultūras un izglītības aktivitātes netika pieļautas. Notika
strauja ukraiņu rusifikācija. Neskatoties uz to, ka 1989. gadā 65,7% ukraiņu Latvijā bija
ieceļojuši no Ukrainas (8,5% - no Krievijas, 1,6% no Baltkrievijas), tikai 49,5% atzina
ukraiņu valodu par dzimto valodu. Kaut arī 19,4% ukraiņu bija dzimuši Latvijā, tikai
8,9% prata latviešu valodu.
Lai gan pēc izglītības līmeņa ukraiņi bija otrajā vietā starp etniskajiem kopumiem,
viņu nacionālā apziņa bija visai vāja, to nomāca sovjetisms un rusificisms.
Ukraiņu nacionālā atmoda Latvijā sākās 1988.-1989. gadā un tā notika Latvijas
Tautas Frontes tiešā ietekmē. Nodibinājās biedrība „Dņipro”, arī citas biedrības, kuras
saistījās ar Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju. Sāka veidoties vietējo ukraiņu
demokrātiskā inteliģence. Ap 500 personu iesaistījās ukraiņu atmodā Latvijā.
Taču daudz vairāk bija tādu, kuri atbalstīja LKP dogmatisko politiku un
Interfronti. No LR Augstākā Padomē 1990. gada martā ievēlētiem ukraiņiem tikai viens
sadarbojās ar LTF frakciju, 7 bija LKP un „Līdztiesības” frakcijā. Latvijas neatkarības
atgūšanu lielumlielais vietējo ukraiņu skaits uzņēma ar bažām par savu nākotni, ar
neticību Latvijas valstij un demokrātiskajām pārmaiņām bijušās PSRS republikās, arī
Ukrainā.
Sākās masveidīga ukraiņu izceļošana no Latvijas, galvenokārt repatriējoties uz
etnisko dzimteni. Līdz 1997. gadam aizbrauca vairāk kā 21 tūkstotis. Turpmāk izceļošana
saruka līdz 600-400 personām gadā, pēc 2000. gada vēl mazāk. Repatriāciju ietekmēja
grūtā ekonomiskā situācija Ukrainā, nespēja pieņemt repatriantus, nodrošināt viņiem
darbu un dzīvokļus Ukrainas pilsētās.
Mūsdienu ukraiņu sabiedrība Latvijā un tās identitātes iezīmes
No 1989. gada ukraiņu skaits Latvijā samazinājies vairāk kā par vienu trešdaļu.
1994. gada beigās Latvijas iedzīvotāju reģistrā bija atzīmēta 68 613 ukraiņu esamība.
Salīdzinot ar 1989. gadu viņu skaits bija samazinājies par 23,6 tūkstošiem, divas trešdaļas
no tiem bija izceļojuši. 90. gadu otrajā pusē arī ukraiņu dzimstības un mirstības saldo
kļuva negatīvs. 1999. gada sākumā Latvijā pastāvīgi dzīvoja 65 205 ukraiņi, jeb 2,7% no
LR iedzīvotāju skaita, 2004. gada sākumā – 59 819 ukraiņi jeb 2,6% no iedzīvotājiem.
Ukraiņu skaita mazināšanos veicina etniski jauktās laulības, to īpatsvars ukraiņu laulību
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struktūrā palielinājies no 90,4% 1995. gadā līdz 93,6% 2000. gadā. Ģimenēs bērni tiek
orientēti galvenokārt krievu etniskās identitātes virzienā.
Samērā lēni notiek ukraiņu naturalizācija. 1994. gada beigās 6,01% ukraiņi bija
Latvijas pilsoņi, 1998. gadā – 7,2%, 2004. gada sākumā – 18,34%. Patlaban vairāk nekā
11 tūkstoši ukraiņu ir LR pilsoņi. Pēdējos gados ukraiņu naturalizācijas temps pārspēj
krievu un baltkrievu tempu (1998. – 2003. gadā pilsoņu īpatsvara pieauguma procents
baltkrieviem bija + 6,66, krieviem + 7,69, ukraiņiem + 9,08). Naturalizāciju kavē latviešu
valodas nepietiekamas zināšanas. 2000. gadā latviešu valodu prata 29 828 ukraiņu, t.i.
46,9% no viņu skaita. Taču maz ir tādu, kuri to prot labi un tik labi, lai varētu aktīvi
piedalīties Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
Saskaņā ar 2000. gada Tautas skaitīšanas datiem 55% vietējo ukraiņu ir dzimuši
Ukrainā, 30% - Latvijā, 7% - Krievijā.
Tomēr 2000. gadā vairs tikai 27,2% ukraiņu atzina ukraiņu valodu par dzimto
(1989. g. – 49,5%), tikai 55% prot šo valodu, 3,6% atzina par dzimto latviešu valodu,
67,8% - krievu valodu, (krievu valodu prot 95% ukraiņu). Faktiski ir turpinājusies
rusificēšanās. To ietekmē ukraiņu bērnu mācīšanās skolās ar krievu mācībvalodu.
Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas datiem 2001./2002.
mācību gadā no 4690 ukraiņu tautības skolēniem 3771 (80,4%) mācījās krievu skolās,
731 (15,6%) – latviešu un tikai 183 (3,9%) – Rīgas ukraiņu vidusskolā. Šī vidusskola ir
kļuvusi par svarīgu ukraiņu kultūras dzīves centru, bet tā nerada lūzumu, kas iezīmētu
ukraiņu bērnu pāreju uz mācībām ukraiņu un latviešu valodā. Ukraiņu kopiena pat
neizvirza mērķi izveidot vēl vienu ukraiņu skolu.
Ukraiņu izglītības līmenis Latvijā joprojām ir augsts. 2000. gadā – 18,3%, kuri
bija vecāki par 15 gadiem, bija augstākā, 26,0% vidējā speciālā, 32,4% – vidējā, 18,5% –
pamatskolas, 3,6% – sākumskolas izglītība, tikai 1,3% bija beiguši mazāk par 4 klasēm.
Kā jau minēts, ukraiņi joprojām izglītības ziņā ieņem otro vietu Latvijā. Taču šī prioritāte
nav saskaņā ar ukraiņu nacionālo apziņu un tas kavē ukraiņu nacionālās minoritātes
attīstību.
Ukraiņu sociālo stāvokli raksturo LR Statistikas pārvaldes dati, kas iegūti veicot
Tautas skaitīšanu 2000. gadā. No ukraiņiem, kuri sasnieguši septiņu gadu vecumu, 39,6%
ir ekonomiski aktīvi, 25,7% ir pensionāri, 23,5% atrodas citu personu un iestāžu
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apgādībā, 5,3% iztiek no pabalstiem un palīdzības, 5,9% ir citi iztikas avoti. Tikai 60
personas pilnīgi pārtiek no īpašuma un ieguldījumiem, bet 149 – no aizņēmumiem.
Ukraiņi ir ekonomiski viena no aktīvākajām etniskajām grupām Latvijā.
Ukraiņu interese par savu nacionālo kultūru pēc 1989. gada ir ievērojami
palielinājusies. Taču ukraiņu etniskās organizēšanās līmenis līdz šim ir bijis samērā zems
un aptver maz dalībnieku. Aktīvi darbojās sešas kultūras biedrības. Pieprasījums pēc
savas nacionālās kultūras vērtībām netiek apmierināts.
Nav nodibināts ukraiņu biedrību un apvienību koordinācijas centrs. Lielākā
ukraiņu organizācija – Latvijas Ukraiņu savienība velta kultūras un izglītības
jautājumiem mazu uzmanību un vēl nesen politiski sadarbojās ar krievu nacionālistiskām
organizācijām, atbalstīja PCTVL aktivitātes.
Saskaņā ar PMLP IR sniegtajām ziņām 2004. gada 1. janvārī Latvijā dzīvoja
59 816 ukraiņi. No tiem Rīgā 29 669, Liepājā 4 714, Rīgas rajonā 3 827, Daugavpilī
2 544, Ventspilī 2 225, Jelgavā 1 991, Jūrmalā 1 591, Rēzeknē 512.
10 974 ukraiņi bija LR pilsoņi, t.i. 18,4% no ukraiņu kopējā skaita Latvijā. 45 232
ir nepilsoņi, t. i. 75,6%, 3 594 citu valstu pilsoņi un bezvalstnieki (6,0%). 2004. gada 1.
jūnijā 19,2% ukraiņu bija ieguvuši LR pilsonību. Apmēram 31% vietējo ukraiņu ir
dzimuši Latvijā, 56% Ukrainā, 7% Krievijā. 2004. gada 1. pusgadā LR pilsonībā uzņemti
466 ukraiņi.
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Otrā nodaļa
Fokusdiskusiju rezultāti: ekspertu vērtējums
Latvijas poļu ekspertu intervijas
Intervijā piedalījās deviņi Latvijas poļu minoritātes organizāciju un skolu
pārstāvji: pieci no Rīgas, divi no Daugavpils, pa vienam no Rēzeknes un Jelgavas;
septiņi pārstāvēja dažādas Latvijas Poļu savienības nodaļas un Latvijas Poļu jaunatnes
biedrību, pa vienam Rīgas un Daugavpils poļu vidusskolu. Septiņiem ir augstākā, divi
pašlaik studē. Astoņi ir Latvijas, viens Polijas pilsonis, astoņi latviešu valodu prot ļoti
labi, viens labi. Pieci cēlušies no ģimenes, kurā abi vecāki ir poļi, divi no poļu krievu,
pa vienam no poļu latviešu un poļu ukraiņu ģimenes. Visiem deviņiem poļu valoda ir
dzimtā, bet divi par otro dzimto valodu min arī krievu un viens latviešu valodu.
Etniskā identitāte
Poļu minoritātes eksperti ar vārdu “etniskā identitāte” saprot:
– katrai tautai raksturīgo īpatnību kopumu, piemēram, tautas tradīcijas, savas
kultūras iezīmes, savu valodu;
– vēlmi pavadīt laiku kopā ar tautiešiem, nepieciešamību pulcēties, satikties;
– savas kultūras tradīciju ievērošanu;
– katras tautas esības pamatu, pie kura jāturas visas dzīves garumā, pretējā
gadījumā identitāte tiek pazaudēta.
Kā drauds identitātei tiek uzskatīta piespiedu asimilācija, piemēram, padomju
varas laikā, kad poļu jaunieši bija spiesti mācīties krievu vai latviešu skolā.
Identitāti var nostiprināt savas tautas vēstures mācīšana, baznīca un ģimene.
Padomju varas laikā baznīca un ģimene bija vienīgā vieta, kur varēja runāt poliski.
Vai cilvēkam iespējamas vairākas identitātes?
Domas dalās. Viena daļa (mazākā) no ekspertiem uzskata, ka tādā gadījumā
cilvēks kļūst par kosmopolītu vai “padomju cilvēku”, vairāku identitāšu esamība
cilvēkam liecina par viņa rakstura vājumu. Tomēr lielākā daļa ekspertu uzskata, ka
daudziem poļiem ir vairākas identitātes, piemēram, poļu un latviešu vienlaicīgi (sevišķi
tiem, kuri nāk no jauktajām ģimenēm). Izraisās diskusija par to, kas jāizprot ar šo otro
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identitāti – lojalitāti pret Latviju vai arī tā ir mentalitātes iezīme, kura var būt atšķirīga
arī vienas nācijas pārstāvjiem – poļiem, kuri nāk no dažādām zemēm.
Vecākās un vidējās paaudzes ekspertu viedoklis šajā jautājumā ievērojami
atšķiras no jaunākās paaudzes ekspertu uzskatiem. Pēdējie uzskata, ka vairākas
identitātes – tā ir likumsakarība, sevišķi jauktu ģimeņu gadījumos. Viena jauniete atzina
par nevajadzīgu arī tautības ierakstu pasē un turēšanos pie vienas identitātes uzskata par
nesvarīgu.
Kā poļu etniskā identitāte mainījusies pēdējo 13-15 gadu laikā?
Viena no ekspertēm atzīmē milzīgo etniskās identitātes nozīmes mazināšanos,
salīdzinot ar laiku pirms Otrā pasaules kara, pie kā vainīgs esot padomju varas režīms.
Cita eksperte min piemēru, ka Krievijas pierobežā Latgalē daudzas ģimenes pārgājušas
uz citu valodu tāpēc, ka poļi iespaidoti par savas valodas lietošanu.
Runājot par pašreizējo stāvokli, eksperti atzīst, ka attieksme pret identitāti nav
mainījusies, taču mainījusies (samazinājusies) poļu aktivitāte. Tās uzplaukums bija
Atmodas laikā un uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Tagad izveidojušās un
nostabilizējušās skolas, poļu kultūras un sabiedriskā dzīve kopumā, kas zināmā mērā
rada drošības sajūtu un līdz ar to mazina aktivitāšu skaitu un apjomu. Minētais vērojams
arī Latvijas poļu savienības darbībā – Atmodas laikā pulcēšanos un aktivitātes virzīja
nekad nebijis nacionāli patriotisks pacēlums, kas licis no brīvas gribas uzņemties
dažādus pienākumus.
Skolā var vērot, ka mazākie bērni labprāt piedalās patriotiskos pasākumos, bet
lielākie – nē; tāpat esot arī latviešu skolās.
Vai poļi jūtas stabili?
Salīdzinot ar padomju laiku – jā, taču, aizejot vecajai paaudzei, daļēji zūd un
mazinās arī poliskums. Svarīga ir tā dēvētā “stafetes” nodošana, par to vispirms
parūpējas ģimenē.
Stabilitātes pamatā ir patriotisms, to nevar iemācīt skolā. Minētais izraisa
iebildumus no jauniešu puses, kuri arī uzskata sevi par patriotiem, kaut arī tā izpausmes
ir savādākas. Jauniete iebilst arī pret to, ka patriotismu var ieaudzināt tikai ģimene, jo,
piemēram, viņas ģimenē vecāki nav bijuši izteikti patrioti, taču viņa nosūtīta mācīties
poļu skolā.
Kas visvairāk saliedē poļu tautības cilvēkus?
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Ticība, saikne ar Poliju un atbalsts no Polijas, poļu valoda, poļu sabiedriskie un
kultūras pasākumi (poļu festivāli, dzejas dienas, konkursi, mākslas izstādes, estrādes
dziesmu festivāli), sadarbība ar Poļu savienību, poļu skolas, Polijas vēstniecība,
Latvijas poļu prese un radio raidījumi poļu valodā.
Poļu savienības un citu organizāciju nozīme?
Darbošanās Poļu savienībā ir obligāts rādītājs cilvēka poliskumam. Jauniešiem
darbošanās biedrībā nav uzspiežama, jo tā izraisīs tikai pretēju reakciju, bet jāgaida, kad
viņi paši izjutīs tādu nepieciešamību. Organizācijas veikums atzīstams par labu, taču
darbību apgrūtina dažādas problēmas, starp kurām galvenā ir finanšu līdzekļu trūkums,
kā arī laika trūkums. Arī Savienības skaitliskais sastāvs nepalielinās. Tomēr tieši poļu
organizācijas lielā mērā ļauj saglabāt stāvokli, ka, atbraucot viesos poļiem no Polijas,
viņi spiesti atzīt, ka Latvijas poļu organizācijās tautas kultūras tradīcijas ir saglabājušās
labāk, nekā Polijā, kur tās paaudžu gaitā izzudušas.
Vienlaikus jāatzīmē, ka joprojām veidojas jaunas Savienības nodaļas, nesen
Daugavpilī izveidota jauna poļu organizācija, tā veido muzeju un kopj kapsētas.
Eksperte no Latvijas poļu jauniešu biedrības uzsver, ka organizācija nodibināta
pēc pašu iniciatīvas pirms diviem gadiem, darbojas Rīgā, taču tā cenšas iesaistīt
jauniešus arī no citām Latvijas vietām.
Eksperti organizāciju darbībā par svarīgu atzīst arī personāliju lomu vadības
darbā, piemēram, Ita Kozakēviča, bija no jauktas, poļu latviešu ģimenes, savulaik
paveikusi ļoti daudz, taču pašlaik šāda līdera trūkst.
Diemžēl daudzi ārpus centriem dzīvojošie poļi neiesaistās organizāciju rīkotajos
pasākumos.
Sadarbība ar pārējām minoritātēm
Sadarbība notiek savstarpēji viesojoties svētku pasākumos – piemēram,
Lieldienās, kultūras sarīkojumos (arī festivālā “Baltica - 2003”). Sadarbība notiek
LNBKA ietvaros, piemēram, kopīgi tika atzīmēta šīs organizācijas 15 gadu darbības
jubileja.
Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Poļu piederība Latvijas valstij. Pilsoniskā identitāte
Poļi vienmēr bijuši lojāli pret Latviju, jau barikāžu laikā, kaut arī interfrontiski
noskaņotie krievi uzskatījuši, ka poļi, līdzīgi citām minoritātēm, nostāsies viņu pusē.
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Poļi bez šaubīšanās nostājās barikādēs kopā ar latviešiem un savu nostāju nav mainījuši.
It sevišķi tas attiecas uz Rīgas poļiem, kuri vienmēr bijuši vairāk orientēti uz latviešu,
nevis krievu valodu un arī viņu bērni mācās galvenokārt latviešu skolās. Daudzi uz
jautājumu – kur vēlies dzīvot, atbildētu – Latvijā, kaut arī ar dziļu saviļņojumu uztver
viesošanos Polijā, kur dzirdama dzimtā valoda. Daudzi lepojas ar to, ka ir no Latvijas
un ar lepnumu rāda viesiem Rīgu, viņiem šķiet, ka Latvija kļuvusi sakoptāka, skaistāka.
Tomēr vienai no ekspertiem šķiet, ka Rīga zaudējusi savu agrāko romantismu, kļuvusi
internacionālāka, visur dzirdama krievu valoda.
Daļai poļu jauniešu ir zināmas grūtības formulēt savu attieksmi jautājumā par
nacionālo identitāti. Viena jauniete atzīmē, ka viņa ir Polijas pilsone, viņai patīk Rīga,
kas liekas eiropeiska pilsēta, taču noteiktas skaidrības par nākotni nav. Otrai patīk
Latvijā, taču labprāt dzīvotu Polijā un labprāt apprecētos ar poli no Polijas.
Savu piederību Latvijai daudzi poļi izjūt saistībā ar dzimto vietu un kultūru, ar
latviešu valodu un kultūru: poļi domā divās valodās – poļu un latviešu.
Poļu attieksme pret Latvijas valsti kopš 1991. gada nav sevišķi mainījusies, un
toreiz poļu nostāja bija viennozīmīga: atbalsts Latvijas neatkarībai. Tomēr pēc
neatkarības atgūšanas zināmai poļu daļai radušās problēmas ar pilsonības iegūšanu, kaut
arī pirms tam tā bijusi apsolīta visiem poļiem. Tā daudziem bija pirmā vilšanās.
Viens no ekspertiem pauž viedokli, ka Latvijas valsts pārspīlē ar 18. novembra
svinību uzspiešanu, bet Polijas valsts – līdzīgi ar 11. novembri (Polijas valsts
izveidošanas diena 1918. gadā).
Saistība ar Poliju
Daudzi apciemo Poliju katru gadu, bet ar prieku atgriežas, jo viņiem patīk
Latvijā, šeit ir saknes, piederīgo atdusas vietas. Skolās strādājošie pavada ik vasaru poļu
bērnus uz nometnēm Polijā, bet daudziem nav iespējas apmeklēt etnisko dzimteni. “Ir
labi braukt uz turieni, bet ir labi arī atgriezties mājās”.
Sabiedrības integrācija
Viens no ekspertiem pauž neizpratni par integrāciju kā tādu, jo uzskata, ka
daudzi poļi ir pārlieku integrējušies un integrācija dažos gadījumos pāraug asimilācijā.
Integrācija ir “politiski uzpūsta problēma”.
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Minoritāšu tiesību aizsardzība Latvijā
Daļa no poļu ekspertiem pauž viedokli, ka principā EP Vispārējā konvencija
par nacionālo minoritāšu aizsardzību (Konvencija) būtu jāratificē, jo arī daļai poļu
tautības nepilsoņu ir zināmas problēmas, tomēr otra daļa ekspertu atzīmē, ka
Konvencijas pieņemšana atbildīs, pirmkārt, krievvalodīgo interesēm, kas kopumā
atšķiras no poļu interesēm. Viņi uzskata, ka vainīga ir “latviešu piekāpšanās” un pat
integrācijas lietu ministra “prokrieviskums” un neinformētība.
Eksperti piesardzīgi vērtē eiropeisko integrāciju sakarā ar Latvijas iestāšanos
Eiropas Savienībā. Kaut arī LR likumi garantē minoritāšu tiesību aizsardzību, taču
kopumā pašreizējo stāvokli šajā jomā iespējams vērtēt tikai kā viduvēju.
* * *
Kopumā jāsecina, ka ar jēdzienu „etniskā identitāte” lielākā poļu daļa ekspertu
saprot, pirmkārt, saistību ar savas tautas kultūru, valodu un tradīcijām, kā arī līdzdalību
savu organizāciju (Latvijas Poļu savienības) darbā. Saskaņā ar ekspertu domām,
galvenie etnisko identitāti stiprinošie faktori ir audzināšana skolā (arī savas tautas
vēstures mācīšana), baznīcā un ģimenē. Nozīme ir arī saiknei ar etnisko dzimteni –
atbalsts no Polijas (arī no Polijas vēstniecības Latvijā) Latvijas poļu organizācijām un
skolām. Jāatzīmē īpatnība – daļa no poļu minoritātes ekspertiem ir noskaņota ļoti
nacionālistiski, uzskatot, ka cilvēkam nevar būt divas vai vairākas identitātes, jo tādā
gadījumā viņš ir „kosmopolīts”, tomēr lielākā ekspertu daļa minētajam nepiekrīt,
uzskatot, ka ļoti daudziem Latvijas poļiem ir divas identitātes: etniskā un nacionālā jeb
pilsoniskā identitāte. Eksperti vienprātīgi uzsver Latvijas poļu tradicionālo lojalitāti pret
Latviju un latviešu tautu, atzīmējot, ka lielākā poļu daļa izjūt Latviju kā vienu no savām
dzimtenēm, bet daudzi – kā vienīgo dzimteni. Kopumā poļiem ir izveidojusies stabila
kopības apziņa ar latviešiem kā Latvijas pamatiedzīvotājiem, kaut arī daļai no viņiem ir
zināms aizvainojums pret Latvijas valsti sakarā ar pilsonības nepiešķiršanu visiem
poļiem pēc neatkarības atgūšanas.
Kopumā vairākums ekspertu atzīst, ka Latvijai nepieciešams ratificēt Konvenciju,
kaut arī atbalsts nav viennozīmīgs.
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Latvijas ebreju ekspertu vērtējums
Ekspertu fokusdiskusijā piedalījās deviņi Latvijas ebreju kopienas pārstāvji:
astoņi no Rīgas un viens no Liepājas. To vidū trīs kultūras biedrību pārstāvji, viens no
reliģiskās draudzes, trīs pedagogi, viens izdevniecības darbinieks, viens muzeja
darbinieks.
Astoņiem ekspertiem ir augstākā izglītība, divi eksperti ir habilitēti zinātņu
doktori. Visi deviņi eksperti ir Latvijas pilsoņi. Septiņi eksperti labi prot latviešu
valodu. Visi deviņi eksperti nosauc krievu valodu par savu dzimto valodu. Trīs eksperti
nosauc latviešu valodu par savu otro dzimto valodu. Viens eksperts nosauc jidiša valodu
par savu otro dzimto valodu.
Etniskā identitāte
Identitāte tiek saprasta kā piederības apzināšanās. Cilvēkam var būt vairākas
identitātes.
Notiek diskusija – kas ir ebreji – tauta vai reliģija. Pēdējā laikā vairāk lieto
terminu „ebreju civilizācija“, tās pamats ir reliģija. Bet ir arī citas vienojošas vērtības.
Šī civilizācija ir izturējusi vairākus iznīcināšanas viļņus: Babilonas gūstu,
Romas varmācību, holokaustu. „Padomju laikos nedrīkstēja būt ebrejs: ebrejību
„izbradāja“”.
Saglabājās “vēsturiskās piederība izjūta”, tā izglāba identitāti. Bez jebkādām
biedrībām ebreji turējās kopā. Vienoja arī holokausta briesmīgā atmiņa. 20. gs. 60.
gados sākās Rumbulas atceres dienas. 20. gs. 70. gados izcīnīja pirmo uzvaru kustība
par repatriāciju uz Izraēlu.
Notikumi liecināja, ka saglabājušies Latvijas ebreji. Rīgā Baltijas ebreji cepa
macu, izdeva lūgšanas, grāmatas, kalendārus, plaši svinēja savus tradicionālos svētkus.
Vai pēdējos 13-15 gados Latvijas ebreju identitāte ir nostiprinājusies?
Atbildes dalījās divās daļās:
No vienas puses, šajā laikā ebreju skaits Latvijā samazinājies (divkārt). Mazumā
gājis jidiša valodas zinātāju skaits. Ivritu iemācījušies maz. Ebrejiem te nav sava
valoda. Mazinājies arī reliģisko ceremoniju apmeklētāju skaits. No otras, ebreji
joprojām izjūt savu etnisko piederību – caur vēsturi un tradīcijām. Latvijas un Rīgas

43

virsrabīns Natans Barkāns pirmajā vietā izvirzīja ebreju ģimenes nostiprināšanu:
tradīcijas ģimenē, viņš prata pulcēt cilvēkus uz šī pamata.
Kāds eksperts pauda uzskatu, ka svarīgi ir dibināt ebreju ģimenes, kur abi
laulātie ir ebreji, to jāveicina.
Jāpiezīmē, ka eksperti diemžēl maz runāja par identitātes saglabāšanu etniski
jauktajās ģimenēs (tādas ir 85-90% no ebreju jaunajām ģimenēm). Arī neebreji no šīm
ģimenēm tiek iesaistīti ebreju kopienas pasākumos: skolās, biedrību pasākumos, plašā
sociālajā aprūpē. Tas palīdz saglabāt ebrejisko identitāti. Sekulārā dzīvē ebreju
sabiedrība Latvijā lieto Izraēlas repatriācijas praksi, atzīstot, ka par ebreju var uzskatīt
arī tādu personu, kurai viens no vecvecākiem bijis ebrejs. (Protams, ja šī persona to
vēlas un pieprasa.) Tāda ir ebreju civilizācijas atjaunošanas prakse Eiropā pēc
holokausta.
Eksperts no Liepājas šajā sakarībā atzīmēja: “bērni atved vecākus”, “četras,
piecas reizes gadā, tad visi sanāk”. “Jo vairāk mēs dzīvojam, jo vairāk ebreju ir Liepājā.
Varbūt viņš nav īsts ebrejs, bet viņš tā jūtas. Ja viņš ir ebrejs trešā pakāpē, otrā pakāpē,
rodas interese. Pakāpeniski var cerēt uz atjaunošanos.”
Eksperti secināja, ka valodas problēma guvusi Latvijas ebrejos īpatnu pagaidu
risinājumu: krievu valoda kļuvusi par dzimto valodu, bet nav pārvērtusi viņus par
krieviem, jo saglabājas ebreju dzīvesveida īpatnība, nošķirtība no citiem etnosiem.
Krievu valodas formu ebreji piepilda ar savu saturu, dod tai savu skanējumu.
Kāds eksperts šajā sakarā norādīja, ka [jau Krievijas impērijā] ebreji ne tikai
lietoja krievu valodu, bet krievu valodā tika rakstīta arī ebreju literatūra, savdabīgā
krievu valodā izteikta ebreju kultūra, pat tautas folklora [arī reliģiskie teksti un
dziesmas], ebreju anekdotes, nostāsti. Tādēļ krievu valodu var uzskatīt par vienu no
ebreju kultūras valodām. To pašu savā laikā varēja teikt arī par vācu valodu. Ebreju
kultūra latviešu valodā nav izpaudusies.
Te gan jāatzīmē, ka, piemēram, mūsdienu Lietuvā ebreji galvenokārt lieto
lietuviešu valodu, arī savos pasākumos, pat sapulcēs.
Kopsavilkumā eksperti secināja, ka ļoti liela nozīme ir ebreju folkloras, tautas
mākslas saglabāšanai. “Ne tikai dziedāšana un dejošana ir galvenais. Izglītība, ģimene,
valoda, tradīcijas, sociālā palīdzība, rūpes par veciem cilvēkiem, tā ir neatņemama daļa,
lai kopiena varētu pastāvēt”.
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Vērtējot izmaiņas, kuras pēdējo 13-15 gadu laikā ir sekmējušas ebreju
identitātes stiprināšanu, ebreju eksperti visatzinīgāk vērtēja savu bērnu izglītības
iespējas, kultūras biedrību darbību, savas tautas tradīciju kopšanu, reliģisko
organizāciju darbību, reliģijas ietekmi, organizētību, saliedētību u. c.
Par savas identitātes saglabāšanas galveno garantu eksperti uzskata Izraēlas
valsti, arī Eiropas Savienību, kaut gan kopumā pēc ekspertu domām Eiropas Savienība
samērā maz ietekmēs ebreju identitātes stāvokli.
Neviens eksperts par tādu nenosauca Latvijas Republiku.
Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Ļoti kodolīgi šo identitāti raksturoja viens no ekspertiem: “…es esmu Latvijas
ebrejs. Mani senči te dzīvoja vairākus simtus gadu. …tā ir mūsu dzimtene, un mūsu
valsts. Mēs varam būt pret valdību, bet nevis pret valsti.”
Cits eksperts papildināja teikto, norādot, ka Talmūds prasa no ebreja lojalitāti
pret mītnes valsti, kura dod ebrejiem iespēju saglabāt sevi kā tautu, paturēt savu
identitāti.
Taču tika akcentēta arī Izraēlas lielā loma ebreju nacionālās identitātes
veidošanā, “…ļoti liela kļūda domāt, ka viena identitāte traucē otrai”. Ebreji visur
pasaulē jūtas “mūžīgā saistībā ar Jeruzalemi”. “Tā tas ir jau 2000 gadus un būs
turpmāk”. Tā ir ebreju nacionālā identitātes raksturīga, neatņemama iezīme. To
mūsdienās stiprina vienu un to pašu ebreju ģimeņu divu pušu sadalījums starp to
pastāvīgām dzīvesvietām – Latviju un Izraēlu, šo ģimeņu nepārtrauktie pastāvīgie
sakari. Transporta līnija Rīga – Telaviva vienmēr ir ļaužu piepildīta. To veicina Latvijas
un Izraēlas labās savstarpējās attiecības.
Savas etniskās un pilsoniskās identitātes saskaņas līmeni eksperti vērtē atzinīgi.
Kā galvenos Latvijas pilsoņu identitātes veidošanas faktorus eksperti minēja: latviešu
valodas lietošanu, latviešu kultūras iepazīšanu un kultūras vērtību atzīšanu, Satversmes
un likumu ievērošanu, attieksmi pret Latviju kā dzimteni, piederībai kādai konkrētai
vietai Latvijā.
Pilsoniskās identitātes izmaiņas pēdējo 13-15 gadu laikā ebreju eksperti vērtē
pozitīvi, kā pilsoniskās identitātes nostiprināšanās procesu.
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Saistība ar Izraēlas valsti vērtēta kā nacionālās identitātes ļoti svarīga sastāvdaļa.
Tā ekspertu skatījumā spēcīgi ietekmējusi gan Latvijas ebreju etnisko, gan pilsonisko
identitāti.
Eksperti neuzskata, ka Latvijas iekļaušanās Eiropas Savienībā būtiski ietekmēs
Latvijas ebreju pilsonisko identitāti, acīmredzot neparedz arī, ka tas ievērojami
paātrinās ebreju – nepilsoņu naturalizēšanos. Ebreju aktīvo cilvēku lielākā daļa ir jau
ieguvusi Latvijas Republikas pilsonību.
Sabiebrības integrācija
Ebreju reliģiskās pamatatziņas, kas izteiktas Talmūdā, gan prasa lojalitāti pret
mītnes valsti, tomēr neparedz viņu integrēšanos šīs valsts sabiedrībā. Gluži otrādi –
prasīta ebreju sabiedriskās dzīves zināma segregēšanās, norobežošanās, savu iekšējo
likumu un priekšrakstu stingra pildīšana, neatkarīgi no valsts varas. Reliģija to pamato,
kā Dieva norādītās ebreju īpašās misijas saglabāšanas priekšnoteikumu. Ebrejiem arī
ieteikts neieņemt augstus valsts amatus un neiejaukties citu tautu iekšējas strīdos. Bet,
ja mītnes valstij draud briesmas, ebreju pienākums ir pakļauties aizsardzības
noteikumiem un piedalīties valsts aizstāvēšanā.
Šodien tādi noteikumi vairs autoritāri nediktē ebreju sekulāro kopienu nostāju un
uzvedību, izvēle ir katras personas ziņā. Taču reliģiskās draudzes joprojām vadās no
Toras un Talmūda ieteikumiem. Viens no ekspertiem sacīja: „Integrācija nav ebreju
tēma. …3000 gadus atpakaļ mēs jau zinājām kā vajag dzīvot, vajag cienīt to tautu, vajag
ēst viņu maizi… ēdot viņu maizi zināt valodu.”
Notikušajā fokusdiskusijā dominēja mūsdienu sekulārās atziņas. Ekspertu
vairums atbalsta sabiedrības integrācijas procesu Latvijā un uzskata, ka tam jānotiek uz
latviešu valodas pamata.
Tā kāds no ekspertiem minēja, ka jāpanāk, lai visi ebreji brīvi, tekoši runātu
latviski un ebreju saietos nebūtu jārunā vai jātulko krievu valodā. Jauniešu vidē šī
problēma jau ir atrisināta.
Ikvienam jāzina vismaz trīs valodas: latviešu, krievu un vēl viena.
Tika uzsvērts, ka integrācijas vērtējumā krasi atšķiras Latvijā dzimušo un
izaugušo ebreju viedoklis no to ebreju priekšstata, kuri ieceļojuši Latvijā no Krievijas
vai Ukrainas. Sevišķi uzskatāmi tas izpaužoties Liepājā. Daļa no ebrejiem ir uztraukti,
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baidās ka viņu tiesības tiks arvien vairāk ierobežotas, saskata integrācijā piespiedu
asimilācijas pazīmes.
Taču, vēsturiski atskatoties, eksperti konstatēja, ka daudzās zemēs ebreju
centieni integrēties radījušas nopietnas problēmas – viņi nav pieņemti. Integrācija nav
glābusi viņus no etniskas vajāšanas, no holokausta. „Integrācija nav aizsardzība.
Cilvēkus tā neaizsargā”. Šī pieredze rada ebrejos zināmu piesardzības sajūtu. Ebreji
sāpīgi reaģē uz jebkuru antisemītisma izpausmes recidīvu, īpaši ja valsts institūcijas uz
tām nereaģē.
Ekspertu vairākums uzskata, ka integrācijas veicināšanu ļoti sekmētu
Konvencijas ratifikācija Latvijas Saeimā. „Konvenciju ir jāratificē. Tas uztrauc citas
minoritātes un rada spriedzi sabiedrībā”. Taču tika izteiktas arī bažas par iespējamām
Konvencijas īstenošanas sekām, kuras var rasties atsevišķu etnisko minoritāšu
uzvedības dēļ. Ebreji sevi uzskata par Latvijas nacionālo minoritāti. Taču atzīmē, ka:
„trūkst minoritātes definīcija”.
Eksperti uzskata, ka Konvencija ir jāratificē jau tuvākajā laikā, daļa no
ekspertiem uzskata, ka vietvārdu lietošana minoritāšu valodā nav obligāta.
Ebreju eksperti ir pret tādu Konvencijas izpratni, kas dotu Latvijas nacionālās
minoritātes tiesības ieceļotājiem no ārvalstīm, arī ES valstīm: „Ejot Eiropā var baidīties
no tiem procesiem, kas var sākties kopējā telpā”. Te domāta arī agresīvā islāma
fundamentālisma un terorisma izplatības draudi, kuri varētu rasties veidojoties
musulmaniskām kopienām, kuras saistītas ar Tuvējo un Vidējo Austrumu valstu
ekstrēmajiem spēkiem.
Kopumā Latvijas sabiedrības integrācijas politiku eksperti vērtē samērā
piesardzīgi, turklāt visai kritiski pašreizējo sabiedrības integrācijas norisi.
Pēc ebreju ekspertu vērtējuma pašreizējie Latvijas Republikas likumi visai
viduvēji garantē minoritāšu aizsardzību Latvijā.
Ebreju eksperti domā, ka Latvijas kļūšana par Eiropas Savienības dalībvalsti
nedaudz ietekmēs arī integrācijas gaitu (pozitīvā virzienā).
Kopumā ebreju kopienas ekspertu uzskati ir konformi ar Latvijas nacionālās
valsts demokrātiskajiem mērķiem etnopolitikā, identitātes un integrācijas jomā. Ebreju
kopienas galvenā iekšējā rūpe ir sava kopuma skaitliskā saglabāšana un atšķirību
pārvarēšana starp Latvijas vēsturiskajiem ebrejiem un pēckara ieceļotājiem – ebrejiem
no Krievijas, Ukrainas u. c. zemēm.
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* * *
Eksperti atzīst, ka pēc Otrā pasaules kara Latvijas ebreju etniskā identitāte ir
pārveidojusies: jidiša valoda saglabājusies tikai vecāko cilvēku sadzīvē, krievu valoda
kļuvusi par kopienas dzimto (ģimenes un sadzīves) valodu, krasi samazinājusies ebreju
reliģijas ietekme, par identitātes kodolu kļuvusi ebreju vēsturiskās piederības apziņa un
savas tautas tradīciju kopšana, ebreju sekulārā ģimene.
Ebreju nacionālo identitāti vispirms veido identifikācija ar Izraēlu, kā ebreju
civilizācijas centru, tautas atjaunotu nacionālo valsti. Pilsonisko identitāti eksperti saista
ar Latvijas valsti, piederību tās sabiedrībai.
Eksperti atbalsta Latvijas centienus īstenot sabiedrības integrāciju, taču norāda
uz nepietiekošu minoritātes tiesību garantēšanu, zināmu nepārliecinātību par nākotni, jo
Konvencija nav ratificēta.

Latvijas lietuviešu ekspertu vērtējums
Intervijā piedalījās deviņi Latvijas lietuviešu minoritātes pārstāvji: seši no
Rīgas, divi no Bauskas un viens no Jelgavas, septiņi pārstāvēja dažādas Latvijas
lietuviešu organizācijas, divi Rīgas lietuviešu vidusskolu. Četriem ir augstākā, trijiem
nepabeigta augstākā, diviem vidējā speciālā izglītība. Septiņi ir Latvijas, viens Lietuvas
pilsonis, un viens nepilsonis. Astoņi latviešu valodu prot ļoti labi, viens labi. Astoņi
cēlušies no ģimenes, kurā abi vecāki ir lietuvieši, viens no lietuviešu poļu ģimenes.
Visiem deviņiem lietuviešu valoda ir dzimtā, bet trīs par otro dzimto valodu min
latviešu valodu.
Etniskā identitāte
Lielai daļai lietuviešu ekspertu jēdziens “etniskā identitāte” viennozīmīgi saistās
ar lietuvisko, taču nacionālā identitāte ir latviska. Viņi sevi asociē ar latviešiem, taču
vienlaikus izjūt lepnumu par savas tēvu valodas zināšanām.
Ekspertu daļa uzskata, ka viņiem ir divas identitātes un Latvijas identitāte ir pat
nedaudz tuvāka. Daži izjūt sevi kā “baltieši”. Abas tautas vieno tik daudz kopīgu iezīmju,
arī vēsture, ka daudzi lietuvieši var teikt: “Es esmu gan latviete, gan lietuviete. Es esmu

48

baltiete”. Daudzi nejūt nekādas atšķirības starp latviešiem un lietuviešiem, uzskata tās par
mākslīgi radītām.
Par galvenajiem faktoriem, kuri traucē etniskās identitātes saglabāšanu, lietuvieši
uzskata pasivitāti, lietuviešu valodas prakses trūkumu, savstarpējās nesaskaņas, kā arī
grūtības ar Latuvas pilsonības iegūšanu.
Galvenās pazīmes, kas stiprina etnisko identitāti: lietuviešu valodas lietošana,
bērnu izglītošana, tautas tradīcijas, savi saziņas līdzekļi, politiskā un ekonomiskā darbība,
reliģija.
Vai etniskā identitāte ir mainījusies pēdējo 13-15 gadu laikā?
Viens no ekspertiem atzīmē, ka viņam nekas nav mainījies, viņš uzskata sevi par
lietuvieti, bet Latviju neuzskata par savu dzimteni, viņš ir Lietuvas pilsonis. Latvieši viņam
patīk, taču izraisa nepatiku viņu gatavība runāt krieviski, pieļauj iespējamību atgriezties
Lietuvā.
Lietuvieši ir pateicīgi, ka atmoda deva viņiem iespēju izveidot savu skolu Rīgā, kas
dod nenovērtējamu ieguldījumu lietuviešu identitātes stiprināšanā. Vienīgo problēmu rada
sociāla rakstura problēmu izvirzīšanās priekšplānā (naudas trūkums kavē daudzu cilvēku
iesaistīšanos lietuviešu organizāciju un skolu darbībā) un sarežģījumi Lietuvas
apmeklēšanā.
Pēdējos 15 gados pastāvīgi samazinās lietuviski runājošo cilvēku skaits Latvijā.
Daudzi asimilējas latviešu ģimenēs un sabiedrībā. Ja agrāk līdzīga parādība bija vērojama
jauktajās krievu lietuviešu ģimenēs (pārkrievošanās), tad tagad tas vērojams jauktajās
latviešu lietuviešu ģimenēs (pārlatviskošanās).
Tomēr vēl arvien pastāv arī daudz pārkrievotu lietuviešu, kuri vispār neuzskata
par nepieciešamu mācīt bērniem lietuviešu valodu vai mācīties pašiem, sevišķi Daugavpilī.
“To tūlīt jūt, tur tāda vide.”
Lietuviešu vidusskola un svētdienas skolas veicina atgriešanos pie lietuviešu
saknēm arī ģimenes, kur vecāki jau vairs pat neprot lietuviešu valodu. Eksperts atzīst:
“1988. gada sākumā atjaunoja lietuviešu biedrību… tā laika notikumi vienoja lietuviešus.
Pēdējo 15 gadu laikā tas iet mazumā.”
Organizatoriskais darbs
Pastāv divas galvenās sabiedriskās organizācijas, kuras savulaik sašķēlās vadītāju
konflikta dēļ. Darbojās arī Represēto savienība u.c.
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Jaunieši organizācijās iesaistās skolā (viņiem svarīgas kopīgās intereses, valoda, arī
lietuviskais gars).
Pastāv arī vecākās paaudzes deju kolektīvs, kas regulāri rīko koncertus.

Reliģijas loma
Lielākā ekspertu daļa atzīst katoļticību par ļoti būtisku identitātes stiprināšanas
nosacījumu, tomēr ne vienprātīgi – daži neapmeklē baznīcu; viens eksperts uzskata, ka ir
jāatgriežas pie dievturības.
Lietuviešu eksperti, salīdzinot, piemēram, ar poļu ekspertiem, piešķir mazāku
nozīmi reliģiskajām organizācijām kā etniskās identitātes stiprinātājām.
Vienojošās tradīcijas ģimenēs
Tās ir līdzīgas kā latviešiem, piemēram, Ziemassvētki. Taču lietuviešu īpatnība ir
tā, ka viņi vismaz reizi gadā sapulcējas ģimenes lokā – vecāku dzimšanas dienā un nāves
dienā, sevišķa nozīme ir kapu svētkiem (Lietuvā tā ir valsts brīvdiena), arī tradicionālajai
lietuviešu virtuvei (cepelīni).
Lietuviešu minoritāte Latvijā
Lietuviešu minoritātes aktīvākie pārstāvji viens otru labi pazīst, kas atvieglo kopējo
darbu Lietuvas un Latvijas labā, arī iepazīstinot Latvijas sabiedrību ar lietuviešu kultūru un
tradīcijām.
Lietuviešu organizācijas saņem pilnvērtīgu atbalstu no Latvijas valsts, arī no pilsētu
(piemēram, Bauskas, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas) pašvaldības.
Saikne ar Lietuvu
Sevišķi cieša saikne ir Rīgas Lietuviešu vidusskolai, viesi no Lietuvas skolām šeit
ierodas vai katru nedēļu.
Lielu atbalstu sniedz Lietuvas vēstniecība.
Pie Lietuvas valdības darbojas departaments, kurš atbildīgs par atbalstu tautiešiem
ārpus Lietuvas un tas sniedz ievērojamu palīdzību arī Latvijas lietuviešu organizācijām un
skolām. Pastāv sakari ar organizācijām un skolām Lietuvā, kas izpaužas viesojoties vienam
pie otra, kopīgā svētku atzīmēšanā, vieskoncertos u.tml.
Vajadzētu panākt lietuviešu kabeļtelevīzijas kanāla translēšanu Latvijā. Saikni ar
Lietuvu eksperti uzskata par ļoti nozīmīgu etniskuma saglabāšanas priekšnoteikumu.
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Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Arī zināmai lietuviešu daļai ir aizvainojums par to, ka Latvijā dzīvojošajiem
represētajiem Lietuvas pilsoņiem Saeima nepiešķīra represēto statusu, kā arī –
lietuviešiem, kuru dzīvesbiedri ir latvieši (tādi bija vēl pirms Pilsonības likuma
pieņemšanas), kuru bērni ir Latvijas pilsoņi, netika automātiski piešķirta Latvijas
pilsonība. Viņi uzskata, ka attiecībā pret tāda veida jauktajām ģimenēm likumā jāizdara
grozījumi. Pilsonības iegūšanas procedūru traucē arī samērā augstā maksa par dokumentu
nokārtošanu.
Aizvainojoša ir situācija, ka apkārt ir cilvēki ar Latvijas pilsonību, kuri nezina
latviešu valodu, bet daudziem lietuviešiem, kuri to pārvalda, pilsonība nav. Līdz ar to ir
sajūta, ka esi otrās šķiras cilvēks (arī sertifikāti jāpērk utt.).
Pilsoniskās identitātes sakarā lietuviešu eksperti visaugstāk vērtē latviešu valodas
lietošanu, latviešu kultūras iepazīšanu, Satversmes un likumu ievērošanu, Latviju kā savu
dzimteni.
Lietuvieši ir vienīgā no ekspertu grupām, kura uzskata, ka pēdējo 15 gadu laikā
pilsoniskā identitāte ir stiprinājusies.
Sabiedrības integrācija
Ekspertu daļa uzskata, ka integrācija (asimilācija it sevišķi) bija vērojama
padomju varas laikā, kā spilgtāko piemēru minot latviešu pārkrievošanu. Viņi pašreizējā
sarežģītajā situācijā ar skolu reformu vaino latviešus, kas nerīkojās pietiekoši enerģiski jau
1990.-1991. gadā. Uzskata, ka konfliktu izraisa Latvijā esošā Krievijas “piektā kolonna”,
kādas Lietuvā nav.
Kopumā sabiedrības integrācijas gaita tiek vērtēta kā nesekmīga. Tomēr ekspertu
uzskatos vērojama pretruna - viņi valsts integrācijas politiku, kā arī integrācijas norisi
kopumā tomēr vērtē atzinīgāk nekā citu grupu eksperti.
Minoritāšu tiesību aizsardzība
Visām minoritātēm ir tiesības dzīvot Latvijā, bet jāievēro Latvijas likumdošana.
Latviešiem “pārāk pretimnākoša attieksme pret minoritātēm”. Lietuvieti, kas precējusies ar
latvieti, 20. gs. 70. gados esot pārsteidzis vīra kolēģu jautājums: “Tev taču sieva lietuviete,
tad kāpēc viņa runā latviski?”
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Lietuvieši Latvijas likumus minoritāšu tiesību aizsardzības jomā vērtē kā viduvēji
atbilstošus.
Daļa lietuviešu ekspertu uzskata, ka Konvencija Latvijai nav jāratificē, jo tā “būs
izdevīga tikai krieviem”. Neizskan neviens noteikts viedoklis par nepieciešamību
Konvenciju ratificēt. Eksperti pauž uzskatu, ka jāatsakās no ratifikācijas un jāpieņem īpašs
likums par Latvijas minoritāšu aizsardzību.
* * *
Kopumā jāsecina, ka lietuviešu eksperti par galvenajiem savas etniskās identitātes
rādītājiem uzskata lietuviešu valodas prasmi, saikni ar Lietuvu, aktivitāti lietuviešu
organizāciju un skolu dzīvē, savukārt par galvenajiem traucējošajiem faktoriem – dzimtās
valodas neprasmi, pasivitāti un savstarpējās nesaskaņas. Salīdzinoši zemu lietuviešu
eksperti vērtē reliģijas nozīmi etniskās identitātes stiprināšanā. Saskaņā ar ekspertu pausto
viedokli, galvenais traucējošais faktors un vienlaikus sekas noteiktiem vēsturiskiem
procesiem ir lietuviešu valodā runājošo skaita samazināšanās padomju varas gados un arī
pēc

Latvijas

neatkarības

atgūšanas,

daudziem

lietuviešiem

pārkrievojoties

un

pārlatviskojoties.
Eksperti samērā vienprātīgi atzīst, ka daudziem lietuviešiem ir divas identitātes –
gan etniskā, gan pilsoniskā (nacionālā), turklāt pilsoniskās identitātes pamatā daudziem no
viņiem ir lietuviešu tautai radniecīgā latviešu valoda un kultūra (latviešu valodas
pieņemšana par pirmo vai otro dzimto valodu), kā arī sevis identificēšana ar Latvijas valsti
un tās vēsturi, kultūru, tradīcijām. Lietuviešu ekspertu grupa ir vienīgā, kura uzskata, ka
pēdējos gados pilsoniskā identitāte ir nostiprinājusies. Daži eksperti pauž zināmu
aizvainojumu par Latvijas pilsonības automātisku nepiešķiršanu. Tāpat daži eksperti
intervijas gaitā pauž samērā viennozīmīgu atbalstu latviešu labējo politisko spēku
paustajām nostādnēm attiecībā pret nacionālajām minoritātēm. Minētais izpaužas arī
ekspertu uzskatos par Konvencijas ratificēšanu. Netika izteikts noteikts atbalsts tās
ratificēšanai, tika ieteikts atturēties no ratifikācijas un pieņemt īpašu likumu par Latvijas
minoritāšu aizsardzību.

Latvijas krievu ekspertu vērtējums
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Ar krievu kopienas ekspertiem notika divas fokusdiskusijas grupas. Pirmajā
diskusijā piedalījās septiņi eksperti: četri augstskolu pasniedzēji, privātskolas direktore,
vēstures skolotājs un sociālo pētījumu centra direktors. Visiem ekspertiem ir augstākā
izglītība (četriem - doktora grādi). Divi eksperti ir Latvijas pilsoņi, pārēji nepilsoņi. Seši
eksperti novērtēja savas latviešu valodas zināšanas kā labas vai ļoti labas, viens kā
sliktas. Otrajā fokusdiskusijas grupā piedalījās seši eksperti. Četri – sabiedrisko un
politisko organizāciju vadītāji un pārstāvji, viens – kultūras un viens reliģiskās
organizācijas pārstāvis. Pieciem ekspertiem ir augstākā izglītība, vienam vidējā
speciālā. Visi eksperti ir Latvijas pilsoņi. Četri eksperti novērtēja savas latviešu valodas
zināšanas kā labas vai ļoti labas, viens kā sliktas.
Etniskā identitāte
Identitātes būtību grūti izteikt zinātniski korekti, jo tā ir cilvēka pašapziņas
raksturojums. Svarīgi ir tas, kā cilvēks pats sevi apzinās. Nav svarīgi, kas viņam
ierakstīts pasē, nav svarīgi kāda ir asins radniecība, svarīga ir apziņa un piederība kādai
sabiedrības daļai. “Es identitātes vārdu lietoju ļoti bieži un saprotu ar to cilvēka
pašapzināšanos etnosa kultūrā, kā pašnoteikšanos kultūrā un līdzdalību kultūrā”.
Uzsvērta tika arī ģimenes ietekme: “Vispirms identitāte pēc ģimenes. Ja mana
ģimene uzskata sevi par krieviem, tad arī es sevi uzskatu par krievu. Tā ir nereflektēta
pašidentitāte. Cilvēks nereflektē par savu situāciju etniskās piederības jautājumā. Bet
pieskaita sevi pie noteiktas tautas, viņš zina, ka ir krievs vai tatārs. Tālāk valoda, kuru
cilvēks uzskata par savu dzimto. Ļoti būtiska ir sevis saistīšana ar vēsturi, ar noteiktu
vēsturisko mantojumu, vēstures mitoloģiju, ar to, kas veido valsts vēsturi. Tālāk sevis
saistīšana ar noteiktu vērtību sistēmu – tikumiskās, estētiskās, reliģiskās vērtības.
Visbeidzot sevis saistīšana ar rituālu – svētku tradīcijām, jo svētku tradīcija jebkurā
kultūrā fiksē nozīmīgus momentus.”
Piederība krievu etnosam
Fokusgrupas dalībnieki, atbildot uz jautājumu, kā šodien krievi apzinās savu
piederību krievu etnosam, atzīmēja, ka pastāv daži faktori, kuri apgrūtina krievu etnosa
viennozīmīgu definēšanu. Krievu kultūra nav tikai “tradicionālā” kultūra ar skaidri
noteiktām robežām (kuras nosaka noteiktu rituālu, tradīciju kopšana, skaidras
tikumiskās un estētiskās vērtības), bet drīzāk pieder pie “modernām” kultūrām, kuras
attīstījās galvenokārt pilsētās un sekulārās valsts ietvaros. Krievi jau sen izveidoja
valsti, kurai bija raksturīga ekspansijas politika, asimilējot citas tautas. Tomēr
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vienlaikus tika bagātināta arī sava kultūra ar citu tautu kultūru elementiem. No tā
izveidojās krievu identitātes visraksturīgākā īpašība – atvērtība.
Viens no diskusijas dalībniekiem izteicās, ka, lai piederētu krievu tautai,
etniskai izcelsmei nav izšķirošas nozīme. “Etniskā vai rasiskā pašapziņa krievu tautai ir
ļoti izplūdusi un izcelsmei pēc asinīm krievu cilvēkam nekādas nozīmes nav.” ”Krievu
identitāte saistīta ar krievu etnosa tradicionālo un moderno kultūru”. “Ja mēs runājam
par etnisko identitāti, tad viss ir skaidrs tradicionālās kultūras līmenī. Tā ir sevis
pievienošana etnosam. Te ir skaidra ģimenes identitāte, skaidra piederība noteiktām
tradīcijām, skaidras tikumiskās, estētiskās vērtības, valoda, ļoti bieži šeit ietver arī
reliģiju. Tas der tikai tad, ja ir darīšana ar tradicionālām kultūrām un stingrām robežām.
Sākot ar 18. gadsimtu, tradicionālās kultūras robežas izplūst. Un, ja mēs runājam par
krieviem, tad krievu etnoss ir ļoti irdens, jau sen ir grūti pateikt, kas īsti ir krievu etnoss.
Ja mēs tagad mēģinātu tikts skaidrībā, kas mēs īsti esam, tad to nav iespējams pateikt.
Tāpēc drīzāk būtu jārunā par nacionālās kultūras identitāti.”
Cits eksperts uzsvēra, ka ir nepieņemami, ka krievu kultūru identificē ar tautas
kultūru, folkloru, reliģiju. Šajā sakarībā viedokļi dalās. Viens viedoklis: reliģija un
reliģiskās organizācijas būtiski neietekmē Latvijas krievu identitāti: “Diemžēl, mūsu
situācijā, kurā atrodamies pašlaik, šis faktors pagaidām ne tuvu nav pienācis pie savas
nozīmīgās ietekmes.” “Nevar vienkārši teikt, ka krievi ir pareizticīgie. Pareizticība ir
nacionāli iekrāsota reliģija, tā saglabā zināmu daļu tradīciju – ģimenes tradīcijas,
savstarpējo attiecību uzturēšanas tradīcijas, es pašlaik nerunāju par reliģisko doktrīnu un
vērtībām. Stingri ņemot pareizticība un kristīgajām vērtībām nav saistības ar krieviem.”
Savukārt, cits viedoklis ir ekspertiem, kuriem tuva ir vecticībnieku vide, viņi
uzskata, ka nevar vispār raksturot šo krievu iedzīvotāju daļu, ja ignorē tās reliģisko
piederību. Tieši reliģiskā piederība ir pamats krievu identitātei. “Es domāju, ka reliģijai
krievu kopienas dzīvē tomēr ir nozīme. Vecticībnieki atrodas īpašā statusā, bāze
vecticībniekiem ir reliģioza. Citi uzskata, kā var par vecticībnieku runāt arī ārpus
reliģijas. Es domāju, ka var runāt, kā par noteiktu krievu grupu, jo viņi jau šeit ilgi
dzīvo, kaut kādas īpašības jau ir izveidojušās, kuras saistītas ar ikdienas dzīvi.”
Tomēr vairākums uzskata, ka Latvijas krievu apziņā aktuāli ir citi jautājumi,
nevis reliģiskā piederība. Reliģiskā identitāte nevar būtiski ietekmēt krievu cilvēka
politisko un sociālo dzīvi. “Es uzskatu, ka reliģijas jautājums nav tik aktuāls kā krievu
valodas jautājums Latvijā. Es saprotu, ka ateisma desmitgadēm arī ir sava ietekme.”
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Katrā ziņā, pat, ja folklora spēlē kādu lomu mūsdienu krieva identitātē, tad tā
nekādā gadījumā neaprobežojas ar to. “Brīžiem man liekas, ka mūsdienu ierēdņi grib
visu identitātes problemātiku iedzīt šajos etnogrāfiskajos rāmjos, folklorā. Latvietis ir
latvietis tikmēr, kamēr viņš staigā pastalās, krievs, ja nespēlē balalaiku, nedejo
kamarinsku un nenēsā vīzes, nav īsts krievs”.
Svarīgi šajā sakarā norādīt, ka Krievija, atšķirībā no daudzām Eiropas zemēm,
17.- 18. gadsimtā virzījās nevis uz nacionālas valsts, bet gan impērijas veidošanu.
Atšķirība starp nacionālo valsti un impēriju, kā dažādiem sociāli politiskās organizācijas
tipiem, ir liela nozīme attiecībā uz identitātes veidošanās procesu. Nacionālajās valstīs ir
vieglāk panākt iedzīvotāju kultūras homogenizāciju, kā arī pilsonisko saliedētību. Gan
kultūras homogenizācija, gan pilsoniskā saliedētība ir saistīta ar to, ka nacionālajās
valstīs veidojas tiešās pārvaldes sistēma, proti, demokrātija.
Impērijas ekonomiskā un pārvaldes sistēmas uzbūve neprasa, lai tiktu izveidota
saliedēta sabiedrība ar kopīgu kultūru. Kopumā, vairāki zinātnieki piekrīt, ka cara laikā
Krievijā tika izveidota valsts un impērija, bet netika izveidota krievu nācija,* netika
izveidota visiem iedzīvotājiem kopīga nacionālā kultūra. Slavenais krievu filozofs
Nikolajs Berdjajevs, raksturojot krievu nacionālismu, norādīja, ka krieviem trūkst
kopīgo simbolu. Iespējams, ka tieši tāpēc arī tagad krievi Latvijā vislielāko uzmanību
pievērš tieši krievu valodai.
Padomju laika mantojums
Vēl viens faktors ir padomju laiku mantojums, kad krievu etniskā identitāte bija
aizbīdīta otrā plānā, tā laika ideoloģija pirmajā vietā izvirzīja piederību visai padomju
valstij. Padomju ideoloģija veicināja arī to, ka tika pārtraukta krievu kultūras tradīciju
pēctecība. Piemēram, netika pietiekoši atbalstīta folklora, tika vajāta pareizticība.
“Padomiskā” identitāte (pēc diskusijas dalībnieku domām) daļēji ir bijusi spēkā arī vēl
nesenā pagātnē un tikai pēdējos gados krievi sāk apzināties savu piederību krievu
kultūrai. “Padomju laikā būt krievam bija tā kā neērti, tā kā nemoderni. Bija šis jēdziens
“padomju tauta” un mēs visi pie tās piederējām, visi bijām padomju, krievu kā tādu
nemaz nebija”. “Arī manī ir ieaudzināta tāda uztvere, ka mēs visi esam vienlīdzīgi, ka
nav nekāda krieviskuma, latviskuma.” “Latvijā pēdējo 15 gadu laikā nostiprinājusies
krievu nacionālā minoritāte, tā arvien vairāk identificē sevi ar krievu valodu un krievu
kultūru.”
*

Latin, D. Identity in formation. Cornell University Press. Itha and London, 1998. – p. 302.
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Diskusijas dalībnieki atzīmēja, ka Latvijā dzīvojošo krievu etniskā (kultūras)
identitāte vēl nav noformējusies un pagaidām ir grūti pateikt, kādus Krievijas kultūras
elementus Latvijā dzīvojošie krievi pieņems kā vērtību, kā pašidentificēšanās
nosacījumus. “Krievi Latvijā ļoti lēni sāk runāt par to, ka viņi ir krievi, lēni identificējas
ar krievu kultūru.”

Krievu valoda
Kā ļoti svarīga vērtība tiek minēta krievu valoda. Visiem identitātes elementiem
galvenais ir valoda. Tieši krievu valoda ir krievu kultūras nesēja. Valodas identitāte
vairāk ietekmē Latvijas krievu identitāti nekā folkloras elementi.
„Ja salīdzinām ar Igauniju, tad tur it kā vairāk dzīvo etnisko krievu. Šeit Latvijā
ir daudz vairāk jauktu laulību, vairāk vēsturiski viss ir sajaucies. Cilvēkam ir grūti, ja
viņam ir sajaukušās nacionalitātes, grūti pašnoteikties. Protams, pirmkārt, ļoti svarīga ir
valoda, jo dzimtā valoda uzreiz iesūc ne tikai ar vārdu un burtu salikumu, bet arī ar
krievu kultūru. Grib to vai negrib kāds, bet jau no pašas bērnības tā ir apgūta. Lasot
krievu pasakas, jau tad, kad to dara māte vai vecmāmiņa, bērns jau saņem šo
informāciju. Varbūt šeit Latvijā tas notiek mazākā mērā, jo te lielāka loma ir
demonstrējumiem, tautas tērpiem, parašām. Taču pamatā vissvarīgākā ir krievu valoda.”
“Man identitāte galvenokārt ir valodas prasme. Piemēram, kad ārsts vēlas
noskaidrot, kādā valodā runāt ar slimnieku, ar ko viņam ir darīšana, viņš man nejautā,
kāda ir mana tautība, bet prasa, kāda ir mana ģimenes valoda. Tas nozīmē, ka cilvēks
pēc izcelsmes var būt ebrejs, čigāns vai kāds cits, bet, ja viņa ģimenes valoda ir krievu
valoda, tad tā ir viņa pirmā identitātes pazīme.”
Taču izteiktas tika arī citas domas: “Ja runājam plašākā nozīmē, tad krievi
(bieži saka krievvalodīgie, bet man tas nepatīk) ir tie, kuri uzskata krievu valodu par
savu dzimto valodu. Tomēr man daudz nozīmē tieši etniskā izcelsme, es gribu to
saglabāt, attīstīt, gribu piedāvāt to citiem. Ja kāds pārvalda krievu valodu un uzskata to
par savu dzimto valodu, bet etniski nav krievs, tad es nevēlētos viņu arī atgrūst”.
Mainīgās identitātes
„Šo pēdējo 15 gadu laikā cilvēki ir nostādīti izvēles priekšā. Tāpēc, es teiktu tā,
ja cilvēks zina, ka viņš ir krievs, tad nekādas problēmas šajā ziņā es neredzu. Vienkārši
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daudz skaidrāk ir redzama sasaiste ar ticību, vēsturi. Bet ir cilvēki, kuri atrodas jauktā
laulībā, un šiem cilvēkiem ir jāizdara izvēle.”
Diskusijas dalībnieki atzīmē, ka aizbraucot uz Krieviju, vietējie krievi jūtas
atšķirīgi no Krievijā dzīvojošajiem krieviem. “Aizbraucot uz Krieviju, es nebiju tur
krieviete, es tur biju latviete. Jo tur es skaidri redzēju savas atšķirības.”
Eksperti uzskata, ka krieviem nav raksturīgi pasvītrot savu etnisko identitāti.
Etniskās identitātes iezīmēšana Latvijā dzīvojošajiem krieviem notiek sakarā ar to, ka
sociālie un politiski apstākļi liek pievērst tam uzmanību un meklēt sev “apzīmējumu”.
Pēdējo 10-15 gadu laikā sociālajās attiecībās un kontaktos tiek akcentētas etniskās
atšķirības. Krievi tajās tiek apzīmēti kā noteikta kopiena un sociālo attiecību subjekts.
Un tas liek krieviem apzināties savu piederību etniskajai grupai. Pat 1999. gadā, saka
viens no diskusijas dalībniekiem, krievu presē vārds “krievs” kā etniskais apzīmējums
tika lietots ļoti reti. Turpretī pēdējā laikā krievu presē tiek plaši diskutēts par krievu
kopienu Latvijā. “Krievu identificēšanās ar savu kultūru sākās pavisam nesen, kad
mums jautā – kas jūs esat. Es par sevi nevaru skaidri pateikt, ka es esmu krieviete.”
”Mums ir iedalījuši rāmjus, mums liek justies kā krieviem. Līdz šim es tam nebiju
pievērsis uzmanību.”. “Jo vairāk krievus sauks par krieviem un jo vairāk šīs atšķirības
tiks akcentētas, jo vairāk krievu būs un viņi to spilgtāk apzināsies.”
Veckrievi
Lai arī iepriekšminētie procesi ir raksturīgi lielākai daļai Latvijas krievu
iedzīvotāju, daži eksperti atzīmēja, ka pastāv atšķirības starp “veckrieviem” un tiem,
kuri iebrauca Latvijā pēc kara. “Veckrieviem” ir noteiktāka krievu pašidentitāte. Viņi ir
saglabājuši krievu tradīcijas. “Veckrievi šeit vienmēr jutušies kā vietējie iedzīvotāji. Un
viņu krievu identitāte ir veidojusies citādi nekā pēc kara iebraukušajiem.” Vietējiem
krieviem ļoti svarīgs faktors ir vēsturiskā identitāte. Vecticībnieku identitāte arī ietver
vēsturisko

atmiņu

par

piederību Latvijai. Vēsture palīdzēja vecticībniekiem

identificēties ar Latviju, kur viņi veidoja savu dzīvi, saglabāja reliģiju, tradīcijas.
“Tie, kuri dzīvoja šeit līdz 40. gadam, izjūt daudz lielāku komfortu nekā
atbraukušie krievi. Pirmkārt, pilsonība, otrkārt, kāds nekustāmais īpašums, treškārt,
noteikta vēsturiskas dzīvošanas pieredze šajos apstākļos.” “Latvijas krievu identitātes
galvenā īpašība ir etniska piederība, tā ir svarīgāka par lingvistisko identitāti.
Lingvistisko identitāti var samērā viegli mainīt, bet etnicitāti nevar. Man gribētos, lai tie
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krievi, kas šeit atrodas jau vairāku gadsimtu garumā, kaut kādā veidā ap sevi pulcētu
krievu etnisko kopumu.”
Liela daļa no tiem, kuri iebrauca Latvijā pēc kara, ieradās šeit sadales rezultātā
pēc augstskolu beigšanas un strādāja ražotnēs. Tātad, šī grupa nonāca Latvijā nevis pēc
savas izvēles, bet “nejaušības” rezultātā. Pēc PSRS sabrukuma šiem cilvēkiem bija
“kultūras šoks”. Liela daļa no viņiem tikai nesen ir sākuši saprast, ka viņi ir emigranti,
ka viņi ir krievi citā valstī. Daļa no viņiem atgriezās Krievijā vai aizbrauca uz citām
valstīm. Daļa pieņēma Krievijas pilsonību un dzīvo Latvijā. Bet daļa – naturalizējas vai
paliek nepilsoņu statusā. Starp tiem, kuri iegūst pilsonību, ir tādi, kuri arī jūtās kā
“veckrievi”, proti, jūtas piederīgi Latvijai. Pašlaik ir grūti spriest, cik vienota ir šī grupa
un kas ar to būs turpmāk.
Tika izteikts arī pesimistisks viedoklis, ka krievs, pat būdams pilsonis, nejūtas
kā “pilnvērtīgs” pilsonis. “Kaut arī pilsonis, krievs tomēr paliek krievs, otrās šķiras
cilvēks.”
Valsts politikas ietekme
Diskusijas dalībnieki īpaši uzsvēra valsts politiku kā faktoru, kas stiprina etnisko
pašapziņu. Ar to dalībnieki domāja likumus, kurus krievu iedzīvotāji uztver kā
diskriminējošus, vērstus pret viņiem. “Notiek sabiedrības šķelšanas process. Jo šis
process vairāk attīstās, jo vairāk nostiprinās etniskā identitāte, krieviskums. Šajos 15
gados attīstījies norobežošanās un šķelšanās process un tas noved pie etniskās
identitātes nostiprināšanās.”
Konsolidāciju veicina lielākas daļas krievu neapmierinātība ar izglītības
reformu, un tas, ka valsts nerēķinās ar krievu minoritātes protestu pret reformu. Viens
no diskusijas dalībniekiem sacīja: “Krievu identitāte ir uzbudināta”.
Apspriežot krievu kā etniskās grupas konsolidācijas jautājumu, diskusijas
dalībnieki konstatēja, ka Latvijā nav neviena organizācija – politiskā partija, sabiedriskā
organizācija, kura apvienotu visus Latvijā dzīvojošus krievus. Ekspertprāt tas ir saistīts
ar Latvijā dzīvojošo krievu daudzumu un ar padomju mantojumu – sociālās
pašorganizācijas tradīciju un prasmju trūkumu. Diskusijas dalībnieki atzīmēja, ka
pašlaik konsolidācijas pakāpe ir augstāka nekā pirms 13-15 gadiem.
Tajā pašā laikā tika atzīmēts, ka konsolidācijai traucē ekonomiskā noslāņošanās,
kā arī vecuma un citas atšķirības, kurām agrāk nebija tik nozīmīga loma.
Sabiedrisko un politisko organizāciju ietekme
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Latvijas Republikas laikā ir izveidojušās sabiedriskās organizācijas, kuras
nepastāvēja padomju periodā. Krievi ar saviem spēkiem veido pilsoniskās sabiedrības
elementus, kuri atražo krievu identitāti.
Eksperti krievu kultūras, sabiedrisko un politisko organizāciju lomu kopumā
vērtē pozitīvi. Tomēr viņi nespēja norādīt konkrētus faktus, kas apliecinātu to, ka šīs
organizācijas attīsta krievu identitāti. Pastāv arī viedoklis, ka nevis krievu organizācijas,
bet plašsaziņas līdzekļi krievu valodā pilda šo funkciju. Kāds eksperts norādīja, ka
viņaprāt nevajag pārvērtēt sabiedrisko organizāciju lomu un ieteica pievērst uzmanību
plašsaziņas līdzekļiem, jo cilvēki domā to, kas uzrakstīts avīzēs. Diemžēl, šim jokam ir
nozīme. Sabiedriskās organizācijas, partijas, TV kanāli jau izdarījuši savu izvēli un
cenšas parādīt savu attieksmi demokrātisku procedūru ceļā. …mums jāņem vērā, kā
parādīs prese, tā domās lielākā cilvēku masa. Tāpēc tās īpašā pozīcija šeit, tie faktori,
kas ietekmē to, ko sniedz mums prese, tai jābūt atsevišķi atrunātai. … Bet pašu
sabiedrisko organizāciju loma, tā šeit ir otršķirīga.”
Tika izteikts arī viedoklis, ka krievi nevar pilnībā izmantot iespējas, kādas
izveidojas šajās organizācijās. Latvijā ir divu tipu krievu sabiedriskās organizācijas.
“Pirmās ir tās, kuras ir kvantitatīvi ietekmīgas – biedru skaits ir liels, organizācijā ir
cilvēki, kuri vēlas sevi apliecināt. Liela daļa no tiem ir pensionāri. Otrās ir projektu
organizācijas. Šādu organizāciju nav daudz. Projekta organizācijas tiek veidotas ar
domu izstrādāt programmas. Diemžēl tās ir mazefektīvas. Tās sastāv pat no viena
cilvēka, nenes nekādu atbildību, uzdodas par to, kas tā patiesībā nav. Cenšas par sevi
radīt iespaidu. Diemžēl es teikšu, reizēm jau tām izdodas piesaistīt kaut kādu
finansējumu, kas saistīts ar integrāciju.”
Plašsaziņas līdzekļi
Viedoklis: “Man liekas, ka tagad izstrādājas pašregulācijas mehānisms krieviem,
veidojas pilsoniska sabiedrība. Savas partijas, savi deputāti, savi masu mēdiji.” „Ļoti
svarīgs ir faktors, ka 1989. gadā, kad veidojās Tautas fronte, krievu valodā iznāca divas
avīzes – Padomju jaunatne un Padomju Latvija. Tagad mēs redzam lielu pārbagātību,
ikdienas avīzes vien ir sešas, daudz nedēļas laikrakstu, īsta renesanse. Piemēram, šāds
fakts, ja Krievijā plašsaziņas līdzekļi, prese ir vairāk atkarīga no varas orgāniem, tiem
cilvēkiem, kuri sniedz tipogrāfijas pakalpojums u. tml., tad šeit avīzes vairāk ir
atkarīgas no reklāmdevēja. Tātad ir daudz pakārtotāku atkarību”.
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„Ļoti svarīgs moments ir tas, ka krievu kultūra Latvijā pēdējos 15 gados ir
veikusi lielu lēcienu, jo tā patiešām ir atbrīvojusies no politiska diktāta. Tā kā latviešu
nācija nodarbojas pamatā ar savām problēmām, viņi nepievērš uzmanību mūsu kultūras
sfērai. Piemēram, krievu mākslinieku viesizrāžu skaits, filmas, grāmatas, ko mēs lasām,
tas ir pieaudzis vairākkārt. Es varu teikt, ka, laikam, ja salīdzina krievus Latvijā un
latviešus Latvijā, tad krievi atrodas daudz izdevīgākā situācijā. Paskatieties, cik gadā
tiek veidotas mākslas filmas krievu valodā, latviešiem gadā iznāk labi, ja piecas filmas,
krievu – vairāk par simts. Latviešiem ir prese, kas iznāk latviešu valodā, krieviem ir
prese, kas tiek izdota Latvijā, pluss vēl tā prese, kas tiek izdota Krievijā. Tālāk,
paskatīsimies internēta saišu daudzumu, tas taču ir sprādziens, krievu internēta
segments atrodas pirmajā piecniekā pasaulē. Tā kā, protams, identitātes zaudēšana
mums nedraud. Būs zināmas nobīdes vienā vai otrā virzienā ... jūs zināt, kā frontes
līnijā, tā mainās uz vienu vai otru pusi. Veidojas ieloki, kādi placdarmi, bet nenotiek
nekādi pārrāvumi. Es uzskatu, ka situācija veidojas normālā gultnē, ņemot vērā to
sociāli ekonomisko situāciju, kurā mēs nokļuvām pēc PSRS sabrukuma”.
Konsolidācijas spēja
„Krievu tautai piemīt unikāla īpašība, spēja konsolidēties tieši krīzes situācijās.
Tā ir bijis vienmēr, ja skatās vēsturiski. Teiksim, Napoleons iebruka Krievijā, Maskava
nodedzināta, taču sākās vispārēja partizāņu cīņa. Otrais Pasaules karš, kad jau šķita, ka
bojāeja ir tuvu, rodas papildspēki. Jo lielāks tiek izdarīts spiediens, jo lielāka ir
konsolidācija. Ne vienmēr izdodas konsolidācija “par”, bet “pret” izdodas noteikti.
Tagad šī konsolidācija notiek izglītības reformu sakarā, notiek atgriezenisks process”.
„Es runāju par tiem cilvēkiem, kuriem ir mugurkauls, kuri nejūtas kā imigranti,
un arī neizjūt sevi kā Krievijas pilsoni. Tā ir pamatmasa, kas šeit dzīvo. Viņu vidū tagad
notiek konsolidācija. Tie cilvēki, kas brauc prom, nekādā veidā nav saistīti ar Latviju.
Viņi saka: „Ja kas, es aizbraukšu uz Austrumiem”. Viņi ir politiski neaktīvi cilvēki. Bet
tādu ir maz, pamatā jau cilvēki ir izdarījuši savu izvēli, pamatā, tie, kas vēlējās
aizbraukt, jau ir aizbraukuši - vai nu uz austrumiem, vai rietumiem”.
Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Kāda eksperta viedoklis: “Es domāju, ka identitāte, ja skatāmies no šī vārda
skaidrojuma – tā ir kāda noteiktība. Kādu īpašību kopums, kas attiecas uz vienu vai citu
sabiedrības daļu. Ja, teiksim, tā ir nacionālā identitāte, tad noteikti tas ir kaut kādu
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pazīmju kopums, kas raksturo identificēšanos ar noteiktu sabiedrību, un sabiedrība
savukārt ir apveltīta ar zināmu daudzumu šo pazīmju. Attiecībā uz indivīdu, noteikti var
runāt par identitātes veidošanās procesu. Par sevis apzināšanos. Tas kaut kādā veidā ir
arī process.”
Vienā fokusgrupā radās zināmas grūtības atšķirt etnisko un nacionālo identitāti.
Lielākā daļa diskusijas dalībnieku šos jēdzienus nediferencē. Tā, piemēram, tikai daži
eksperti raksturoja nacionālās identitātes būtību, norādot uz šīs parādības principiālo
saistību ar pilsonību. “Es uzskatu, ka svarīgi ir trīs aspekti – jautājums par cilvēka
pilsonību, jautājums par dzimto valodu un teritoriālo piederību. Latvijā ir ļoti raksturīgi,
ka izceļas minimums trīs reģioni – Rīga, Latgale un latviešu Latvija – reģioni, kur
titulētās nacionalitātes pārstāvji ir izteiktā pārsvarā. Tātad - pilsonība, valoda un
teritorija.”
Politiskās partijas
Nacionālās identitātes veidošanos traucē politisko partiju nepopularitāte, to
diskreditācija krievu acīs, politisko līderu (kā latviešu, tā krievu) trūkums. “Visas
partijas kā ideoloģisku konstruktu izmanto nacionālismu. Turklāt jāpasvītro – nevis
pilsonisko, bet etnisko nacionālismu. Pilsoniskā nacionālisma latviešiem nav.”
Kā krievu, tā latviešu vidē ir notikusi politisko līderu diskreditācija. Visām
partijām. Šādos apstākļos ir grūti runāt par politiskajiem līderiem.
Latvija kā dzimtene (teritorija) un Latvija kā valsts
Respondenti uzskata, ka Latvijas krievu pilsoniskā identitāte ietver divas
atšķirīgas pozīcijas: krievu attieksmi pret Latviju un krievu attieksmi pret Krieviju.
Runājot par krievu iedzīvotāju attieksmi pret Latviju, jāatdala attieksme pret Latviju kā
zemi, sabiedrību un Latviju kā valsti.
“Te vajag nošķirt Latviju kā dzimteni un Latviju kā valsti. Pret Latviju kā pret
savu dzimteni lielākajam vairākumam krievu ir pozitīva attieksme, bieži, diemžēl tas
tiek sajaukts kopā. Attieksme pret dzimteni un attieksme pret valdību. Tas, ka es nemīlu
konkrētu premjerministru, un tas, ka nemīlu valsti”.
Pastāv uzskats, ka krieviem vairāk raksturīgs teritoriālais, nevis politiskais
(valstiskais) patriotisms. „Tas ir reāls patriotisms, etnisks. Šis patriotisms ir vairāk
teritoriāls, vairāk pilsētniecisks. Daugavpils un Liepāja man ir tuvas pilsētas, bet Rīga
man patīk visvairāk. Principā esmu rīdzinieks. Zinu šo pilsētu, mīlu to”.
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Vecticībnieku kopienas pārstāvis tomēr ir pārliecināts, ka tieši Latvija kā valsts
nodrošināja un garantēja viņa tautiešiem iespēju saglabāt reliģisko un nacionālo
identitāti. “Latvija savā laikā pieņēma vecticībniekus un viņi apzinājās sevi, ka atrodās
šeit, tomēr ne uz savas zemes. Šeit viņiem sniedza iespēju savu ticību sludināt, pat
aizstāvēja. Kad bija vācu vara Rīgā, vai poļu muižnieki Latgalē, vecticībnieki apzinājās,
ka viņiem ir kaut kas jāzaudē. Tāpēc viņi sevi asociē ar Latvijas valsti. Un nav nekā
cita. Pat atrodoties Krievijā izjūtam zināmu diskomfortu, jo noteiktas iezīmes šeit ir
izveidojušās. Mēs esam dažādi, tas etniskajā ziņā mūs nedaudz atšķir no krieviem un
Krievijas pilsoņiem.”
“Galvenais šķērslis, kas kavē krievu iedzīvotāju identificēt sevi ar Latvijas
valsti (līdz ar to pilsoniskās identitātes veidošanos) ir valdības politika izglītības un
valodas jautājumos. Šīs negatīvās attieksmes dēļ krievi ļoti maz ir pārstāvēti valsts un
pašvaldības struktūrās. … Ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri pārvalda latviešu valodu un
var strādāt valsts pārvaldē.”
Piederība Krievijai
Diskusijas dalībnieki izteica domu, ka piederības sajūta Krievijai kā valstij
lielākai daļai Latvijā dzīvojošo krievu nav raksturīga. Latvijas krievi negatīvi vērtē
Krievijā notiekošo un netic, ka Krievijā tuvajā nākotnē izdosies izveidot dzīvei
pieņemamus apstākļus. “Kas attiecas uz mīlestību pret Krieviju, tad iznāk, ka arvien
vairāk priecājies par to, ka neesi saistīts ar Krievijā notiekošo.”
„Jo vairāk mēs ieejam Eiropas Savienībā, jo vairāk sāksim domāt, ka mūsu
dzimtene ir Brisele. Krievija ir tik aizņemta ar savām iekšējām lietām, ka tā uztver
dažas ārējās lietas ar iekšēju skatījumu. Krievijas kā valsts ietekme šeit ir stipri vien
pārspīlēta. Notiek zināma spēle. Krievija sazīmē zināmu Latvijas tēlu, taču tas tiek
vairāk izmantots iekšējā politikā, nevis ārējā”.
Nevis Krievija kā valsts ietekmē Latvijas krievu identitāti, bet atsevišķi
Krievijas reģioni, piemēram, Krievijas Ziemeļu un Rietumu reģioni. “Katru gadu es
braucu uz Pēterburgu (uz Maskavu es nebraucu, jo tur man nav nekādu darba darījumu).
Kontakti ir ar Pēterburgu, Novgorodu, Pleskavu, Arhangeļsku, Kaļiņingradu. Tie ir tie
reģioni, kas ir tuvi Baltijai. Gan politiski, gan ģeogrāfiski. Tas pats ir ar Skandināvu
kapitālu. Karēlijā un Latvijā darbojas vienas un tās pašas firmas. Es domāju, ka ar laiku
krievi Latvijā kļūs par sava veida menedžeriem, kas veicinās šo sadarbību – Krievijas,
eiropiešu un mūsu.”
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Vispārējā Konvencija
Runājot par Konvencijas ratifikāciju, eksperti uzskata, ka šim faktam ir
simboliskā nozīmē. “Pat, ja tā netiks pilnā mērā īstenota, tas būs fakts, ka cilvēki sajutīs,
ka kaut kāds simbolisks solis ir sperts.”
Par Konvencijas trūkumu respondenti atzīmē tās nekonkrētību. Konvencija
nevar aizsargāt krievu minoritātes specifiskās intereses izglītībā, valodas lietošanā.
“Konkrēti var formulēt ebreju problēmas, poļu, citu kopienu, kas ir mazākas un
kompaktākas. Kā nonākam līdz krievu jautājumam, tā tas kaut kā pazūd, labākajā
gadījumā sāk runāt par cilvēktiesībām.”
“Bet par pašu problēmu, par kuru šodien spriežam, tā pazūd. Vienkārši ir
izveidojies viedoklis – krievi kā nacionālā minoritāte ir mazāk līdzvērtīga. Tai nav tās
tiesības, kādas ir citām nacionālām minoritātēm.”
Sabiedrības integrācija
Krievu integrācijai Latvijas sabiedrībā ir jābūt abpusējam procesam, proti, krievi
apgūst latviešu vērtības, bet latvieši – krievu vērtības. “Integrāciju es uztveru kā
apmaiņas procesu, kā kultūras apmaiņu. Latviešiem būtu jāinteresējas par krievu kultūru
un otrādi. Ne tikai valoda vien. Bet tagad ir tā, ka krieviem liek to darīt, bet latvieši
uzskata, ka viņiem integrācija nav vajadzīga. Integrācija ir tad, ja pastāv savstarpēja
vēlme integrēties. Bet iznāk, ka pašlaik integrācija vairāk līdzinās asimilācijai.”
“Es pilnībā piekrītu, problēmas nebūtu nekādas, ja krievi Latvijā būtu
pārliecināti, ka integrācija līdzi nenesīs identitātes zaudēšanu.”
Nereti krievu grupas ekspertu izteikumi liecina, ka viņiem nav izpratne par
Sabiedrības integrācijas programmas galvenajām idejām, piemēram, par vienotas
pilsoniskas identitātes veidošanas nepieciešamību Latvijā. Par to liecina šāds izteikums:
“Ja mēs runājam par Integrācijas programmu, tad tai integrācijas rezultātā būtu jārada
kāds jauns produkts. Bet tā to nepiedāvā, tā piedāvā latviešu etniskās kopības attīstību.”
Integrācija un demokrātiskās vērtības
“Sabiedrības integrācija notiek demokrātisko vērtību līmenī. … Mēs labi
mācamies demokrātiskās vērtības. Demokrātiskās vērtības ir tās, uz kuru pamata var
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notikt apvienošanās.” Gan latvieši, gan krievi pieņēma demokrātiju kā leģitīmu un
vēlamu politisko režīmu.*
„Es domāju, ka vajag nodalīt reālo procesu no tā, kā integrācija tiek pasniegta
zinātnieku aprindās un politiskās aprindās. Savstarpējo attiecību veidošana krieviem un
latviešiem ir ļoti veca tēma. Es domāju, ka process ir ievirzījies normālā gultnē. Krievi,
ar nelieliem izņēmumiem, latviešu valodu apgūst. Latvieši, savukārt, ar dažiem
izņēmumiem, krievu valodu neaizmirst. Kultūras ir savstarpēji saistītas. Seriāli, kas tiek
veidoti Krievijā, te tiek rādīti TV 5 kanālā. Es patstāvīgi diskutēju šajā kanālā, un
vienmēr acu priekšā ir kāds seriāls – par miličiem, vai vēl ko citu. … Krievija ir varens
informatīvās kultūras avots. Nesen biju kinoteātrī, tur rādīja Krievijas filmu ar krievu
grupas Mumi troļ piedalīšanos. Bija daudz latviešu zēnu un meiteņu. No otras puses,
krievu interese par Latvijas dabu, par Līgo svētkiem, ēdieniem un dzērieniem, arī ir daļa
no mūsu kopējās integrācijas”.
Eksperti uzskata, ka integrācijai visstraujāk būtu jānotiek politikas sfērā, proti,
attiecībās ar valsti un tās institūcijām.
Valsts politika kā dezintegrējošs faktors
Dalībnieki atzīmēja valsts negatīvo lomu integrācijas procesā, piemēram,
spēcīgs dezintegrējošs faktors ir LR Pilsonības likums.
“Sākumā toni uzdeva likums par pilsonību. …Valsts faktiski ir bijusi ļoti
spēcīgs dezintegrācijas faktors. Valsts radīja sašķeltības problēmu. Daudz kas šodien
būtu savādāk, ja būtu cits pilsonības likums.”
Valsts nav pretimnākoša dialogā ar krievu kopienas pārstāvjiem un tā rezultātā
atsevišķi krievu kopienas pārstāvji veido negatīvu attieksmi pret valsti un radikalizējas.
Šeit piemināmi piketi pret izglītības reformu, kurās piedalījās krievu skolu skolnieki,
skolotāji, vecāki un kurus organizēja LAŠOR un Krievu skolu atbalsta štābs. Rezultātā
ir pasliktinājusies skolēnu attieksme pret latviešu valodas un Latvijas vēstures
apgūšanu. Skolotāji un vecāki ir uztraukti par to, ka bērni nesaņems kvalitatīvu
izglītību. “Valsts uzskata, ka šodien, 21. gadsimtā, pastāv tikai tradicionāla sabiedrība,
lauki un latviskums, kā dzīve laukos nozīmē automātisku integrāciju sabiedrībā,
automātisku lojalitāti. Valsts tiek domāta kā lieli lauki, kur cits citu pazīst, zina cits cita
priekšrocības un trūkumus, un uz šī emocionāla kontakta pamata organizē sociālās
*

Uz to norāda arī aptaujas. Lielākā daļa latviešu un krievu noraida iespēju atgriezties pie komunisma,
atbalsta daudzpartiju parlamentāro sistēmu un ar cerībām raugās uz Latvijas politisko nākotni (sk. New
Baltic Barometer IV: A Survey Study 2000, p. 55-56).
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kontroles sistēmu. Ir cilvēki, kas šajā sistēmā neiederas. Tos vajag vai nu izstumt no
šejienes, vai pārveidot”.
“Par sevi varu pateikt, ka esmu sevi izsmēlusi dialogā ar valsti”. “Ir tāda
kategorija krievu, kuri ir sevi izsmēluši integrācijas jomā”.
“Jautājums ir ļoti nopietns, tāpēc, ka problēmas, kas ir nodzītas pagrīdē,
radikalizējas. Krievu izglītības likvidēšana radīs skinhedus, kas drīz parādīsies ielās.
Būs simbolika, rituāli, pagrīdes organizācijas struktūra.”
“Katrai tautai ir savas svarīgākās vērtības. Slāvu tautām attieksme pret bērnu ir
hierarhijas augšgalā. Tā ir viena no svarīgākām vērtībām. Kad mums teica – jūs te esat
nelegāli, kad mums teica – jūsu valoda te ir svešvaloda, mēs teicām – labi. Bet, ja mūsu
bērni var palikt bez izglītības, tad visa krievu kopiena ieņem pretnostāju.”
Latviešu “noslēgtā” identitāte
Pastāv atšķirības starp krievu un latviešu mentalitāti, tas ir faktors, kas
apgrūtina integrāciju. Latviešiem, gadsimtiem ilgi cenšoties saglabāt savu kultūru,
aizsargāt to no citu kultūru ietekmes, ir izveidojusies “noslēgta” identitāte. Diskusijas
dalībnieki izteicās, ka runājot par integrāciju, nebūtu vēlams likt akcentu uz kultūru.
Šajā sfērā atšķirības starp etniskām grupām tiek pasvītrotas, un tas nesekmē etnisko
grupu tuvināšanos. “Latvieši paši sevi ir iedzinuši strupceļā, jo integrācija uz latviskuma
pamata strukturāli nav iespējama. … latviskā identitāte ir noslēgta identitāte. Padomju
laikā tā bija tāda, lai šai identitātei nekļūtu citi – ārzemnieki, svešinieki. Vai tas ir labi
vai slikti – tas ir cits jautājums, taču tas palīdzēja latviešiem saglabāt savu etnisko,
tradicionālo identitāti. Latviešu identitāte pēc definīcijas nevar atvērties, tā nevar iekļaut
sevī citus.”
Skola kā integrāciju veicinošs faktors
Pozitīvi varētu tikt vērtētas demokratizējošās pārmaiņas skolās ar krievu
mācībvalodu kopš “pārbūves” laika. Attiecības starp skolēniem un skolotājiem ir
kļuvušas demokrātiskākas un tās kļūst par modeli attiecībām ar valsti; kopumā skolās ar
krievu mācībvalodu tiek audzināta toleranta attieksme pret valsti. “Skola šajos 15
gados, tieši krievu skola, ir nogājusi interesantu un ļoti bagātu ceļu. Tas sākās
perestroikas laikā, kad tika likts pamats demokrātiskām skolotāju un skolēnu attiecībām.
Pēc tam šīs attiecības attīstās kā tolerance pret valsti. Tas bija liels darbs, ko krievu
skolotājs paveica. Piemēram, mūsu privātajā skolā pakāpeniski, nepiespiesti izveidota
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valsts svētku svinēšanas sistēma, un tieši šogad mūsu skolas skolēni 18. novembrī pie
Brīvības pieminekļa nolika ziedus. Tā bija bērnu iniciatīva. Tas ir ilgs ceļš, kur skola kā
sociāls institūts ir darījusi ļoti daudz.”
* * *
Eksperti raksturo krievu etniskās identitātes pamatu ne tikai ar krievu
tradicionālās kultūras vērtībām (piemēram, folklora, reliģija), bet arī ar krievu mūsdienu
dzīves elementiem – krievu valodas lietošanu, vēsturiskās apziņas lomu u. tml.
Latvijas krievi aizvadīto 13-15 gadu laikā ir izveidojuši savu sociāletnisko
infrastruktūru (privātās mācību iestādes, biedrības un kultūras organizācijas, plašsaziņas
līdzekļus, kā arī neformālo komunikatīvo vidi), kura darbojas uz krievu valodas pamata.
Eksperti uzskata, ka Latvijas valstij jāgarantē lingvistiskās identitātes saglabāšana
izglītības sistēmā.
Krievu etniskā identitāte nav harmoniski saistīta ar pilsonisko identitāti. Krievi
jūtas atsvešināti no Latvijas valsts. Par to liecina arī atturīgā attieksme pret Latvijas
valsts integrācijas politiku. Tā ir problēma, jo krievi pašlaik ir vairāk orientēti uz savas
etnicitātes stiprināšanu, un nevis uz Latvijas sabiedrības pilnveidošanu un integrāciju
tajā.
Krievu eksperti uzskata, ka sabiedrības integrācija veiksmīgi notiek divās jomās.
Pirmā joma ir saistīta ar materiālām vērtībām. Materiālā labklājība ir mērķis, kuru atzīst
lielākā daļa iedzīvotāju. Ražošana, patērēšana, sociālie pakalpojumi ir jomas, kurās
indivīdi pilda savas funkcijas saskaņā ar to iekšējiem likumiem neatkarīgi no etniskās
piederības. Otrā joma ir demokrātiskās vērtības un demokrātijas prakse. Krievu eksperti
uzskata, ka krievi un latvieši izvēlās demokrātiju kā labāko valsts pārvaldes veidu un
sabiedrībā radušos problēmu risināšanas metodi.
Kā šķērsli integrācijai krievu eksperti min to, ka pie varas esošie politiķi un
ierēdņi, viņuprāt, joprojām savā darbībā īsteno uz latviešu etnisko dominanti orientētu
valsts un sabiedrības modeli. Politiķi savās runās un darbībā pārāk reti orientējas uz
politiskās nācijas modeli. Turklāt integrāciju apgrūtina latviešu „slēgtā” identitāte un
latviešu bailes pazaudēt savu etnisko identitāti. Latvieši lielā mērā paliek „slēgti”,
nepieejami citu tautību pārstāvjiem.

Latvijas baltkrievu ekspertu vērtējums
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Baltkrievu fokusdiskusijas grupas sastāvā: pieci dalībnieki no Rīgas, viens no
Liepājas, viens no Daugavpils. Visiem ir augstākā izglītība, viena – pensionēta fizikas
doktore. Nodarbošanās: žurnālisti, skolotāji, mākslinieks, augstskolas pasniedzēja,
biznesmene. Pārsvarā humanitārās inteliģences pārstāvji. Trīs Latvijas Republikas
pilsoņi, četri nepilsoņi. Visi prot latviešu valodu (viens vāji), visiem dzimtā valoda ir
baltkrievu valoda. Visi dalībnieki ir biedrību vadītāji vai aktīvisti.
Etniskā identitāte
Eksperti terminoloģijā orientējas labi, izprot arī etniskās identitātes būtību. Kā
etniskās identitātes pazīmes minēja izcelsmi, valodu, kultūru, arī nacionālo raksturu
(salīdzināja krievus, baltkrievus, latviešus), vērtēja etniskās identitātes lomu indivīda un
grupas dzīvē – uzsvēra, ka tā nodrošina stabilitāti straujo pārmaiņu periodā. Eksperti
pārliecinoši un vienprātīgi apgalvoja, ka baltkrievu etniskā identitāte Latvijas
neatkarības gados ir strauji mainījusies. Salīdzinājumā ar padomju laiku, kad visi
skaitījušies padomju cilvēki, notikusi baltkrievu etniskā atdzimšana, modies lepnums
par savu tautību.
Te manāma atšķirība no krieviem. Ja atsevišķi krievu eksperti uzskata, ka
etniskā identitāte viņiem uzspiesta, tad baltkrievi šo jauno kvalitāti apzinās kā vērtību.
Baltkrievu etniskā konsolidācija (etniskās identitātes nostiprināšanās, saliedētības un
organizētības pieaugums) novērtēta visai augstu.
Kādi apstākļi ir veicinājuši baltkrievu etniskās identitātes aktivizēšanos?
Ekspertu spriedumos minēti vairāki faktori: 1) Latvija kā demokrātiska valsts, 2)
latviešu atmoda, spilgts piemērs, kā maza tauta kopj un sargā savu kultūru (viens
eksperts tā arī teica: atmodas sākumā mani tas pārsteidza un aizrāva), 3) citu Latvijas
tautību aktivitāte (piemēram, poļu darbība Daugavpilī), 4) vēlme, lai bērni mantotu
savas etniskās tradīcijas.
Eksperti savu personīgo identitāti atzīst par spilgtu, taču sūdzējās par daudzu
baltkrievu (Ogres trikotāžas kombināta baltkrievu meitenes, savervētas no Baltkrievijas
ciemiem u. c.) vienaldzību pret garīgām vērtībām un sliecību uz pārkrievošanos.
Baltkrievu valoda
Attieksme pret baltkrievu valodu ir principiāli atšķirīga no tās, kāda pastāvēja
baltkrieviem Padomju Baltkrievijā. Izglītotie pilsētnieki no baltkrievu valodas tolaik
kautrējās.
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Taču attieksme ir aktīva. Baltkrievi, pat nezinot baltkrievu valodu vai zinot to
vāji, piemēram, tikai sarunas līmenī, uzsver, ka baltkrievu valoda ir vērtība un tā ir
sargājama. Viņi ar nožēlu atzīst, ka baltkrievi Latvijā ir pārkrievoti.
Baltkrievu skola
Baltkrievu skolu eksperti atzina par īpaši svarīgu instrumentu etniskās
pašapziņas pārmantošanai un nodošanai turpmākajām paaudzēm. Skolā jaunatne apgūst
baltkrievu tradicionālo kultūru, iemācās svinēt rituālos svētkus (pavasara sagaidīšanu,
ziemassvētkus un citus ar dabas parādībām saistītos svētkus), veido pašdarbības
kolektīvus – folkloras ansambļus.
Prese baltkrievu valodā
Prese baltkrievu valodā, kā baltkrievu infrastruktūras sastāvdaļa tika vērtēta
pozitīvi. Avīze „Pramieņ” ir atzīmējusi 10 pastāvēšanas gadus, to lasa baltkrievi visā
Latvijā. Daugavpilī reizi mēnesī ir pielikums baltkrievu valodā (Белорус Латгалии)
avīzei „Latgales laiks”, arī Liepājā reizi mēnesī ir izdevums baltkrievu un krievu valodā
par jaunumiem pilsētas baltkrievu dzīvē.
Baznīcas loma
Baznīcas loma baltkrieviskuma saglabāšanā tika vērtēta pretrunīgi. Manāmas
baltkrievu konfesionālās sašķeltības (viņi ir katoļi, pareizticīgie, pastāvējusi ir arī
nacionālā baznīca - uniatisms) sekas. Baznīca varētu apvienot baltkrievus, ja
dievkalpojumi notiktu baltkrievu valodā. Tomēr noteicošs ir viedoklis, ka baznīca nav
baltkrievus vienojošs faktors, tos vairāk vieno tradicionālā tautas kultūra.
Draudi baltkrievu identitātei
Draudus savai etniskai identitātei eksperti un biedrību aktīvisti saskata ļoti
skaidri – tie ir asimilācijas draudi. Baltkrievu vidū ir daudz krievvalodīgo, gados jauni
cilvēki maz iesaistās biedrību darbā, to dara pārsvarā pusmūža cilvēki. Draudi
baltkrievu valodai un kultūrai ir reāli. Tomēr dažās organizācijās un vietās (Liepājā
biedrībā „Mara”, Rīgas baltkrievu skolotāji) draudus nesaskata.
Par identitātes saglabāšanas garantu uzskata Latvijas valsti (visbiežāk), arī
etnisko dzimteni, ES. Minēta tiek arī pašas baltkrievu minoritātes nozīme. Bieži minēta
garantiju kombinācija: Latvijas valsts, Eiropas Savienība un pati minoritāte.
Nereti baltkrievu aktīvisti draudus saista ar latviešu radikāļu iespējamo politisko
rīcību un saukļiem („čemodāns, vagons, Krievija”). Nav aizmirsta pat Palmīras Lāces
deklarēta nepilsoņu izraidīšanas ideja.
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Kopumā var secināt, ka baltkrievu eksperti etniskās identitātes stiprināšanu
vispirms saista ar nacionālās skolas attīstību, ar tautas tradīciju un baltkrievu valodas
attīstību. tautas tradīciju.
Nacionālā identitāte
Atbildes liecina par pozitīvu attieksmi pret Latviju un apziņu par savu piederību
Latvijai. Tas skanēja apgalvojumos: Latvijā kā demokrātiskā valsts ļauj attīstīties
jebkuras tautības identitātei; Latvija ir mūsu valsts, mēs – Latvijas pilsoņi; orientācijai ir
jābūt uz Latviju, nevis uz Baltkrieviju, lai bērni justos un augtu kā Latvijas baltkrievi.
Par spilgtāko nacionālās (pilsoniskās) identitātes komponentu tiek uzskatīta Latvija kā
dzimtene. Pašlaik 41% no Latvijā dzīvojošiem baltkrieviem ir dzimuši Latvijā.
Atsevišķi baltkrievu eksperti un aktīvisti savās anketās apliecināja interesi par latviešu
valodu un kultūru. Piederība kādai trešajai valstij baltkrieviem nav raksturīga (divās
anketās minēta Krievija).
Nacionālu (pilsonisku) identitāti eksperti saista ar pilsonību, valsts valodu un arī
ar emocionālu attieksmi pret Latviju (patriotismu). Uzsvērta tiek ģimenes loma šāda
patriotisma audzināšanā, lai (kā izteicās kāds eksperts) „vecākās paaudzes aizvainotības
stereotips” netiktu nodots mantojumā bērniem. Tomēr arī baltkrieviem nacionālā
(pilsoniskā) identitāte tiek uztverta kā mazāk nozīmīga nekā etniskā identitāte.
Izskanēja arī visai tradicionāli pārmetumi Latvijas valstij Latvijas krievu preses
argumentu garā: pilsonībai jābūt automātiskai – tā jāsaņem visiem, kuri dzimuši Latvijā;
ja visi būtu ieguvuši pilsonību, tad visi būtu arī patrioti. Baltkrievi ir neapmierināti ar to,
ka viņiem nav savu deputātu, ka neviens viņus nepārstāv valsts varas iestādēs.
Minoritāšu kultūrbiedrībām ir jāsaņem lielāks finansiālais atbalsts no valsts.
Attieksme pret etnisko dzimteni
Latvijas baltkrieviem joprojām ir cieši sakari ar etnisko dzimteni, varbūt ciešāki,
nekā citām etniskām grupām. To nosaka Baltkrievijas tiešais ģeogrāfiskais tuvums.
Eksperti apliecināja, ka viņi: „brauc uz Baltkrieviju katru nedēļu” vai arī – „nodzīvoju
tur veselu mēnesi”. Lielai daļai tur ir tuvinieki, vecāki, arī biznesa sakari.
Galvenās biedrību sadarbības formas saistītas ar kultūru:
1) Baltkrievijas kultūras iestādes uzaicina Latvijas biedrību pārstāvjus un
ansambļus uz saviem pasākumiem. Piemēram, 2003. gada decembrī Minskā kādā
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pasākumā piedalījās Galina Santocka no Daugavpils. („Голас Радзимы”, № 51, 2003,
18. XII);
2) mākslinieki no Minskas, Vitebskas un citām pilsētām tiek aicināti uz
festivāliem, koncertiem Rīgā, Daugavpilī. Piemēram, Baltkrievu dziesmu festivālā
2003. gada novembrī, baltkrievu romanču vakarā 2004. gada aprīlī. Biedrības
„Svitanak” 15. gadu jubilejā viesojās ansamblis „Primaki” no Bjalostokas. Latvijas
baltkrievus pastāvīgi apmeklē dzejnieks Sergejs Panizniks, kurš tulko arī J. Raiņa
darbus;
3) vērienīgs pasākums notika Minskā 2004. gada maijā – 8. starptautiskā izstāde
„Baltkrievu prese pasaulē”. Latvijas baltkrievu avīzei „Pramieņ”, kā vienīgajai tik
ilgstoši pastāvošai baltkrievu avīzei diasporā, tika sarīkota svinīga prezentācija avīzes
„Golas Radzimi” redakcijā. („Голас Радзимы”, № 14-17, 2004, 22.V.);
4) informācijas apmaiņa ar preses starpniecību. Avīze „Pramieņ” informē par
dzīvi Baltkrievijā, daudzi baltkrievi saņem avīzi „Голас Радзимы”, ko izdod speciāli
baltkrieviem diasporā.
Spriedumi par Baltkrieviju ir visai polāri. Viens viedoklis: opozīcija tagadējai
varai Baltkrievijā, jo pašreizējais režīms neatbalsta baltkrievu skolas un baltkrievu
kultūru, tur tiek īstenota antinacionāla politika.
Cits viedoklis: Baltkrievijas aizstāvēšana. Latvijā neesot objektīva informācija
par dzīvi Baltkrievijā. Ierindas cilvēki dzīvojot normāli un nejūtot nekādus demokrātijas
pārkāpumus.
Baltkrievi jūtas aizvainoti, ja par viņu etnisko dzimteni runā ko sliktu. “Nekad
neteikšu neviena slikta vārda par Baltkrieviju, neļaušu to darīt arī saviem skolēniem un
studentiem” (eksperte no Daugavpils, kurai cieši sakari ar Vitebsku, jo tur dzīvo viņas
radinieki).
Sabiedrības integrācija
Sabiedrības integrācija ekspertu diskusijā un anketās vērtēta vispretrunīgāk.
Baltkrievi Sabiedrības integrācijas programmu neizjūt kā savu programmu (nav
piedalījušies tā izveidē) un integrācijas politiku vērtē atturīgi. Integrāciju kavējot
likumu nepilnības, vecākās paaudze aizspriedumi. Baltkrievu eksperti un aktīvisti
integrācijas būtību saista ar baltkrievu lielāku iekļaušanos Latvijas sabiedriskajā un
dabas vidē.
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Apmēram 2/3 no tiem, kuri aizpildīja anketas, atzīst savu eiropisko identitāti un
arī to izjūt.
Konvencijas ratifikācijas nepieciešamību baltkrievu aktīvisti atzīst lielā
vienprātībā.
* * *
Vērojama baltkrievu etniskās identitātes stabilizācija. Savā ziņā tas ir pārsteidzoši,
ņemot vērā baltkrievu vēsturiski mantoto pazemināto interesi par savu etnisko identitāti.
Atsevišķi eksperti identitātes apdraudējumu cēloni meklē ārējos apstākļos,
piemēram, latviešu radikāļu lozungos, nepietiekamajā valsts finansējumā u. tml.
Patiesībā galvenie draudi ir iekšējās iedabas: etniskās grupas attīstības potenciālā.
Baltkrievu vidū pilsoniskais briedums ir nenozīmīgs, to pašu var teikt arī par
eiropisko identitāti. Tomēr tie ir savstarpēji saistīti. Eiropiskā identitāte Latvijā ir
turpinājums tai identitātei, kas veidojusies Latvijā sakarā ar tās iekšējām problēmām,
tostarp cilvēku attieksmi pret Latvijas valsti un Latvijas likumiem.

Latvijas ukraiņu kopienas ekspertu vērtējumi
Diskusijā piedalījās deviņi eksperti, redzami Latvijas ukraiņu kopienas pārstāvji.
No viņiem trīs eksperti pārstāvēja Latvijas Ukraiņu savienību, divi kultūras biedrību
„Dņipro”, viens Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrību „Vodograj”, divi Rīgas
ukraiņu vidusskolu, viens eksperts veic socioloģiskos pētījumus par ukraiņu kopienu.
Visiem ekspertiem ir augstākā izglītība, četri eksperti ir Latvijas pilsoņi, četri eksperti
labi prot latviešu valodu. Visi atzīst ukraiņu valodu par savu dzimto valodu.
Etniskā identitāte
Identitātes izpratne
Diskusijas dalībnieki saprot identitāti kā cilvēku pašizteiksmi, ko tie var
apliecināt gan individuāli, gan ar savas grupas vai kolektīva starpniecību, norādot savu
piederību kopumam. Ukraiņi saista savu identitāti ar piederību ukraiņu diasporai.
Identifikācija sākas bērnībā, ukraiņu ģimenēs, arī etniski jauktajās ģimenēs, kur parasti
veidojas etniski dalīta identitāte, bet daudzos gadījumos bērni identificējas ar citu, trešo
kopumu, kuram viņu vecāki nav piederējuši, piemēram, ar krieviem. Izvēle ir atkarīga
ne tikai no audzināšanas, bet arī no indivīda vēlmes piederēt kādai kultūrai, kura viņa
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skatījumā ir visatbilstošākā. Šajā redzējumā liela, noteicoša loma ir ukraiņu bērnu
izglītībai. Kā zināms, vairāk kā 80% no Latvijas ukraiņu bērniem mācās
krievvalodīgajās skolās.
Identitātes izmaiņas pēdējo 15 gadu laikā
Ekspertu vairākums (izņemot vienu) atzīst, ka Latvijas ukraiņu etniskā identitāte
pēc Latvijas neatkarīgās valsts atjaunošanas ir šeit atdzimusi. „Padomju laikā mēs visi
bijām vienādi. Pēkšņi paziņas uzzināja, ka esmu ukrainis”. Padomju okupācijas gados
Latvijas iedzīvotāji saskatīja ieceļotājos no Ukrainas krievus, kuriem it kā bija tikai
savādāka mentalitāte, nekā ļaudīm no Iekškrievijas.
Kad izveidojās [ukraiņu] skola… un svētdienas skolas, „visi atcerējās ukraiņu
valodu”. Te būtu jāprecizē: šī „atcerēšanās” sākās ar biedrības „Dņipro” nodibināšanu
1988. gadā.
Atšķirīgu viedokli izteica kāds cits eksperts: „Ukraiņu identitāte stiprinās
Ukrainā. Mēs braucam uz Ukrainu, lai aktīvisti tur stiprina savu identitāti”. Taču visi
pārējie eksperti saskata identitātes atjaunošanas avotu un motīvus arī tepat Latvijā. „Es
dzīvoju Latvijā, esmu ukrainiete, jūtu sakaru ar ukraiņu diasporu”.
Eksperti visumā atzinīgi vērtē ukraiņu identitātes veidošanos un ukraiņu
saliedētību neatkarīgā Latvijā, bet nedaudz atturīgāk – ukraiņu organizētības līmeni. Tas
acīmredzot izskaidrojams ar to, ka nav izveidots Latvijas ukraiņu kultūras biedrību
centrs.
Etniskās identitātes attīstību veicinošie faktori
Par visnozīmīgāko faktoru ukraiņu eksperti atzīst bērnu izglītošanu. Tas viņuprāt
varētu rosināt ukraiņu valodas iemācīšanu un ukraiņu kultūras vērtību apgūšanu. Atziņa
izteikta vēlējuma formā, jo līdz šim vietējo ukraiņu jauniešu lielākai daļai skola nav
veicinājusi ukraiņu etniskās identitātes izkopšanu. Mērķtiecīgi par to ir rūpējusies tikai
nelielā Rīgas ukraiņu vidusskola. Kāda eksperte šajā sakarā norāda: „Vecvecāki zina
valodu, vecāki nē, bērni zina un ienes šo valodu savās mājās, ģimenē. Maz ģimenē runā
ukraiņu valodā, vairāk – krievu, bet bērns, apgūstot ukraiņu vēsturi, valodu, sāk sevi
apzināties par ukraini.”
Ukraiņu valodas lietošanas faktoru eksperti novērtēja atzinīgi. Starp Latvijas
ukraiņu sabiedriskajiem darbiniekiem nav mazums tādu, kuri uzskata divvalodību
(ukraiņu / krievu) par normālu un pietiekamu faktoru savas identitātes saglabāšanai un
veidošanai, uzskata, ka tikai ukraiņu valodas zināšanu veicināšana ir nepietiekama vai
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pat kļūdaina ievirze. Darbojas austrumslāvu identitāti apliecinošs kopējs faktors, kas
paredz nepieciešamu krievu valodas klātbūtni.
Tautas tradīciju kopšanu ukraiņu eksperti uzskata par nozīmīgāku etnisko
identitāti stiprinošu faktoru nekā ukraiņu valodas prasmi. Tradīcijas izpaužas pirmām
kārtām ģimenes dzīvē, kā arī ukraiņu tautas mākslā: tautas tērpos, folklorā, dziesmās,
rokdarbos. Joprojām dzīva un visaptveroša ir Tarasa Ševčenko literārās daiļrades
ietekme.
Ekspertu diskusijā izteiktas domas arī par reliģijas lomu ukraiņu identitātes
stiprināšanā. Šis faktors tiek novērtēts samērā pieticīgi. Ne tādēļ, ka Latvijas ukraiņu
vairums būtu izteikti neticīgie, bet Latvijā nav nodibināta neviena ukraiņu reliģiskā
draudze, jo nav ukraiņu baznīcas. (Tāda ir Lietuvā un Igaunijā.) Krievu pareizticīgā
baznīca līdz šim bijusi Latvijas ukraiņu vienīgā garīgā aprūpētāja. Zināmu ukraiņu daļu
tas neapmierina, tādēļ daudzi atturas no dalības baznīcas dzīvē.
Eksperti norāda: blakus pareizticībai vajadzīga ukraiņu tradicionālā grieķu
katoļu baznīca. „Ne pati reliģija ietekmē identitāti, bet gan grupa, kura jūt
aicinājumu…” „Pareizticīgo baznīca Latvijā kalpo Krievijas baznīcai… Identitāte arī
veido reliģiozitāti. Tāpēc mēs griežamies pa riņķi.” Jādod brīvas izvēles iespēju starp
pareizticību un grieķu katoļu baznīcu.
Viens no ekspertiem gan uzskata, ka reliģijai nav jūtama loma Latvijas ukraiņu
dzīvē…. „Šeit brauca tehniskā inteliģence un strādnieki – viņi bija ateistiski audzināti”.
Mūsuprāt šis vērtējums nav visai objektīvs, jo nav ņemtas vērā tās garīgās izmaiņas,
kuras ir notikušas kopš 1991. gada.
Zīmīgi, ka eksperti zemu novērtējuši politiskās darbības ietekmi. Tādējādi
pausta atziņa, ka ukraiņiem Latvijā nav jāizvērš sava īpaša politiskā aktivitāte, bet
jākoncentrējas savas kultūras dzīves jomā, jāveido stipra ukraiņu kultūras kopiena.
„Nacionālā kultūra, tautas dziesmas, māksla” – tā raksturoti kopienas darbības mērķi un
virzieni.
Dažādu organizāciju darbības vērtējumā eksperti augstu atzīmi devuši kultūras
biedrībām. Tieši biedrībās sākta ukraiņu valodas sabiedriskā lietošana Latvijā, tās
veicināja ukrainiskuma atdzimšanu: „Cilvēki raud pasākumos no emocionāla
saviļņojuma”. Eksperti norāda: 16 gados kopš biedrības „Dņipro” izveidošanas ir
izveidojies ukraiņu kultūras biedrību tīkls, kas aptver ukraiņu visvairāk apdzīvotās
vietas. Biedrības ir Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Vangažos, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī,
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Krustpilī. Par kultūras centru kļuvusi arī Rīgas Ukraiņu vidusskola. „Biedrībās izpaudās
ukraiņu brīvība Latvijā”.
Taču viens eksperts pauda bažas par Latvijas ukraiņu kultūras biedrību nākotni,
jo tajās ir maz jaunatnes un trūkst spēcīgu līderu.
Ne Latvija, ne Ukraina nesniedzot kultūras biedrībām tām nepieciešamo
palīdzību. Biedrības notur tikai aktīvistu entuziasms. „Ukraina neizmanto diasporas
milzīgo potenciālu un arī Latvija skatās uz mums kā uz etnisku rezervāciju”, vērojams
kopienas „vienvirziena ceļš kultūras attīstībā”. Šādu pesimismu pauž cilvēki, kuri līdz
šim bijuši kultūras dzīves iedibinātāji un rosinātāji.
Ukraiņu izglītība
Diskusijā pozitīvi novērtēts Rīgas Ukraiņu vidusskolas veikums kopienas labā.
Viens no diskutētājiem secina: „Ja mums nebūtu skolas, tad viss etniskais nemitīgi
samazinātos. Mēs asimilētos.” Tika izvirzīts priekšlikums izveidot skolā internātu, lai
tajā varētu mācīties ukraiņu bērni no citām Latvijas pilsētām. Radies arī priekšlikums
nodibināt skolas filiāli Ventspilī. Eksperti atzīmē, ka Latvija ir vienīgā zeme bijušās
PSRS teritorijā, kur nodibinātas arī ukraiņu svētdienas skolas. Taču to ir maz.
Ukraiņu identitātes nodrošinājums ar atbilstošu skolu skaitu joprojām ir
neatrisināts jautājums.
Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Arī Latvijas ukraiņu eksperti savas etniskās identitātes nostiprināšanos pēdējo
15 gadu laikā vērtē atzinīgāk par pilsoniskās identitātes nostiprināšanos. Daudzi ukraiņi
nav vēl izdarījuši izvēli nacionālās (pilsoniskās) identitātes sakarā. Joprojām 81%
ukraiņu ir nepilsoņi. „Tagad ukraiņi uzdod sev jautājumu, kas ir ukrainis Latvijā? Kā šis
cilvēks sevi izprot? Vieni sevi izprot kā bijušās padomju republikas pārstāvi, bet otri kā
neatkarīgās Latvijas iedzīvotāju. Šis ir tas iemesls, kas mūs zināmā mērā šķeļ”. Tātad
nacionālās identitātes meklējumi ir veicinājusi sadalīšanos divās atšķirīgās orientācijās.
Viena sakņojas pagātnē un tai nav nākotnes perspektīvu. Otra šo perspektīvu ieguvusi
orientācijā uz turpmāko dzīvi neatkarīgā Latvijā un Eiropas Savienībā, esot piederīgi
Latvijas nacionālai sabiedrībai.
Sadarbību ar etnisko dzimteni eksperti vērtē visai pieticīgi, taču atzinīgāk par
Latvijas baltkrievu un krievu ekspertiem attiecībā uz viņu etnisko dzimteni.
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Par savas identitātes saglabāšanas galveno garantu ukraiņu eksperti uzskata
Latviju, taču atsevišķi fokusdiskusijas dalībnieki min arī Ukrainu kā garanta un viens
eksperts par tādu nosaucis Eiropas Savienību.
Eksperti dažādu faktoru nozīmi pilsoniskās identitātes veidošanā ir sakārtojuši
šādā prioritārā secībā: Latvija kā dzimtene, Satversmes un likumu ievērošana, latviešu
valodas lietošana, latviešu kultūras pieņemšana, piederība noteiktai Latvijas vietai.
Dzimtenes un Satversmes izvirzīšana pirmajās vietās ir pozitīvi vērtējams
atzinums. Šādi nacionālās identitātes elementi ir primāri arī Rietumeiropas valstīs un
tiek atzīti par šīs identitātes galvenajiem rādītājiem.
Fokusgrupu dalībnieki skaidri akcentējuši arī Ukraiņu jaunās nacionālās
identitātes izplatības šķēršļus Latvijā: ”Politika ir mainījusies, bet ne tik daudz, lai mēs
kļūtu pilnvērtīgi pilsoņi. Lai mazāk būtu Dobeļu, kurš teica: lai atbrauc Kučma un savāc
savējos.” Ukraiņi vēl „nejūtas pilnvērtīgi sabiedrības locekļi”.
„Krievvalodīgie – nepatīkams vārds… Mēs esam nekas…” Latviešu valodas
zināšana ir svarīgs integrācijas faktors, bet šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ka
„ukraiņi savu viedokli aizstāv caur krievvalodīgo ruporu. Es domāju, ka ukraiņi atdzims
caur jaunatni, kas jau tagad apzinās sevi. Domāju, ka arī politikā vēlāk iesaistīsies, arī
par ierēdņiem kļūsim”.
Biedrības „Dņipro” nesen veiktais pētījums liecina, ka 40,8% ukraiņu vēlas
iegūt Latvijas, 20,1% Ukrainas pilsonību, 11,5% Rietumvalstu un Krievijas pilsonību,
bet 21,1% vēlas palikt nepilsoņi. Pārējie nav spējuši definēt savu izvēli.
Diskusijā tika izteiktas arī asas kritiskas piezīmes par Latvijas valsts īstenoto
politiku (4 eksperti). Viens eksperts pat uzskata, ka „Latvija ir etnokrātiska valsts” un
tuvāko 10-15 gadu laikā pozitīvas izmaiņas etnopolitikā šeit neesot sagaidāmas. Tas
stipri apgrūtinot ukraiņu pilsonisko identifikāciju.
Tika izteikts arī pārmetums Latvijas valsts institūcijām, norādot, ka tās „neņem
vērā [ukraiņu] emocionālo sāpi, psiholoģiskos motīvus… Mēs esam aizvainota tauta.
Lai kaut ko mainītu, ir jāiedzīvina politiskās nācijas ideja”, „Pretējā gadījumā
izveidosies daudzkopienu valsts.” Jāatzīmē, ka šāda pozīcija ir pasīva un neakcentē
pašu ukraiņu iniciatīvu.
Cits eksperts iebilda, ka ukraiņiem jāmeklē problēmas saknes pašiem savā
kopienā un tās saistībā ar „krievvalodīgo kopienu”, ar krievisko informācijas telpu. Tika
norādīts, ka tā ir „Interfrontes vaina” – „Kozakēvičas laikā varēja sūtīt pārstāvi politikā,
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mēs to neizdarījām…”, “jātiek vaļā no „krievvalodīgo” štampa, mēs esam ukraiņi”.
Tika arī norādīts, ka Lietuvā ukraiņiem tādas problēmas nav, jo „viss tur notiek valsts
valodā”.
Ekspertu diskusija liecina, ka līdzīga diskusija pašlaik notiek visā Latvijas
ukraiņu kopienā un tā var ievadīt politisku lūzumu ukraiņu kopienas attieksmē pret
Latvijas valsti un tās sabiedrību.

Sabiedrības integrācija
Augstāk minētās diskusijas ievirze un tonis izpaudās arī vērtējot ukraiņu dalību
sabiedrības integrācijas procesā.
Vieni eksperti uzsvēra pasākumu nepieciešamību integrācijas stimulēšanai:
bērnu vasaras nometnes laukos, latviešu valodas mācīšanu jau bērnudārzos un skolās,
sākot no pirmās klases.
Otri uzskata, ka integrācijas stratēģija ir jāmaina, jāatsakās no integrācijas uz
latviešu valodas bāzes, no nelatviešu integrēšanas latviešu sabiedrībā un jāpāriet uz
savstarpējo līdztiesīgu dialogu, ukraiņiem, esot daudz ideju šajā jomā. Pašlaik
integrāciju nomācot konfrontācija. To veicinot neiecietība, ko propagandē masu mediji.
Labi vien esot, ka krievu radikāļi neprotot latviešu valodu un tādēļ nelasot latviešu
avīzes, savukārt latvieši nelasot krievu presi, jo, ja abi lasītu, būtu barikādes. Galvenā
nelaime esot pagātnes nesaskaņu saglabāšana, vakardienas skatījums, ko abas puses
nevēloties atmest. Ukraiņu liels trūkums esot viņu masu informācijas līdzekļa trūkums,
tādēļ nespēja pašiem ietekmēt savus tautiešus. Eksperts aicina politiķus un masu
medijus atmest vakardienas strīdus, runāt par kopīgas nākotnes veidošanu. Nolīdzināt
nesaskaņas palīdzētu Konvencijas ratificēšana. Tūlītēju ratifikāciju prasa gandrīz visi
fokusdiskusijas eksperti.
Skolu reformas jautājumā eksperti iesaka pakāpenisko pāreju uz mācībām
latviešu valodā sākt ar 1. klasi, bet krievu skolu (kā tādu) saglabāt, jo krievu valoda esot
„starpnacionāls sazināšanās līdzeklis”, ko lieto un lietos arī ukraiņi.
Ukraiņiem esot un palikšot daudzas identitātes. Kopumā eksperti zemu vērtē gan
Latvijas valsts integrācijas politiku, gan tās pašreizējo norisi. Ļoti kritiski tiek vērtēta
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Latvijas likumu loma minoritāšu tiesību garantēšanā. Atteikšanās no Konvencijas
ratifikācijas radot garantiju vakuumu.
Diskusija liecina, ka ukraiņu kopienas elites visnegatīvākā attieksme ir pret
Latvijas valsts institūciju politiku sabiedrības integrācijas jomā, izglītības politiku
ieskaitot.
Lai gan ukraiņu ekspertu vairums prasa kopienas atdalīšanos no krievvalodīgo
politisko līderu un grupu darbības un idejām, tomēr integrācijas jautājumā ukraiņu
ekspertu vairākuma pozīcija joprojām ir tuva „krievvalodīgo” politiķu nostājai.
* * *
Ukraiņu ekspertu atziņas un secinājumi liecina par ukraiņu etniskās atdzimšanas
procesa turpināšanos. To kavē, tomēr pilnībā nenomāc krievu valodas lietošana ukraiņu
ģimenēs. Etnisko identitāti uztur ukraiņu nacionālās kultūras vērtību saglabāšana un
nostiprināšana, ko nodrošina ukraiņu kultūras biedrības, kā arī ukraiņu izglītība Latvijā.
Te pozitīva loma ir sakariem ar Ukrainu, taču ukraiņu kopienā etniskās dzimtenes
faktoram nav tik liela loma, kā, piemēram, poļu un ebreju kopienā.
Nacionālā (pilsoniskā) identifikācija vietējo ukraiņu vidē ir tikai sākusies, to
pozitīvi ietekmē atsvešināšanās no “padomju cilvēka” deformētās apziņas. Šajā izvēlē
pirmajā vietā ir saistība ar Latviju, otrajā ar Ukraiņu.
Integrācijas procesu eksperti vērtē atturīgi, pat negatīvi, viņi neizvirza savu
īpašo pozīciju, jo tādas nav. Tomēr “krievvalodīgās” kopienas veidošana netiek
atbalstīta. Tas ir solis ceļā uz Latvijas ukraiņu patstāvību saskarsmē ar Latvijas valsti.

Kopsavilkums:
fokusdiskusijas un anketēšanas rezultāti
Etniskā identitāte
Identitātes definēšana
Galvenokārt uzsvērti divi identitātes aspekti: 1) sevis apzināšanās, “kas tu esi,
kas mēs esam”; 2) piederība kādai grupai, “pie kā cilvēks sevi pieskaita”.
Pirmajā aspektā tika uzsvērts tas, “par ko cilvēks sevi apzinās” un “kā cilvēks
sevi apzinās”, kāda ir “pašizteiksme, sajūta pašam par sevi.” Daži saistīja šos abus
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aspektus kopā: “Svarīgi ir kā cilvēks pats sevi apzinās. Nav svarīgi, kas viņam ierakstīts
pasē ... svarīga ir apziņa un piederība kādai sabiedrības daļai.”
Kā zināms, indivīdam identitātes var būt vairākas un tās dzīves laikā var
mainīties: identitāte var būt sociāla, etniska, reliģiska, valstiska. Attiecībā uz indivīdu
var runāt par identitātes veidošanās procesu. Jāpiebilst, ka līdz ar to mainās arī grupas
identitātes struktūra un cilvēku savstarpējās attiecības.
Definēšana
Abi minētie aspekti tika uzsvērti, definējot etnisko identitāti kā “cilvēka
pašapzināšanos etnosa kultūrā, kā pašnoteikšanos un līdzdalību kultūrā”. Tika uzsvērts,
ka etniskā identitāte ir katrai tautai raksturīgais – “katrai tautai tas ir kaut kas cits”, “tas,
ar ko poļi atšķiras no citiem”, “noteikti tas ir kaut kādu pazīmju kopums, kas raksturo
identificēšanos ar noteiktu sabiedrību/kopumu, un sabiedrība/kopums savukārt ir
apveltīta ar zināmu daudzumu šo pazīmju”.
Var izdalīt divas atšķirīgas pieejas. Vienā gadījumā uzsvars tiek likts uz
indivīdu: “identitāte ir priekšstatu kopums, kas cilvēkam ļauj justies stabilam jebkurā
dzīves situācijā, ne tikai tajā vietā, kur viņš dzīvo, bet arī citās; ja viņš identitātes
atdzīvina sevī, tad viņam ir stabilitāte visā dzīvē, tas attiecas gan uz etnisko, gan
nacionālo identitāti”. Otrajā gadījumā uzsvars tiek likts uz tautu, cilvēku grupu, cilvēku
kopumu: identitāte – tā ir katras tautas pamats, tautības sakne. Šajā gadījumā identitāte
vairāk tiek saistīta ar tautai raksturīgo pazīmju kopumu. “Krievu identitātei raksturīgs
kolektīvisms, latvieši ir vairāk individuālisti, baltkrievi ir tuvāki krieviem...” Pret šādu
nostāju tika izteikti arī iebildumi: “Ko tad mēs tagad gribam, vai to, ko 20. gs. 90-to
gadu sākumā gribēja kāds latviešu dzejnieks, kurš inventarizēja latviešu identitāti,
meklējot tipiskās krāsas, apģērbu. Vai mēs arī tagad gribam tipisko krievu, ko ielikt
muzejā?”
Iespējams identificēt arī trešo pieeju: identitāti izvēlē un darbībā. Šajā
gadījumā diskusijas dalībnieki uzsvēra to, ka identitāti izvēlas, ka identitāte ir jāuztur un
jāapliecina. “Lai to uzturētu pašiem vajag darboties, sajust kopību. Tur ir tā identitāte,
kad darbojas kopā.”
Diskusijas
Viena vai vairākas identitātes? Viedokļi atšķīrās jautājumā par to, vai etniskās
identitātes var būt vairākas un vai cilvēkam dzīves laikā var mainīties etniskā identitāte.
Viens no viedokļiem: “Pie savas identitātes cilvēks pieturas visas savas dzīves garumā.
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Tā paliek nemainīga.” Cilvēks ar vairākām etniskām identitātēm ir kosmopolīts un
homo sovjetikus. Otrs viedoklis: identitāte ir cilvēka brīva izvēle. Cilvēkiem no jauktām
ģimenēm ir grūtības ar vienas skaidras identitātes noteikšanu. “Man abas tautības tik
tuvu pie sirds, ka es nevaru pateikt, ka tur tā vai šitā”. Veidojas jaunas identitātes, ja
piemēram, “vecāki ir uzbeks un ukrainis, bet bērniem nav nekā kopēja ne ar vienu, ne
otru, bērni ir krievi.” Tiek atzīts, ka “augot multikulturālā ģimenē, bērns izvēlas, kā
identificēties, tā kļūst atkarīga no vecāku ietekmes, no modes.”
Identitāti izjūt vai zina? Viens no viedokļiem bija, ka “apjaust”, “izjust” ir
pārāk izplūduši apzīmējumi, ka sava identitāte ir jāzina. Cits viedoklis, ka Latvijas
multietniskajā vidē ir apgrūtināta viennozīmīga etniskā pašnoteikšanās. “Šeit Latvijā ir
daudz vairāk jauktu laulību, vairāk vēsturiski viss sajaucies. Ir grūti cilvēkam, kuram ir
sajaukušās visas nacionalitātes, grūti izdarīt pašnoteikšanos”.
Etniskā identitāte kā tradicionālai kultūrai raksturīga. Izskanēja viedoklis
ka etniskā identitāte ir skaidra tad, ja šī identitāte ir saistīta ar tradicionālo kultūru, ar
noteiktām tradīcijām. ”Bet attiecībā uz krieviem tradicionālajam variantam pilnīgi nav
jēgas.”
Identitātes izmaiņas pēdējo 13-15 gadu laikā
Eksperti, vērtējot pēdējo 13-15 gadu laikā notikušās pārmaiņas, bija piesardzīgi
un vairāk izvēlējās vidus pozīciju, kas liecina par zināmām grūtībām noteikt pārmaiņu
virzienu. Vidējie vērtējumi gandrīz visās grupās svārstās starp 3 un 4; tātad kopumā
izmaiņas vairāk tiek vērtētas kā identitātes nostiprināšanās, kā arī organizētības un
saliedētības virzienā notikušas. Tomēr atsevišķās grupās netieši iezīmējas, ka augstāk
tiek vērtēta identitātes stiprināšanās, bet zemāk – etniskās minoritātes saliedētības un
organizētības attīstība.
6. tabula
Izmaiņas pēdējo 13-15 gadu laikā (vidējais vērtējums, ja 5 nozīmē palielinājusies,
nostiprinājusies, bet 1 – pavājinājusies, samazinājusies)
Identitāte
Saliedētība
Organizētība

Poļi
3,8
3,0
2,9

Lietuvieši
3,2
3,2
3,1

Ebreji
3,9
3,8
3,9

Ukraiņi
3,8
3,6
3,2

Baltkrievi
4,4
4,3
4,4

Krievi
3,6
3,3
3,4

Identitātes attīstības posmi
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Šis laiks tiek raksturots pretrunīgi, diskusijas dalībniekiem reizēm bija grūti
izvēlēties dominējošo tendenci šajā laika periodā. Tiek izdalīti vairāki atšķirīgi posmi:
savas etniskās identitātes apzināšanās; aktivitātes posms – apvienošanās, skolu, kultūras
biedrību veidošana; stabilitātes posms, kam raksturīga aktivitāšu uzturēšana, zināma
rutīna, arī savu problēmu apzināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo posmu, kā arī aktivitātes
un entuziasma līmeņa kritums.
Identitātes apzināšanās. Daudzās grupās tika uzsvērts, ka padomju laikā visi
bija vienādi, tad etniskās atšķirības netika akcentētas. “Padomju laikā mēs visi bijām
vienādi. Pēkšņi paziņas uzzināja, ka esmu ukrainis.” “...padomju laikos mēs visi tikām
uzskatīti par padomju tautu, mums potēja tādu uzskatu, ka nav nacionalitātes, ir kopīga
tauta.”
Apzināšanās process atniskajās grupās ir bijis atšķirīgs. “Krievi Latvijā ļoti lēni
sāk runāt par to, ka viņi ir krievi, identificējas ar krievu kultūru.
Savas identitātes apzināšanu veicinājušas bailes palikt par neko pēc padomju
tautas zušanas: “...mēs esam nokļuvuši tādos apstākļos, kad visu dzīvi esam bijuši
padomju tauta, tagad visi sākuši dalīties, un ir taču jāpievienojas kādai tautai.” “Pēc
neatkarības atgūšanas svarīgs bija arī fakts, ka cilvēki tika pamesti bez nekā, cilvēkiem
trūka komunikācijas, un dažādu tautību cilvēki sāka veidot grupas pēc etniskā principa
un organizēt biedrības.”
Savas identitātes apzināšanos ietekmējis arī latviešu piemērs, “Maza tauta, bet
cik ļoti viņi lepojas ar savām dziesmām, savu valodu, savu nacionālo apziņu...”
Pašreizējā posma raksturojums. Daži pašreizējā perioda raksturošanai
izvēlējās vārdu – atslābums. Taču daļa raksturo šo laiku kā zināmas stabilitātes laiku –
interesi par kultūras, izglītības attīstību. “Identitāte nav mainījusies, bet var teikt, ka
aktivitāte ir mainījusies. Uzplaiksnījums bija atmodas laikā, kad visi gāja ar
karogiem...Šobrīd ir mierīgāks laiks, visu drīkst, nekur īpaši nav jāiet ar karogu, tāpēc
arī darbošanās drusku pasīvāka.”
Krievu atšķirība. Katrai etniskajai grupai Latvijā ir sava vēsture, savas
attīstības īpatnības, ko nosaka gan mentalitāte, gan sadarbība ar etnisko dzimteni, gan
valodu lietošana, gan dažādi citi faktori. Tomēr, ja skaitliski mazāko minoritāšu attīstībā
var izdalīt līdzīgus periodus, līdzīgas aktivitātes (nacionālo biedrību, skolu dibināšana),
tad krievu identitātes apzināšanās un minoritātes apvienošanās process liekas, ka norit
atšķirīgi (lēnāk) nekā skaitliski mazākajās minoritāšu grupās.
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Pirmkārt, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas kardināli mainījās krievu tautas
statuss, acīmredzot, tā apzināšana un pieņemšana prasījusi ilgāku laiku. “Visu laiku
bijām kā titultauta Padomju savienībā. Tagad esam nokļuvuši mazā Eiropas valstī. Mēs
esam mazākumā. Tagad ir grūts periods, kad tiek pārvarētas nostājas, ievirzes.”
Otrkārt, etniskā identitāte krieviem nav tik izteikta kā citām tautām Latvijā.
Krievu apvienošanās notiek ne tikai uz krievu kultūras pamata, bet arī uz kopējas
vēstures un padomju mentalitātes pamata. “Pēdējo 15 gadu laikā nostiprinājusies …
krievu pašapziņa, ka viņi nav, kā mūsu nacionālradikāļi mēdz apgalvot, “padomju
okupācijas sekas”, bet arvien vairāk ir identificējuši sevi ar krievu valodu un krievu
kultūru.”

“...Piederība padomju vēsturiskajiem notikumiem – tas ir viens no

momentiem, kas nosaka krievu kopienas mentalitāti. Iedzīvotāji cenšas aizmirst to kā
sliktu sapni, bet daudzi krievi ļoti lepojas ar savu attieksmi pret tādiem svētkiem kā 9.
maijs. Tie ir kolektīvi krievu tautas svētki.”
Treškārt, krievi mazāk jutuši savas identitātes apdraudējumu. To nodrošina
Krievijas tuvums, informatīvā telpa. Šādā situācijā krieviem nav bijis stimula
apvienoties, konsolidēties, kas ir bijis būtisks savas etniskās identitātes saglabāšanas
priekšnoteikums citām minoritātēm. “Nav nenozīmīgs tas fakts, ka Krievija atrodas
tepat tuvu – mediju telpa, ekonomiskā telpa, kultūras telpa.” “Identitātes zaudēšana
mums nedraud.”
Ceturtkārt, krievu organizēšanās notiek lēnāk un citādi nekā citu etnisko
minoritāšu apvienošanās – nav vienotas pārstāvniecības, neveidojas apvienības, kas
aizstāvētu etnisko krievu intereses. Krievu konsolidācijā ļoti nozīmīga ir masu mēdiju
loma. “Nevienam nav noslēpums, ka nav tādas vienas Latvijas krievus savienojošas
struktūras, kurā visi piedalītos. To nedara neviena kultūras organizācija, neviena partija,
neviena sabiedriskā organizācija.
Etniskās identitātes pazīmes un attīstību veicinošie faktori
Vērtējot dažādu faktoru lomu vienas tautības cilvēku saliedēšanā, liela nozīme
tiek piešķirta valodas lietošanai un bērnu izglītībai. Šie faktori augsti novērtēti visās
grupās. Salīdzinājumā ar citām grupām tautas tradīciju nozīmi zemāk vērtējuši krievi,
reliģijai lielāku nozīmi piešķīruši poļi un ebreji, ekonomiskai darbībai lielāku nozīmi
piešķīruši ukraiņi un baltkrievi, bet, salīdzinājumā ar citiem, masu komunikācijas
līdzekļu nozīmi zemāk vērtējuši ebreji.
7. tabula
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Dažādu faktoru nozīme vienas tautības cilvēku saliedēšanā (vidējais vērtējums, ja
5 nozīmē ļoti liela, bet 1 – nekāda)
Valodas lietošana
Tautas tradīciju
kopšana
Reliģija
Politiskā darbība
Ekonomiskā
darbība
Bērnu izglītība
Masu
komunikācijas
līdzekļi

Poļi

Lietuvieši

Ebreji

Ukraiņi

Baltkrievi

Krievi

4,6
4,8

4,1
4,0

3,9
4,1

3,9
4,0

4,1
4,7

4,5
3,2

4,8
2,7
2,3

2,8
3,0
3,1

4,0
2,2
2,6

2,9
3,0
3,7

3,4
3,1
3,9

3,0
2,7
2,9

4,6

4,1

4,4

4,4

3,7

4,4

4,6

4,0

3,1

3,9

4,4

4,1

Minēti arī citi faktori: ģimene, finansiālās iespējas, savstarpējā komunikācija,
nacionālā kultūra, reklāma, tautas dziesmas, māksla, nacionālā pašapziņa, valsts
negatīvā politika, valsts likumi, infrastruktūra u. c.
Atšķirības saglabājas arī vērtējot dažādu organizāciju nozīmi etniskās
identitātes stiprināšanā. Krievu grupās bija atšķirīgs reliģisko organizāciju un kultūras
biedrību nozīmes vērtējums.
8. tabula
Dažādu organizāciju darbības vērtējums etniskās identitātes nostiprināšanā
(vidējais vērtējums, ja 5 nozīmē ļoti liela, bet 1 – nekāda)
Poļi
Lietuvieši
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi Krievi
Reliģiskās
4,1
2,5
4,1
2,1
3,1
3,0
organizācija
s
Kultūras
4,2
4,0
4,2
4,0
4,9
3,2
biedrības
Minoritāšu
4,8
4,3
3,8
3,9
4,7
3,8
skolas
Minētas arī citas organizācijas: kopienas NVO, vecāku padome, LAŠOR,
partijas u. c.
Valoda kā etniskās identitātes pazīme
Valodas lietošana tiek atzīta par vienu no galvenajām etniskās identitātes
pazīmēm. “Identitāte galvenokārt ir valodas prasme. ... Tas nozīmē to, ka cilvēks pēc
izcelsmes var būt ebrejs, čigāns vai kas cits, bet, ja viņa ģimenes valoda ir krievu
valoda, tad tā ir viņa pirmā identitātes pazīme.” Taču valoda ir arī viens no
visproblemātiskākajiem identitātes aspektiem. Vairāku etnisko minoritāšu pārstāvji
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atzina, ka valodas lietošana rada problēmas. Padomju laikā veidojās pārrāvums valodu
apguvē, ko tagad cenšas kompensēt minoritāšu skolas. “Mana tēva laikā poļu ģimnāzijā
varēja mācīties poļu valodu. Mēs esam paaudze, kas nemācījās. Tagad ir atkal paaudze,
kas mācās.” Mazākumtautību pārstāvji cer, ka ar skolas palīdzību valoda un kultūra no
jauna atgriezīsies ģimenē. Ar valodas apguvi tiek saistīta etniskās identitātes
atdzimšana. Latvijā valodas lietošana tiek saistīta ar vidi – atkarībā no tās dominē vai nu
latviešu vai krievu valoda. Mazākumtautības, kam ir grūtības ar dzimtās valodas
lietošanu ikdienā, apdraud arī krievu valoda.
Kaut arī diskusijās gandrīz visi norādīja, ka viņiem nepatīk apzīmējums
“krievvalodīgie”, tomēr šī identitāte ir reāli eksistējoša. Tā izriet no pašreizējās
situācijas. No vienas puses, minoritātes cenšas apgūt savu valodu, lai atbrīvoties no
neskaidrā “krievvalodīgo” apzīmējuma, no otras, latviešu valodas apguves stingrās
prasības un latviešu “atsaucība”, pārejot uz krievu valodu, tiklīdz kļūst skaidrs, ka
sarunas biedram latviešu valoda nav dzimtā. Ir vēl arī trešais aspekts, ja pilsoniskās
identitātes iegūšana, nezinot latviešu valodu, nav iespējama, tad pieņemt krievvalodīgā
identitāti nav nekādu šķēršļu.
Reliģija
Reliģijas jautājumi ir sarežģīti, to nosaka vairāki aspekti. Pirmkārt, Latvijā
dzīvojošie vienas tautības pārstāvji pieder pie dažādām reliģiskām konfesijām. “Reliģija
vieno, bet ne visi poļi ir katoļi, ir arī luterāņi. Tomēr ticība apvieno tautu, visi iet kopā
baznīcā. Tam ir liela nozīme, ka Dievkalpojums ir poļu valodā.” “Reliģija vēsturiski
bijusi centrs, kas apvieno cilvēkus. Bet jautājums, kādu konfesiju pieņemt ukraiņu
diasporai – pareizticīgo, grieķu katoļu vai ukraiņu ... Pareizticīgo baznīca Latvijā kalpo
Krievijas baznīcai...” “Baznīca apvienot nevar, jo šodien Baltkrievijā ir 28 konfesijas
...”
Taču, lai arī pastāv konfesiju atšķirības, reliģija palīdz saglabāt tradīcijas.
“Nevar vienkārši teikt, ka krievi, tie ir pareizticīgie ... Stingri ņemot, pareizticībai un
kristīgajām vērtībām nav saistības ar krieviem ... Tie cilvēki, kas pieder pie
veckrieviem, saistībā ar pareizticību ir krievu tradīcijas saglabājuši, viņi zina, kas jāēd
Ziemassvētkos, kas jāgatavo Lieldienās...”
Otrkārt, tiek norādīts uz to, ka iedzīvotāji, kas iebrauca Latvijā padomju laikā,
galvenokārt bija ateisti, tāpēc baznīca nevar tos vienot.
Tradīcijas, kultūra, kultūras biedrības
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Tiek uzsvērts tas, ka savas tautas tradīciju kopšana ir būtisks pretspars
asimilācijai un zināms garants savas etniskās identitātes saglabāšanai. “Cilvēki, kas
gribēja aizbraukt, lielākoties aizbrauca. Tie, kas palika, saista savu dzīvi ar Latviju. Ja
viņi negrib asimilēties, viņiem jācenšas uzturēt kultūru...” “Neatkarīgi no ticības, vai tu
esi reliģiozs, vai tu neesi reliģiozs – ebreju tradīcijas ir svētas.” Biedrību pasākumi ir
ļoti nozīmīgi. Taču biedrībās darbojas aktīvākie, vairāk vecākās un vidējās paaudzes
cilvēki. Tā ir brīva izvēle – iesaistīties vai nē. “Nu nav tā, ka, lai tu būtu polis, tev
noteikti ir jābūt biedrībā...”
Skola, izglītība
Skola ir tā, kas nodrošina valodas, vēstures, kultūras apgūšanu. Daudzi norādīja,
ka ļoti svarīga ir ģimene, bet pašreizējos apstākļos ģimene šo funkciju nevar pildīt.
Tāpēc bieži notiek otrādi – bērns, kurš mācās nacionālajā skolā, iesaista arī vecākus un
atjauno etniskās tradīcijas ģimenē. “Es uzskatu, ja mums nebūtu skolas, tad viss
nacionālais nemitīgi samazinātos. Mēs asimilēsimies, ja nebūs skolas.” “Saglabājot
skolu, saglabāsies ukraiņu gars, šis gars ģimenē var nodzist, bet skolā tas paliks”.
Kopā turēšanās
Kā svarīgs identitātes aspekts tika norādīts arī kopā turēšanās, savstarpējs
atbalsts un palīdzība. “Identitāte ir vairāk saistīta ar kopā turēšanos, ar savējiem … šo
identitāti vairāk izjūt tad, kad esi kopā ar citiem.” “Bez kādām biedrībām mēs katrās
Lieldienās sēdējām pie galdiem ģimenē, katrus svētkus svinējām, svētdienās satikāmies.
Ebreji turējās kopā.” Ebreju kopienas solidaritāte izpaužas arī kā sociālā palīdzība.
Etniskais patriotisms, pašapziņa
Tika norādīts, ka etniskais patriotisms ir emocionāla, iekšēja izjūta, lepnums par
savu piederību nācijai, stimuls šo identitāti kopt un attīstīt. “Es uzskatu, ka esmu
patriote, jo man vienmēr acīs ir asaras, kad dzied poļu dziesmas.” “Poļiem ir tāda
pašapziņa: poļi domā – mēs esam drusciņ labāki, jo esam poļi.” “Liela loma ir tam, ar
ko tu, piederot savai nācijai, vari lepoties.” “Ukraiņiem ir augsts intelektuālais
potenciāls, tas jāturpina nostiprināt.” “Būt ukrainim Latvijā ir prestiži”- šādu situāciju
mēs vēlamies veidot.”
Vēsturiskās piederības sajūta
Ebreju identitātes pamats atšķiras no citām tautām, piederība pie ebreju
civilizācijas skatījumam uz atsevišķām problēmām piešķir zināmu filozofiskumu. “Un
tieši vēsturiskās piederības sajūta, ka tu jūties piederīgs pie šīs vēstures, … Tu jūti, ka tu
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piederi pie šīs vēstures – tā ir tava identitāte.“ “...ebrejs…, ja arī viņš nezina to valodu,
bet … viņš zina savu vēsturi, savas tradīcijas.”
Izvēle
Tika norādīts, ka palikšana Latvijā ir izvēle. Tā ir noteikta izvēle par labu
noteiktai dzīves vietai. Cits jautājums ir par to, kādas ir iespējas veidot savu identitāti
Latvijas sociālajā, politiskajā un kultūras vidē. “Pamatā jau cilvēki ir izdarījuši savu
izvēli, pamatā tie, kas vēlējās aizbraukt jau ir aizbraukuši.”
Asimilācija
Asimilācijas draudus apzinās lielākā daļa minoritāšu pārstāvju. “Pēdējo 15
gadu laikā samazinās to lietuviešu skaits, kuri runā lietuviski. Lietuvieši asimilējas
latviešu sabiedrībā un mazāk runā lietuviski.” “… daudzi maina uzvārdus uz latviešu.
Cenšas pārvērsties par latviešiem. ... Ir tādi, kas ir etniskie krievi un paliek tādi, ir tādi,
kas atvirzās, un ir gatavi nomainīt savu nacionalitāti.”
Sociālie jautājumi
Daļai iedzīvotāju trūkst naudas, lai iesaistītos kultūras biedrību aktivitātēs.
Trūcīgie cilvēki jūtas sociāli atstumti un nevēlas iesaistīties. Lauku iedzīvotājus maz
skar šīs aktivitātes, tās vairāk ir koncentrētas Rīgā un lielajās pilsētās. “Perifērijā viņi
kaut ko gaida, pēc saviem radiem spriežu...Viņi paši neiesaistās. Tas nav pārmetums,
bet laukos, dziļos laukos visiem iet grūti. Tur nav nekādu biedrību un viņi nekur
neiesaistās.”
Šķelšanās, neviendabīgums
Etniskās grupas veido dažādi cilvēki, kas atšķiras pēc dzīves ilguma Latvijā.
“Taču, ja mēs runājam par to, kā krievi te jūtas, tad jāņem vērā, ka krievi ir dažādi: ir
veckrievi, kas te iebraukuši 17.-19.gs., un ir jaunkrievi, kas te iebraukuši pēc kara, ir
vairāki emigrācijas viļņi, tās ir citas attiecības, bet tomēr tie ir krievi.” Paradoksāli, ka
arī identitātes meklējumi ir sašķēluši dažas minoritātes, jo bez etniskās piederības ir vēl
citi būtiski jautājumi, kas vairāk atšķir nekā vieno. “Tā piemēram, kultūras biedrības
sašķēla krievu identitāti, tas notika politisku iemeslu dēļ, ar uzstādījumu – kas ir krievs
Latvijā. Tāpat arī tagad ukraiņi uzdod sev jautājumu – kas ir ukrainis Latvijā. Vieni sevi
izprot kā bijušās padomju republikas pārstāvi, otri – kā neatkarīgās Latvijas iedzīvotāju,
un šis ir tas iemesls, kas mūs zināmā mērā sašķeļ.” Baltkrievus Latvijā šķeļ atšķirīgā
attieksme pret Baltkrieviju un tās politiku. “Baltkrievi Baltkrievijā tagad dalās tādos,
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kas atbalsta un tādos, kas neatbalsta esošo varu”, tas atsaucas arī uz baltkrieviem
Latvijā.
Kultūras biedrību darba problēmas
Kultūras biedrību darbs galvenokārt balstās uz entuziastiem. Tie galvenokārt ir
vidējās vai vecākās paaudzes cilvēki. Tas rada bažas par šī darba pēctecību un turpmāko
attīstību. “Kultūras biedrībām nav attīstības. Kad tās izveidojas, tās turas uz līderi ... ja
šis līderis kaut kādu iemeslu dēļ aiziet, biedrība cieš, vai noriet.” “Vecā paaudze aiziet,
jaunā un vidējā paaudze ir citādas. Jaunie poļi klāt nenāk, vecie – lēnām aiziet, domāju,
ka poliskums lēnām zūd.” Biedrībām trūkst naudas, cilvēki ir aizņemti darbā, tāpēc maz
laika var veltīt biedrību aktivitātēm. Bažas rada tas, ka dažu biedrību darbā neiesaistās
izglītotie cilvēki. “Līdz krievu laikiem lietuviešu biedrībā bija augsta līmeņa cilvēki –
profesori, doktori, baņķieri.., bet tagad tā nav, izglītotie cilvēki neiesaistās nekādās
biedrībās.”
Minoritātes konsolidācija
Gandrīz visās diskusiju grupās tika atzīts, ka aizvadītajos 13-15 gados notikusi
minoritātes apvienošanās un konsolidēšanās. Taču diskusijas laikā atklājās arī šī
konsolidācijas procesa problēmas.
Noteikts cilvēku loks
Aktivitātēs ir iesaistīta tikai noteikta minoritātes daļa, tie ir cilvēki, kas ir
ieinteresēti savas identitātes saglabāšanā. Viņi arī savstarpēji ir vairāk saliedējušies. Ir
arī tādi minoritāšu pārstāvji, kuri nav aktīvi un kopējās aktivitātēs neiesaistās. “Mēs visi
esam konsolidējušies, savstarpēji viens otru pazīstam, esam arī bijuši viens pie otra
ciemos, esam lojāli viens pret otru. Mēs strādājam sev, savai nācijai un Latvijai, nesam
savu karogu, rādām savu kultūru.”
Konsolidācija nevar notikt tikai uz etniskās kultūras pamata
Etniskā kultūra ir tikai viens no aspektiem, bez tās pastāv vēl daudzi svarīgi
etniskās kopienas funkcionēšanas virzieni. “... ebrejiem ir 2000 gadu integrācijas
pieredze, salīdzinot ar citām tautām. ...Tāpēc ebreji ir viena no organizētākajām Latvijas
organizācijām. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka ne tikai dziedāšana un dejošana ir
galvenais. Uzvilksim tautas tērpus un tā būs identitāte! Izglītība, ģimene, valoda,
tradīcijas, sociālā palīdzība, rūpes par veciem cilvēkiem – tā ir neatņemama daļa, lai
kopiena varētu pastāvēt.”
Etniskajai identitātei nav pievēršama pārāk liela uzmanība
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Atšķirībā no citiem krievi iebilst pret pārāk lielas uzmanības pievēršanu
etniskajai identitātei. Viņi uzskata, ka etniskās atšķirības tiek pārāk akcentētas un
etniskā identitāte tiek pat uzspiesta, tādējādi novirzot uzmanību no svarīgāku jautājumu
risināšanas. Turklāt nereti krievi iebilst pret mazākumtautības apzīmējumu un uzskata,
ka tas neraksturo krievus Latvijā. Par pieņemamāku tiek uzskatīts krievu kopienas
apzīmējums. Šī krievu kopiena pašlaik ir veidošanās procesā. “Es domāju, ka nacionālās
minoritātes apzīmējums krieviem Latvijā nav pietiekami precīzs formulējums. Mēs
Latvijā esam, ja ne vairākums, tad visādā gadījumā ne mazākumtautība. ... Es domāju,
ka krievi tomēr ir kopiena. Labāk man patīk vārds kopiena vai kopums. … Daugavpilī
krievi nekad nebūs mazākums.” “...krievu kopienas izveidošanās Latvijā ir procesā.
Kāda šī kopiena būs, to ir grūti pateikt. Bet gribētos teikt, ka gan etniskās izcelsmes
krieviem, gan krievvalodīgajiem ir tiesības veidot gan savu etnisko piederību, gan
valodu. Lai tā būtu brīva izvēle.” “Sevis apzināšanās krieviem ir, bet konsolidācijas līdz
galam nav.”
Etniskā identitāte krieviem tiek uzspiesta, jo “… mums liek justies kā krieviem.”
“Terminu “etniskā identitāte” es vērtēju kā ideoloģisku terminu, un krieviskumu un
latviskumu uzskatu kā ideoloģisku apgrūtinājumu reālu problēmu, kas saistītas ar
pilnīgi citiem jautājumiem, risināšanai.”
Latviešu attieksme jeb “noslēgtās” identitātes problēma
Latviešu attieksme neveicina latviešu valodas lietošanu divos aspektos:
pirmkārt, latvieši ļoti ātri pāriet uz krievu valodu, ja saprot, ka sarunas partnerim
latviešu valoda nav dzimtā; “...nepatīk tas, ka, ja pie latviešiem pienāk kāds krievs, tad
latvieši ar viņu sāk runāt krieviski.” Otrkārt, latvieši izturas ar aizdomām, nevis ar
prieku, ja kāds, kas nav latvietis, ir iemācījies latviešu valodu. “Jautājums jāskatās divos
līmeņos, no vienas puses, latviešu bailes pazaudēt savu identitāti, no otras, jautājums
par sabiedrības konsolidāciju, par sociāli un politiski stabilas sabiedrības veidošanu. Ja
etniskais kļūst noteicošais, tad sākas naidīgu identitāšu meklēšana... Mēs maz runājam
par to, kāpēc nav iespējams kļūt par latvieti, ja neesi latvieti piedzimis.”
Paaudžu atšķirības, “zudusī paaudze”
Vairākkārt tika skarta doma par trīs paaudzēm, vecākā, kas mācēja valodu un
zināja tradīcijas, vidējā, kam padomju laikā tas nebija iespējams, un jaunākā, kas tagad
mācās mazākumtautību skolās un cenšas atjaunot pārrauto saikni. Aktīvisti un šī darba
organizētāji daudzos gadījumos ir tieši šīs vidējās paaudzes pārstāvji. Taču kopumā viņi
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ir zaudētāji: nezina valodas, nav iegūta Latvijas pilsonību. “Smags gadījums, ja bērni
runā latviski, lietuviski, angliski un krieviski, bet māte tikai krieviski.” “Viņiem ir
izsists pamats zem kājām, tā etniskā apziņa, kas bija, vairs nav, jo tā valsts vairs nav,
viņi nevar saprast, kam tad viņi pieder, viņi cenšas turēties pie tās bijušās valsts un
šobrīd...viņi traucē šeit dzimušajiem bērniem pieņemt nacionālo identitāti. Nacionālās
identitātes iegūšanas veids, tas ir garš process, tas lielā mērā balstās uz emocijām.”
“Vienai ukraiņu ģimenei bērns apmeklē latviešu bērndārzu, un šis bērns jau tagad labi
runā latviski, paši vecāki nerunā tik labi kā bērns. Un vienreiz bērndārzā bija svētki, un
bērniņš mammai saka: mamma neej uz turieni, tu tik slikti runā latviski, ka man par tevi
kauns.”
Etniskuma uzspiešana, etniskums kā kompensācija
Etniskā identitāte nedrīkstētu būt kā pilsoniskās identitātes kompensācija. “...
ja kaut kādā veidā ierobežo cilvēku vienā, tad tas izpaužas kādā citā veidā. Nav vairs
PSRS, ir neatkarīga Ukraina, neatkarīga Latvija – neatkarība mūs sāka ierobežot,
vismaz mani noteikti. Es neesmu pilsone, un es nedomāju, ka būs ierobežojumi manai
profesijai, bet tādi ir. Ja mani ierobežo vienā ziņā, es izpaužos citur. Es gribu piederēt
pie kaut kā un izpaust sevi.”

Nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Identificēšanās ar Latviju
Piederība Latvijai galvenokārt tiek saprasta kā saistība ar vietu (mājvieta) un
lojalitāte. Ekspertu vērtējumos kā faktori, kas palīdz identificēties ar Latviju, liela
nozīme piešķirta Latvijai kā dzimtenei un piederība noteiktai Latvijas vietai. Latviešu
valodas lomu augstāk vērtē nelielo minoritāšu eksperti, kā vidēju krievu eksperti. Arī
latviešu kultūras lomu augstāk vērtējuši lietuvieši, kuru kultūras tradīcijas tuvākas
latviešu kultūrai, kā vidēju krievi un ebreji.
9. tabula
Dažādu faktoru vērtējums pēc to nozīmes Latvijas pilsoņu identitātes veidošanā
(vidējais vērtējums, ja 5 nozīmē ļoti liela, bet 1 – nekāda)
Poļi
Lietuvieši Ebreji
Ukraiņi Baltkrievi
Krievi
Latv. valodas
4,0
4,3
4,1
3,9
4,1
3,3
lietošana
Latv. kultūras
3,8
4,4
3,0
3,8
4,1
3,0
pieņemšana
Satversme,
2,9
4,0
3,3
4,0
4,7
3,6
likumi
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Latvija kā
dzimtene
Piederība
noteiktai vietai

4,6

4,4

4,1

3,8

4,7

4,7

4,5

3,8

4,0

3,4

4,0

4,7

Lojalitāte pamatota ar kopēju vēsturi, ar kopību svarīgos vēstures brīžos.
“Atceros barikādes. Toreiz interfronte domāja, ka poļi nostāsies krievu pusē.. Bet poļi
bez šaubīšanās toreiz nostājās barikādēs kopā ar latviešiem un nav šo nostāju
mainījuši.”
Tiek dalīta attieksme pret Latvijas valsti un valdību. “Es esmu Latvijas
ebrejs....Tas nozīmē vienu – tā ir mūsu dzimtene un mūsu valsts. Mēs varam būt pret
valdību, bet nevis pret valsti.” “Te vajag nošķirt Latvija kā dzimtene un Latvija kā
valsts... Pret Latviju kā savu dzimteni lielākam vairākumam krievu ir laba attieksme, bet
diemžēl tas tiek jaukts kopā – attieksme pret dzimteni un attieksme pret valdību.”
Dzīvē noteicošā ir primāro vajadzību apmierināšanu, kā arī saistība ar Latvijas
valsti: “.. es domāju, kā man dzīvot, kā nopelnīt naudu, kā pabarot ģimeni, un tad tikai
es domāju, vai iet dziedāt baltkrievu dziesmas, tā taču ir – man vispirms ir jābūt
Latvijas patriotam.”
Latviešu valodas zināšana ir būtisks pilsoniskās identitātes aspekts. “Ja runā
konkrētāk, kā mēs, baltkrievi, jūtam savu pilsonisko identitāti, es domāju, ka mūsu
problēma ir galvenokārt nepietiekamas latviešu valodas zināšanas, valoda ir galvenais,
ja labi nezini valodu, un daudzi to nezina vispār, tad ir grūti justies kā pilsonim.”
Identificēties ar Latviju traucē arī skaidras attieksmes trūkums no latviešu puses.
“Mums periodiski saka, no vienas puses – naturalizējieties, no otras puses – čemodāns,
stacija, Krievija. Saprotiet, šeit krievi nejūtas īpaši labi.”
Pilsoniskās identitātes izmaiņas pēdējo 15 gadu laikā
Kopumā gandrīz visās diskusiju grupās etniskās identitātes nostiprināšanās tika
vērtēta augstāk nekā pilsoniskās identitātes nostiprināšanās. Tikai lietuviešu grupā
pilsoniskās identitātes nostiprināšanās tika novērtēta augstāk.
10. tabula
Etniskās un pilsoniskās identitātes izmaiņas pēdējo 13-15 gadu laikā (vidējais
vērtējums, ja 5 nozīmē palielinājies, nostiprinājies, bet 1 – pavājinājies,
samazinājies)
Poļi Lietuvieš
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi Krievi
i
Etniskā identitāte 3,8
3,2
3,9
3,8
4,4
3,6
Pilsoniskā identitāte 3,3
3,9
3,6
3,4
2,6
2,9
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Minētas vairākas problēmas, kas traucējušas pilsoniskās identitātes veidošanos.
Visās grupās kā problemātisks minēts Pilsonības likums, daži kā diskriminējošu minēja
arī politiski represētā statusa piešķiršanu (nepiešķiršanu).
Pilsonība un Pilsonības likums
Visās grupās tika izteikta neapmierinātība ar Pilsonības likumu. “Sākumā toni
uzdeva likums par pilsonību, lai kā to centās attaisnot – vēsturiskā taisnīguma
atjaunošana, grēku nožēlošana. daudz kas šodien būtu citādāks, ja būtu citāds šis
likums.” Katrs diskusijas dalībnieks uzsvēra to šī likuma darbības aspektu, kas pašam
likās vissāpīgākais.
Nodevība
Pilsonības likums minoritāšu pārstāvjos radīja vilšanos, daži to klasificēja kā
nodevību. “Uz barikādēm tad visi bijām kopā, tad poļi bija vajadzīgi. Toreiz visiem
solīja pilsonību, bet tā arī neiedeva. Tā bija pirmā vilšanās, ko daudzi poļi dziļi
pārdzīvoja.” “Valsts aizgāja ne tajā virzienā, ko Tautas fronte sludināja un ko mēs visi
atbalstījām.” “… mūs ir nodevuši, mūs 91. gadā vienkārši piekrāpa.”
Ģimenes šķelšana
Par nepieņemamu tiek uzskatīts tas, ka Pilsonības likums šķeļ ģimeni, nodalot
bērnus pilsoņus no vecākiem – nepilsoņiem. “... sadzīvē es izjutu sevi kā latvieti, un tad
tiek pieņemts Pilsonības likums, kas novelk līniju: dēls – pilsonis, es – nē. Es uzaugu
ģimenē, kur uzskatīja, ka bērns un māte – tas ir kaut kas nedalāms, un tad mani pēkšņi
noliek līnijas otrā pusē... Likums pieņemts pret jaukto ģimeni.” “Man vīrs ir latvietis,
bērni ir pilsoņi, mazbērni pilsoņi, bet es neesmu pilsone. Es tāpēc jautāju, kā nepilsone
var sadzemdēt pilsoņus!”
Bērni pārdzīvo, viņi pilsonības trūkumu reizēm uztver kā draudus ģimenei.
“Dēls modās naktī un raudāja pēc Lāces kundzes paziņojuma, ka sūtīs ārā nepilsoņus ..”
Šādās ģimenēs, kur bērni ir pilsoņi, bet vecāki nav, problemātiska ir patriotisma
audzināšana. Vecāku attieksme ietekmē arī bērnus. “Un cik nelasi dzeju, cik neklausies
patriotiskas dziesmas, tam jānāk no ģimenes, bet, ja ģimenē vecāki nav pilsoņi, viņi
jūtas apdalīti, nesaprasti, diez vai viņi varēs izaudzināt pilsoni.”
Pilsonība kā problēmu risinājums
Vienīgais reālais šo problēmu risinājums ir pilsonības iegūšana un pilntiesīga
līdzdalība valsts politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. “Ja izvēlies palikt – jākļūst
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pilnvērtīgam pilsonim. Biedrību pienākums ir stimulēt cilvēkus apgūt valodu,
naturalizēties. Tas veicinātu pārstāvniecības veidošanos jau citā, pilsoniskā līmenī. … ja
iegūst pilsonību, daudz ko var atrisināt un piedalīties politiskās dzīves risināšanā.” “Lai
cilvēks justos pilnvērtīgi, viņam ir jāpiedalās sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā
dzīvē...”
Kas traucē pieņemt Latvijas pilsonību?
Diskusijās tika norādīts, ka visiem, kas vēlas, ir iespējams iegūt pilsonību
naturalizācijas kārtībā. Pašu iedzīvotāju rokās ir izdarīt izvēli un nokārtot dokumentus.
Taču tika minēti arī dažādi iemesli, kas tomēr to traucē izdarīt. Piemēram, izmaksas.
“Esmu skolotāja ar bērnu .. viss kopā ir vienas skolotājas mēnešalgas apmērā.” Bailes
no eksāmena ir īpaša problēma gados vecākiem cilvēkiem, viņiem eksāmens un valodas
zināšanu pārbaude rada lielu satraukumu. Vecākie cilvēki baidās arī no kauna par
eksāmena nenokārtošanu. “Naturalizācijas eksāmens ir emocionāli smags.” “Vajag kaut
kā vienkāršot valodas zināšanu prasības. Valoda ir jāzina, neviens nenoliedz, ka latviešu
valoda ir jāmācās, īpaši jaunatnei, vecākiem cilvēkiem ir sarežģītāk. Arī mūsu
prezidente saka – es nevaru brīvi runāt krievu valodā, jo man ir 65 gadi.” “Mēs
cenšamies saprast latviešu kultūru, bet raksti eksāmenu, tu tur kaut kādu vārdu uzraksti
nepareizi – tā ir ņirgāšanās. Un daudzi saka, ka neies zemoties.” Citus no naturalizācijas
attur aizskartais lepnums. “Es, piemēram, atbraucu te mācīties, 50 gadus esmu
nodzīvojusi Latvijā. Nevaru aizmirst aizvainojumu, daudz Latvijas labā esmu darījusi...
Es zinu latviešu valodu, cenšos kontaktēties šajā valodā... Nevaru sev pārkāpt, esmu
apvainojusies, mans lepnums ir aizskarts.”
Saistība ar etnisko dzimteni
Aptaujas anketā diskusijas dalībnieki tika lūgti novērtēt, kāda ir viņu
pārstāvētās minoritātes sadarbība ar etnisko dzimteni. Poļi, lietuvieši un ebreji to vērtēja
kā ciešu, ukraiņi un baltkrievi kā vidēju, krievi kā visai vāju.
11. tabula
Saistības/sadarbības ar etnisko dzimteni vērtējums (vidējais vērtējums, ja 5
nozīmē ļoti cieša, bet 1 – ļoti vāja)
Poļi
Lietuvieši
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi
Krievi
4,1
4,2
4,0
3,1
2,9
2,4
Tās grupas, kuru sadarbība ar etnisko dzimteni ir ciešāka, arī savas identitātes
saglabāšanas galveno garantu vairāk saista ar etnisko dzimteni, tās, kuru sadarbība ar

91

etnisko dzimteni nav tik cieša: ukraiņi, baltkrievu un krievi, vairāk paļaujas uz sevi un
Latvijas valsts atbalstu.
Sadarbība ar etnisko dzimteni nozīmē atbalstu mazākumtautību skolai,
finansiālu palīdzību, kultūras sadarbību. “Tā ir liela kļūda domāt, ka viena identitāte
traucē otrai.” Attieksme pret Baltkrieviju ir problemātiska, tā rada domstarpības un
šķelšanos Latvijas baltkrievu starpā. Tāpat arī notikumi Krievijā reizēm šeit
dzīvojošajiem krieviem liek vairāk paļauties pašiem uz sevi, nekā gaidīt palīdzību no
Krievijas.
Latvija kā dezintegrējoša un etnokrātiska valsts
Daudzās dzīves grūtībās vainota tiek Latvijas valsts politika. Valsts tiek
vainota
minoritāšu atstumšanā no valsts pārvaldes. “Latvija ir etnokrātiska valsts un tā nav
ieinteresēta, lai valdības aprindās iekļūtu nelatvieši, kas te dzīvo... Valsts nav
ieinteresēta minoritāšu dialogā.” Valsts tiek vainota sabiedrības dezintegrācijā. “Valsts
faktiski ir bijusi ļoti spēcīgs dezintagrācijas faktors.” Nespēja veidot dialogu ar
mērenām minoritāšu organizācijām ir novedusi pie tā, ka par iedarbīgāku veidu nekā
dialogs kļūst demonstrācijas un mītiņi. “Valsts ir diskreditējusi dialogu ar
organizācijām, kam sākumā bija mērena nostāja.” “Ar to, ka cilvēks mācās latviešu
valodu, iegūst pilsonību, viņš var panākt mazāk nekā izejot ielās un kliedzot.”
Racionāla izturēšanās pret valsti
Izeja būtu valsts darba un attieksmes uzlabošana. “Es uzskatu, ka vajadzētu
izturēties pret valsti mazāk emocionāli, vairāk racionāli un funkcionāli.... Tā ir mūsu
valsts un mums ir jāuzlabo tās darbība tajās pozīcijās, kur tā rīkojas nepareizi.” Reizēm
solidaritāte un lojalitāte var arī traucēt izpausties šādam racionālam skatījumam.

Sabiedrības integrācija
Lielākajā daļā diskusiju grupu pašreizējā Latvijas sabiedrības integrācija tika
vērtēta kā ne visai sekmīga, un integrācijas politika kā ne visai pieņemama.
Neapmierinātību ar integrācijas norisi vairāki diskusijas dalībnieki vēlējās paust jau
diskusijas sākumā.
12. tabula
Cik pieņemama ir Latvijas sabiedrības integrācijas politika (vidējais vērtējums, ja
5 nozīmē pilnīgi pieņemama, bet 1 – pilnīgi nepieņemama)
Poļi
Lietuvieši
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi
Krievi
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3,0

3,8

3,6

2,5

2,2

2,2
13. tabula

Latvijas sabiedrības integrācijas pašreizējās norises vērtējums (vidējais vērtējums,
ja 5 nozīmē sekmīga, bet 1 – nesekmīga)
Poļi
Lietuvieši
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi
Krievi
2,5
3,0
2,8
2,2
1,8
2,3
Integrācijas politikas kritika
Gandrīz katrā grupā tika izteikts viedoklis, ka uz tiem, kas Latvijā dzīvo jau
sen (30-50 gadus) nevajadzētu attiecināt integrācijas vārdu. “Attiecībā uz poļiem
integrācijas vārds galīgi neder. Poļi te dzīvo jau sen, viņus nevajag integrēt.” “Ja es šeit
esmu dzīvojusi 30 gadus, es sen esmu integrējusies, man tas ir nesaprotami, kāpēc man
kaut kur jāintegrējas.”
Diskusijā tika skarts arī kāds cits aspekts, jautājums par integrācijas robežām:
cik tālu var integrēties, saglabājot savas tautas īpatnības, kā arī “vai tu māki
draudzēties.”
Neatbilstība realitātei, nepareizs uzstādījums
Fokusdiskusija apliecināja arī to, ka integrācija tiek izprasta ļoti dažāda. Cik
cilvēku, tik arī viedokļu par sabiedrības integrāciju. “Uzpūsts vārds un uzpūsta
problēma.” “Nav iespējama integrācija 2-5 gadu laikā uz latviešu valodas bāzes. Ir divas
iespējas: vai nu šo problēmu aizmirst un pagaida, kad nomainās paaudzes, vai arī
integrācijai jānotiek uz vērtību, nevis latviešu valodas bāzes.” “Šobrīd integrācija notiek
slikti, jo vidējā paaudze traucē...” “Ja ES neizjuks, tad pēc 10-15 gadiem te vairākums
būs turki, tad krievi būs brāļi.”
Šķeltnieciskums
“Kad sāk runāt par integrāciju, tad visus atkal sadala integrētos un
neintegrētos.” “Lai tautu sadalītu – valsts atdalīja titulēto nāciju no citiem.” “Tiek
nostiprināts sabiedrības šķelšanas process. Jo šis process vairāk attīstās, jo vairāk
nostiprinās etniskā identitāte – krieviskums. Šajos 15 gados attīstījies norobežošanas un
šķelšanas process…”
Vienpusīgums
“Man nepatīk tā Integrācijas ministrija, jo tur vairāk savākti bijušie
interfrontieši. Tur ir tikai vienu uzskatu pārstāvji, pārsvarā viņi aizstāv krievus. Tur būtu
jābūt arī citu tautību pārstāvjiem.” “Nav pareizi, ka latvieši saka – mēs esam pareizie,
93

bet krievi – nē.” “Integrācija, es uzskatu, ir apmaiņas process, kultūras apmaiņa.
Latviešiem būtu jāinteresējas par krievu kultūru un otrādi...” “Kā var būt tāda attieksme
pret cilvēkiem, ka viņi šeit ir kaut kādi svešinieki, viņi tad arī jutīsies kā svešinieki. Ja
būtu attieksme kā pret savējiem, tad viņi atbrīvotos un būtu normālā stāvoklī.”
Latviešu nostāja
“Latvieši paši ir tādi, nu nav stingri savā nostājā, mētājas no vienas galējības
otrā.” “Problēma ir tā, ka latvieši baidās paši par sevi... latvieši baidās spert izšķirošo
soli...” “.. latvieši paši sevi ir iedzinuši strupceļā, jo integrācija uz latviskuma pamata
strukturāli nav iespējama un, no otras puses, latviskā identitāte tāda, kāda tā ir, ir
noslēgta identitāte.”
Ieteikumu, kā stāvokli izmainīt, nav daudz. Viens no ieteikumiem ir sākt ar
bērnudārzu. “Vajadzētu aktivizēt darbu ar latviešu bērndārziem.” “Uzskatu, ka
nelatviešu bērnam latviešu valoda ir garantēta, ja bērns ir gājis latviešu bērnu dārzā.”
Daudz iegūtu tad, ja vispārējā attieksme būtu pozitīvāka. “Nevajag sodīt par
valodas nezināšanu. Bet jāizstrādā veidi, kā atbalstīt, uzslavēt par labo, paveikto..”
Jāmainās latviešu attieksmei. “Jāmainās pašiem latviešiem. Sabiedrībai
jāsaprot kopīgie mērķi un uz šiem mērķiem jātiecas. Bet problēma ir tā, ka latvieši ir
izveidojuši nelatviešu integrācijas programmu latviešu sabiedrībā.”
Jārespektē vecākās paaudzes valodas zināšanas. “Es gribētu, lai integrāciju
nejauktu ar valodas zināšanām...” “Trūkst cieņas pret mazākumtautībām no valsts
puses. Reizēm, kad mēs runājam par vecāko paaudzi, tad jābūt iecietīgākiem pret
viņiem tieši kā pret šīs valsts iedzīvotājiem. Mēs nekur no šejienes nebrauksim, lai kā
arī nebūtu.” “Vislielākās problēmas ir vidēja gadu gājuma cilvēkiem un vecākajai
paaudzei. Vecāko paaudzi vispār nevajadzētu aizskart.”
Aktuālas joprojām ir naturalizācijas izmaksas. “Pilsonības likumu vajadzētu
pārskatīt un vienkāršot maksas ziņā, tai ir jābūt bezmaksas procedūrai, mēs taču
maksājam nodokļus un uz nodokļu rēķina to varētu izdarīt.”
Arī lielāka savstarpējā saprašanās nenāktu par ļaunu. “Patiesībā tās atšķirības,
kas tagad liekas nepārvaramas, patiesībā ir mazas, salīdzinot ar to, kas notiks. Mums
būtu jābūt gataviem tam. Mums būtu pat jānoslēdz vienošanās starp kopienām.
Galvenais jau ir saprast vienam otru.”
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Konvencijas ratifikācija
Diskusijā par minoritāšu tiesību aizsardzības tēmu tika skarts arī jautājums par
šādas aizsardzības nepieciešamību. Par to situāciju, kāda ir izveidojusies: tu šeit vēl
neesi īsti savējais, un arī etniskajā dzimtenē tu esi svešs. “Tādā ziņā var saprast arī
krievus, viņi aizbrauc uz savu Voroņežu un tur ir sveši. Viņi jau kaut kādā veidā ir
asimilējušies, šeit viņus dzen prom, tur tas pats.” “Aizbraucot uz Ukrainu – tur tas pats,
tur mēs vairs neskaitāmies ukraiņi.” Minoritāšu pārstāvjiem ir būtiska viņu tiesību
aizsardzība. Daļa ekspertu Latvijas likumu garantēto minoritāšu aizsardzību vērtēja kā
vidēju (poļi, lietuvieši, ebreji), bet citās grupās tā tika novērtēta kā nepietiekama.

14. tabula
Kā Latvijas Republikas likumi garantē minoritāšu aizsardzību (ja 5 ir pietiekami,
1 – nepietiekami)
Poļi
Lietuvieši
Ebreji
Ukraiņi
Baltkrievi
Krievi
3,5
3,1
3,3
1,3
2,1
1,5
Tāpēc arī saprotams, kāpēc vairākums dalībnieku katrā grupā iestājās par
Konvencijas ratifikācijas nepieciešamību.
Argumenti pret ratifikāciju
“Nu negribētos, lai šeit būtu musulmaņiem celtas mošejas. Negribētos, lai
minoritātēm šeit būtu tādas pašas tiesības kā Zviedrijā vai Francijā, jo šīs valstis pašas
netiek galā ar šo problēmu.” “Francija nav ratificējusi, Beļģija nav.” “Vienmēr labāk
uzgaidīt, ja neesi pārliecināts.” “Vajag pagaidīt, kad visi būs ar mieru...”
Argumenti par ratifikāciju
“Tas uztrauc minoritātes un rada spriedzi sabiedrībā.” “Nav izstrādāti
demokrātiski jautājumu risināšanas mehānismi. Ja problēmas rodas, tās tiek nodzītas
pagrīdē, par tām netiek diskutēts. Ja minoritātēm nav pārstāvniecības parlamentā, kāds
mehānisms tad pastāv, vai demonstrācijas, kas arī ir aizliegtas.” “Konvencijai ir vairāk
simboliska nozīme.”
Lielākā ekspertu daļa uzskata, ka Konvencija ir jāratificē jau vistuvākajā laikā.
Pieļaujams to darīt ar atrunām.
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Trešā nodaļa
Izglītības iestāžu ietekme uz nacionālās minoritātes etnisko
mobilizāciju sabiedrības integrācijas kontekstā
Poļu izglītība Latvijā
Vēsturisks apskats
Atmodas laikā – 1989. gadā Rīgā un Daugavpilī tika atjaunotas pirmās poļu
klases, uz kuru bāzes 1991. gadā izveidojās skolas (abas no 1999. gada ir vidusskolas).
1991. gadā darbu uzsāka arī Krāslavas poļu sākumskola (tagad – pamatskola). 1993.
gadā Rīgā izveidojās eksperimentālā poļu pamatskola, taču, sākot ar 2003./2004.
mācību gadu, tā tiek likvidēta, pārveidojot par bērndārzu (skola faktiski bija zaudējusi
poļu nacionālo raksturu, jo skolā praktiski mācījās tikai latviešu tautības bērni). 1993.
gadā sāka darbu Rezeknes poļu sākumskola (tagad – Stefana Batorija vārdā nosauktā
vidusskola), bet 1994. gadā – Jēkabpils poļu sākumskola (tagad – pamatskola). Tādējādi
pašlaik Latvijā darbojas piecas poļu izglītības iestādes, no kurām nozīmīgākā ir Itas
Kozakēvičas vārdā nosauktā Rīgas poļu vidusskola (no 1993. gada skola atrodas
Nīcgales ielā) un J. Pilsudska vārdā nosauktā Daugavpils poļu vidusskola (Varšavas
ielā). Visā valstī darbojas plašs poļu svētdienas skolu tīkls.
Sakari ar Poliju
Jau 1989. gadā, izveidojoties pirmajām poļu klasēm Latvijā, tika noslēgts Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrijas un Polijas Izglītības ministrijas vienošanās par
viesskolotāju darbu tajās, mācot poļu valodu, literatūru un vēsturi. 1993. gadā
vienošanās tika paplašināta un poļu puse apņēmās apgādāt poļu skolas Latvijā ar
mācību grāmatām un didaktiskajiem līdzekļiem, kā arī sūtīt skolotājus uz Latviju, bet
Latvijas puse – nodrošināt tos ar dzīvojamo platību, medicīnisko aprūpi un darba algu.
Līgums regulēja arī Latvijas poļu studiju iespējas Polijas augstskolās.
Polijas valstiskā organizācija „Wspolnota Polska” („Poļu kopība”), kuras
galvenais mērķis ir palīdzības sniegšana poļiem ārpus Polijas, regulāri sniedz finasiālu
un materiālu atbalstu poļu izglītības iestādēm Latvijā. Latvijas poļu skolu audzēkņi gan
mācību gada, gan brīvlaiku laikā piedalās dažādos pašdarbības konkursos un festivālos
Polijā, gūstot tajos ievērojamus panākumus (tādējādi apliecinot poļu skolu augsto
pedagoģisko līmeni). Vasarās viņiem tiek dota iespēja pavadīt laiku dažādās bērnu
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atpūtas nometnēs Polijā kopā ar vietējiem un citu ārvalstu poļu skolēniem, kā arī
piedalīties ekskursijās uz Poliju.
Atbalstu skolām sniedz arī Polijas vēstniecība Latvijā. Katru gadu studijām Polijas
augstskolās tiek piešķirtas vietas jauniešiem no Latvijas, kuri vēstniecībā kārto
konkursa pārbaudījumus. Savukārt Latvijas poļu skolu skolotāji vasarā vairāku nedēļu
garumā papildina savas poļu valodas zināšanas Polijā.
Poļu skolās regulāri viesojas viesi no Polijas – gan bērnu kolektīvi, gan Polijas
valsts amatpersonas savu vizīšu laikā Latvijā. Poļu skolās darbojas skautu un gaidu
(harceru) vienības, kuras ir iekļāvušās Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijā.
Tieši skauti un gaidas uztur sevišķi aktīvus sakarus ar Polijas Harceru organizāciju.
Etniskā un nacionālā identitāte
Rīgas poļu vidusskolas mērķis (saskaņā ar statūtiem) ir sagatavot skolēnus
izglītības turpināšanai Latvijas, Polijas un citu valstu mācību iestādēs, bet viens no
galvenajiem uzdevumiem, saskaņā ar attīstības koncepciju, ir integrēt bērnus latviskajā
vidē, cenšoties saskaņot visu, kas ir specifisks poļu tautai (valodā, kultūrā, tradīcijās), ar
vērtībam, kuras apvieno visus Latvijas pilsoņus (teritorija, vēsture, tagadne, nākotne).
Jau sākot ar 1. klasi, liela vērība tiek pievērsta latviešu valodas apguvei, bet 4.-5. klasē
apmēram puse no stundām notiek latviešu valodā. Sākot ar vidusskolas pirmo klasi,
gandrīz visi priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā (izņemot poļu valodu, Polijas
vēsturi un ģeogrāfiju). Skolā izveidoto pašdarbības kolektīvu repertuārā ir gan poļu, gan
latviešu dziesmas un dejas.
Līdzīga situācija ir arī citās poļu skolās. Sevišķa vērība latviešu valodai tiek
pievērsta arī Daugavpils poļu skolā, jo stāvokli šajā pilsētā joprojām lielā mērā nosaka
krievu valodas dominance. Jautājuma aktualitāte skaidri saskatāma arī apstāklī, ka
daudzi skolas audzēkņi nāk no krievvalodīgām ģimenēm, kurās labākā gadījumā tikai
viens no vecākiem vai pat vecvecākiem ir polis pēc izcelsmes. Raksturīgi, ka minētais
apstāklis radīja izpausmi arī 2003. gadā, kad dienas kārtībā izvirzījās jautājums par
starpkaru posma Polijas valsts vadītāja Juzefa Pilsudska vārda piešķiršanu skolai: skolas
vadība un Daugavpils poļu sabiedrisko organizāciju vadība vēlējās šādā veidā uzsvērt
Latvijas un Polijas kopējo vēsturi, jo tieši šī Polijas valstsvīra vadītā Polijas armija
1920. gada janvārī, sadarbībā ar Latvijas armiju, atbrīvoja Daugavpili no Padomju
Krievijas Sarkanās armijas. Ievērojamai audzēkņu vecāku daļai bija iebildumi pret
Pilsudska vārda piešķiršanu, jo viņš tiem izraisīja vēl padomju varas laikā ieskaņojušās
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negatīvas asociācijas. Tomēr vecāku vairākums piekrita idejai un, lielā mērā ar Polijas
vēstniecības atbalstu, tā tika īstenota. Vienlaikus jāatzīst, ka skolas mācību programmu
beigušajiem skolēniem nesagāda nekādas grūtības, tāpat kā Rīgas vidusskolas
beidzējiem, iestāšanās un mācības Latvijas augstākajās mācību iestādēs (ik gadu
ievērojams skaits poļu vidusskolu beidzēju iestājas dažāda profila Latvijas un Polijas
augstskolās, piemēram, minētais attiecas uz 92% no Daugavpils poļu vidusskolas
pēdējo trīs gadu izlaidumiem). Līdzīga situācija paredzama arī Rēzeknes poļu
vidusskolā, kuru pirmā izlaiduma klase beigs 2005. gadā.
Arī Rēzeknes skolā mācību programmā galveno vietu ieņem latviešu valoda, kuras
apgūšanai atvēlēto stundu skaits pārsniedz poļu valodas apguvei paredzēto stundu
skaitu (raksturīgi, ka tieši Rēzeknes skolā ļoti augsts skolēnu īpatsvars nāk no krievu vai
latviešu ģimenēm, ko nosaka skolas augstais līmenis, kas padara to pievilcīgu pilsētas
un apkārtnes iedzīvotāju acīs). Lielākās grūtības latviešu valodas apguvē pagaidām ir
Krāslavas poļu pamatskolā, ko arī nosaka pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāju īpatnējais
etniskais sastāvs. Taču arī šeit vērojamas pozitīvas izmaiņas. Katrā ziņā Latvijas poļu
skolās praktiski nekādu atsauksmi negūst krievu skolās samērā populārā protesta
kustība pret izglītības reformu.
Poļu skolu vadības nostāju cita starpā skaidri apliecina apstāklis, ka Rīgas poļu
vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos ir punkts, kurš atļauj skolēniem telpās
savstarpēji sarunāties tikai poļu, latviešu un angļu valodā. Minētā punkta mērķis ir
panākt krievu valodas lietojuma samazinājumu, jo tā vēl arvien ir būtiska problēma.
Objektīvu iemeslu dēļ pilnībā tas nav izdevies, taču pozitīvas pārmaiņas, salīdzinot ar
20. gs. 90. gadu vidu, neapšaubāmi ir vērojamas. Arī Daugavpils poļu vidusskolā, kur šī
problēma ir sevišķi aktuāla, pedagogi un administrācija dažādā veidā cenšas izskaust no
krievu valodas aizgūto vārdu un vārdu kombināciju lietojumu poļu valodā.
Viens no faktoriem, kurš neapšaubāmi ievērojami veicina etniskās un nacionālās
pašapziņas izaugsmi starp skolēniem, ir vēsturiskās atmiņas kopšana. Skolēni regulāri
piedalās Polijas vēstniecības un Latvijas poļu savienības organizētajos Latvijas un
Polijas vēsturē ievērojamiem notikumiem veltītos piemiņas pasākumos (konferencēs,
koncertos, dievkalpojumos, sarīkojumos u.c.), kā arī Latvijas un Polijas valsts svētku
pasākumos. Sevišķi jāatzīmē veltītie pasākumi Latgales atbrīvošanai 1920. gada ziemā
(Daugavpils poļu vidusskolas 2004. gada janvāra izstāde tika demonstrēta arī Latvijas
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Kara muzejā). Ļoti vērā ņemamu darbu skolēnu patriotiskajā audzināšanā veic poļu
skolu vispārīgās vēstures skolotāji. (Polijas vēsturi pasniedz pedagogi no Polijas.)
Arī poļu skolu dzīvē ievērojamu vietu ieņem katoļu reliģija, ko skaidri apliecina
Latvijas 1. poļu reliģiskās dziesmas festivāla sarīkošana 2004. gada februārī Daugavpilī,
kurā piedalījās dalībnieki no Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes skolām, kā arī viesi no
Polijas.
* * *
Poļu skolu skaits (trīs vidusskolas un divas pamatskolas) skaidri apliecina šīs
minoritātes nacionālās pašapziņas atdzimšanu un attīstību. Latvijas poļu skolas
neapšaubāmi ir izveidojušās ne tikai par poļu izglītības centriem, bet, pateicoties savai
darbībai kultūras jomā, arī par ievērojamiem poļu sabiedriskās darbības centriem Rīgā,
Daugavpilī, Rēzeknē, Krāslavā un Jēkabpilī. Tās dod ļoti nozīmīgu ieguldījumu,
pirmkārt, Latvijas poļu nacionālās pašapziņas un etniskās identitātes stiprināšanā un,
daudzos gadījumos, arī identitātes atjaunošanā tādās ģimenēs, kurās līdz šim, dažādu
apstākļu dēļ, tā bija zudusi vai ievērojami samazinājusies. Otrkārt, skolēniem šajās
izglītības iestādēs ir visas iespējas saistīt sevi ar Latvijas nacionālo identitāti. Sevišķi
uzskatāmi to apliecina poļu skolu piemērs Daugavpilī un citur Latgalē.
Iepriekš minētais ir sasniegts, pateicoties vairākiem nosacījumiem. Pirmkārt,
poļu izglītības augstajam līmenim (sevišķi Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē), ko veido
pedagogu augstā kvalifikācija, labais metodiskais un materiālais nodrošinājums (arī
pateicoties atbalstam no Polijas); latviešu valodas un arī citu valodu apguves līmenim,
kas ļauj skolu absolventiem turpināt izglītību latviešu vai poļu valodā; kā arī skolas
vadības un pedagogu prasmei rosināt skolēnu un viņu vecāku interesi par savas etniskās
dzimtenes un Latvijas vēstures, kultūras un politikas jautājumiem. Tas tiek panākts gan
mācību procesa laikā, gan ārpusstundu darbā pašdarbību kolektīvos, gan Latvijas un
Polijas svētkiem un atceres dienām veltītajos pasākumos. Daudzu pārkrievoto vai
pārlatviskoto poļu atgriešanās pie savas etniskās identitātes var veicināt arī Latvijas
sabiedrības integrāciju.
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Ebreju izglītība
Rīgas Šimona Dubnova ebreju vidusskola
Skola dibināta 1989. gadā. 1. septembrī tajā sāka mācīties 390 ebreju skolēni.
Skolas dibinātājs un pirmais direktors Hone Bregmans un viņa līdzgaitnieki bija
iecerējuši veidot to kā jidiša valodas un kultūras atjaunošanas bāzi Latvijā, paredzot
pakāpenisku pāreju no mācībām krievu valodā uz jidišu. Taču iecere netika īstenota, jo
trūka pedagogi, mācību līdzekļi, arī vecāku un skolēnu ieinteresētība šādā izglītībā
nebija liela.
Jau 1990. gadā, kad par skolas direktoru sāka strādāt Anatolijs Frīdmans, notika
pārorientācija uz mūsdienu moderno ebrejību, uz sakariem ar Izraēlas nacionālo valsti,
uz ivrita valodas mācīšanu. No Izraēlas atbrauca vairāki pedagogi, tika atsūtītas
attiecīgas mācību grāmatas un metodiskie materiāli. Mācību procesā arvien vairāk
ievijās cionisma idejas.
A. Frīdmana vadībā tika izstrādāta skolas izglītības koncepcija. Tika atzīti trīs
sociālie pasūtītāji: Latvijas valsts, vietējā ebreju sabiedrība, starptautiskā ebreju
sabiedrība kopsakarā ar Izraēlu. Skolas mācību plānā tika iekļauti Latvijas valsts
nacionālām interesēm atbilstošais komponents – lojalitātes un dzimtenes jūtu
audzināšana – un ebreju nacionālais komponents, ko pārstāvēja reliģiskais, cionistiskais
un kultūras aspekts.
Šī koncepcija bija sekmīga, skolēnu skaits palielinājās un skola ieguva atzītu
autoritāti. Tā veicināja gan ebreju jaunatnes sagatavošanu repatriācijai uz Izraēlu, gan
Latvijā paliekošo ebreju jauniešu iekļaušanos atjaunotās neatkarīgās valsts dzīvē. Taču
krievu valoda tā arī palika par mācību pamatvalodu. To veicināja arī no Izraēlas atsūtītā
mācību literatūra, kura bija iespiesta krievu valodā (piemēram grāmatas par ebreju
vēsturi, literatūru, tradīcijām u. c.). Jauniešu vairākums aizbrauc uz Izraēlu kā
krievvalodīgie ebreji.
Ap 2000. gadu, kad Latvijā sākās Sabiedrības integrācijas programmas
īstenošana, Š. Dubnova vidusskolas pedagogu kolektīvs vēlreiz pārskatīja savu mācību
ievirzi un lielāku vērību veltīja latviešu valodas, latviešu kultūras pamatu, Latvijas
vēstures un ģeogrāfijas mācīšanai. Šajā trešajā pārorientācijā tika nospraustas skolas
darbības galvenās pamatlīnijas:
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1. Ebreju tautas kultūras vērtību apzināšana, etniskās identitātes saglabāšana,
nacionālās identitātes veidošana.
2. Skolēnu sagatavošana sekmīgai integrācijai Latvijas sabiedrībā.
3. Brīvas un radošās personības audzināšana.
4. Bilingvālo mācību iesakņošana un pilnveidošana.
Šī pāreja ir notikusi sevišķi intensīvi pēdējo divu gadu laikā, kad skolu vada Grigorijs
Biksons.
Taču savu cionistisko orientāciju skola saglabājusi, nacionālās identitātes un
nacionālā pienākuma audzināšanu veic, akcentējot piederību Latvijai, gan ciešo saistību
ar Izraēlu, paužot atbalstu Izraēlas nācijas cīņai par ebreju nacionālās valsts
aizstāvēšanu un turpmāko attīstību. Liela morāla un politiska nozīme ir daudzu skolas
bijušo audzēkņu dalībai cīņās un darbā Izraēlā.
Š. Dubnova ebreju vidusskolas pedagogu kolektīvs, kopumā skatot, pilda
Latvijas Izglītības reformas likuma prasības. Skolas skolēni nepiedalās krievu politiķu
organizētajās protesta akcijās. Skola uzsver savu piederību Eiropas ebreju diasporai,
neatzīst Latvijas krievvalodīgo ebreju pieskaitīšanu tā saucamai „Latvijas krievu
kopienai”.
Vienlaikus tiek paaugstināta ivrita, ebreju tradīciju un vēstures mācīšanas
kvalitāte. Šajā jomā lieli nopelni ir skolotājam Germanam Levinam. Izmaiņas, kas
notikušas skolas darbībā, raksturo vairāki rādītāji:
1.

Sakarā ar notikušo repatriēšanos uz Izraēlu un demogrāfisko situāciju skolēnu

skaits samazinājies no 520 (1990. gadā) līdz 275 skolēniem (2004. gadā). Sagaidāms, ka
2004. gada 1. septembrī 1. klasē mācīsies 25-30 skolēni.
2.

To skolēnu skaits, kuri nāk no etniski jauktām ģimenēm, palielinājies no 60%

līdz 80-90%. Pašreiz skolā ap 15% skolēni piederīgi citiem etnosiem, galvenokārt
krievu. Starp viņiem un etniskiem ebrejiem ir draudzīgas attiecības. Par tām stāsta arī
Latvijas televīzijas 1. programmā 2004. gada 22. jūnijā demonstrētā īsfilma „Mans
labākais draugs”, kurā atainota ebreja un krievu jaunieša draudzība Š. Dubnova
vidusskolā.
3.

Ja 1990. gadu vidū 15-18% no mācību stundu skaita notika latviešu valodā,

70% krievu valodā, tad pašreiz mācību sadalījums ir šāds: 1.-9. klasē – 1/3 mācības
notiek latviešu valodā, 2/3 bilingvāli, kā arī 10.-12. klasē – 1/2 mācības notiek latviešu
valodā, 1/2 – bilingvāli, ivrita un angļu valodā. Vidējā slodze vidusskolā ir 35-36

101

stundas nedēļā. No tām 5 stundas veltītas ebreju ciklam: ivrits (3. st.), ebreju vēsture,
ebreju tradīcijas. 5 stundas atvēlētas latviešu valodai un literatūrai, 5 stundas arī krievu
valodai un literatūrai.
Skolu beidzot, tās absolventi prot latviešu valodu un zina ivrita un angļu valodu
sarunvalodas līmenī. Tas nodrošina jaunietim brīvu lingvistisko izvēli savai turpmākai
dzīvei. Valodu zināšanas ļauj lielam skolēnu skaitam piedalīties dažādās zināšanu
olimpiādēs Latvijā, Krievijā, ASV, Izraēlā un citās valstīs.
Etniskās identitātes audzināšanu ievērojami veicina skolas aktīvā mākslinieciskā
dzīve, ko pārstāv deju ansamblis „Maagaļ”, vokālais ansamblis un teātra studija. Tie
aktīvi piedalās Latvijas skolu māksliniecisko pašdarbības kolektīvu skatēs, reģionālos
dziesmu un deju svētkos, sniedz koncertus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, piemēram,
Lietuvā. Skolā tiek svinēti visi ievērojamākie ebreju tradicionālie svētki kā Hannuka,
Purims, ebreju Jaungads.
Nacionālās identitātes audzināšanā ir divi virzieni: Latvijas un Izraēlas. Svin 18.
novembri un Izraēlas neatkarības dienu, kā arī Jeruzalemes dienu (19. jūnijā).
Holokausta diena tiek atzīmēta 19. aprīlī, kad visā pasaulē ebreji atceras Varšavas geto
sacelšanos 1943. gadā. Holokausta vēstures mācīšana ir viens no ebreju identitātes
apziņas audzināšanas pamatelementiem, kas stiprina apņēmību saglabāt savu tautu,
cīnīties par tās cieņu un drošību.
Nacionālās identitātes audzināšanai kalpo arī skolēnu ekskursijas uz Latvijas
pilsētām un reģioniem, kā arī Izraēlas apmeklējumi.
Visu šo identitātes audzināšanas un integrēšanās norisi atspoguļo skolas avīze
„Thija” („Atdzimšana”), kas iznāk trīs reizes gadā.
Skolas veikto pasākumu rezultātus zināmā mērā raksturo vecāko klašu 25
skolēnu aptauja, kura notika 2004, gada 30. aprīlī un kuru veica L. Dribins. Aptauju
organizēja skolotājs G. Levins.
Etniskā identitāte
12 skolēni atzina, ka pilnīgi identificējas ar ebreju etnosu, 12 daļēji, viens
paziņoja, ka neidentificējas. 20 skolēni uzskata, ka izšķiroši svarīga ir ivrita valodas
apguve, trīs piešķir tam zināmu nozīmi, divi neuzskata par svarīgu. 15 skolēni uzskata,
ka identitātes saglabāšanu nodrošina sekošana etnosa tradīcijām, deviņi daļēji tam
piekrīt, viens nepiekrīt.
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20 jaunieši primāru nozīmi piešķir etnosa vēstures zināšanām, pieci to pašu
atzīst par „daļēju” priekšnoteikumu identitātes saglabāšanai.
Nacionālā identitāte
Trīs skolēni pilnībā identificējas ar Latvijas valsti, desmit daļēji, seši
neidentificējas.
Astoņi skolēni paziņoja, ka pilnīgi identificējas ar Izraēlu, kā ebreju nacionālo
valsti, 13 daļēji identificējas ar to, divi skolēni uzskata, ka identificējas arī ar Krieviju,
viens ar ASV, viens ar Gruziju.
Tātad samērā monolīta ir skolēnu etniskā identifikācija, bet dalīta nacionālā
identifikācija, kurā dominē saistība ar Izraēlu, daļēji arī ar Latviju. Orientācija uz
Krieviju šo skolēnu vidū nav populāra.
Astoņi skolēni uzskata, ka viņu kultūras identitāte sakrīt ar viņu etnisko
identitāti. 12 apgalvo, ka šī sakritība ir daļēja, bet pieciem tā nesakrīt. Tātad skolēnu
vairums atzīst savu piederību ebreju kā arī krievu kultūrai.
10 skolēnu kultūras identitāte ir pilnīgi pieskaņota viņu nacionālai identitātei, 14
skolēniem daļēji un tikai viens skolēns uzskatīja, ka tā ir pilnīgi savādāka. Tas liecina,
ka pārsvars Izraēlas un Latvijas kultūras ietekmei.
Kā negatīvu faktu jāvērtē 20 skolēnu liecība, ka viņu ebrejiskā identitāte Latvijā
tiek stipri vai daļēji apdraudēta. Turklāt galvenos draudus 17 skolēni saskata valodas
lietošanas jomā: domāta krievu valodas lietošana. 20 skolēni norāda uz draudiem
izglītības jomā, kas liecina par negatīvu attieksmi pret izglītības reformu. 15 skolēni
norāda arī uz identitātes šķēršļiem profesijas izvēlē, karjerā. (Drīzāk gan šie šķēršļi var
rasties latviešu valodas nepietiekamas prasmes dēļ.) Izbrīnu rada 15 skolēnu uzskats, ka
ir apdraudēta arī ebreju kultūras identitāte. To var dažādi saprast, piemēram, kā draudus,
ko rada globālās kultūras strāvas, kuras ienāk Latvijā.
19 skolēni norāda uz netolerances izpausmēm pret ebreju identitāti no citu
etnosu pārstāvju puses. Jādomā, ka te domāta netolerance skolu jauniešu vidē.
Jāsecina, ka ebreju etniskās identitātes saglabāšana un nacionālās identitātes
brīvas izvēles iespēja vēl nenozīmē, ka minoritātes jaunatne Latvijā jūtas brīva un
nepiespiesta, ka sabiedrībā valdītu saskaņa.
20 skolēni atbalsta prasību par Konvencijas ratifikāciju Latvijas Saeimā,
uzskata, ka tādam solim būtu pozitīva nozīme etnisko attiecību uzlabošanā, bet pieci
domā, ka ratifikācija būtiski neietekmētu etniskās attiecības.
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Par Latvijas ebreju minoritātes identitātes saglabāšanas garantu aptaujā 15 reizes
nosaukta Izraēla, deviņas reizes Latvijas ebreju kopiena, septiņas reizes Eiropas
Padome, septiņas reizes Eiropas Savienība, sešas reizes ANO, četras reizes Latvijas
valsts, trīs reizes ASV, trīs reizes EDSO. Tas liecina gan par Izraēlas lielo prestižu
Latvijas ebreju jaunatnē, gan par pašas kopienas stājas novērtējumu, gan arī par samērā
zemo uzticības līmeni Latvijas valsts institūcijām.
Kopumā aptaujas rezultāti vēlreiz parāda, ka Latvijas valsts etnopolitikas
ietekme nav guvusi pietiekami pozitīvu vērtējumu ebreju jaunatnes vidū. Ebreju skolas
lojālā nostāja nav pietiekami spēcīgs faktors, lai šo noskaņojumu mainītu.
Habad Ebreju privātskola
Šī skola tika nodibināta 1995. gadā un tās dibinātājs ir hasidu reliģiskā virziena
Habad pārstāvis Latvijā rabīns Mordehajs Glāzmans, kurš tagad ir arī Rīgas ebreju
sinagogas rabīns. Habad kustības centrs atrodas ASV, Ņujorkā. Habad neatzīst cionisma
mērķus un neuzskata Izraēlu par ebreju civilizācijas centru, bet tikai par vienu no tās
sastāvdaļām. Lielu vērtību Habad veltī pasaules ebreju diasporas garīgai aprūpei,
jūdaisma ietekmes vairošanai.
Habad finansētā skola Rīgā (Lāčplēša ielā 141) savā mācību un audzināšanas
darbā cenšas apvienot Latvijas likumiem atbilstošu sekulāro izglītību ar Habad mācību,
tās priekšrakstiem un ieteikumiem.
Skola deviņu gadu laikā pārveidota par vidusskolu. 2005. gadā notiks pirmais
vidusskolas izlaidums. Skolas direktore ir pedagoģijas maģistre Edīte Bloha.
Nākamā mācību gadā skolā mācīsies vairāk nekā 90 skolēni. Ap 60 ebreju bērni
apmeklē skolas bērnudārzu.
Gan sākumskolas, gan vidusskolas klasēs ieviesta bilingvālā izglītība. Kā
mācībvaloda tiek izmantota latviešu krievu un krievu ivrita valoda.
Ebreju tradīcijām, kultūrai, reliģiskam pasaules uzskatam, vēsturei sākumskolā
velta 5 stundas nedēļā (no 20-26 stundām), vidusskolā – 4 stundas nedēļā (no 30-36
stundām). Identitātes veidošanai veltīta ļoti liela uzmanība. Dominē reliģiski motivēta
etniskās identitātes izpratne, nacionālai identitātei netiek pievērsta tik liela vērība. Tiek
uzsvērta lojalitāte pret mītnes valsti, bet ne integrēšanās tās politiskajā nācijā.
Naturalizācija tiek propagandēta kā lojalitātes izpausme. Ap 85% bērnu nāk no Latvijas
pilsoņu ģimenēm.
Netiek ieteikta nacionālā orientēšanās uz Izraēlu.
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Ebrejistiku māca skolotājs no Izraēlas un divi skolotāji no ASV. Ar Habad
starpniecību katru mācību gadu skolā praktizējas trīs studenti no Izraēlas pedagoģiskās
koledžas.
Skolas vasaras nometnē Rīgā un Narvā (kopā ar Igaunijas bērniem) lielu
uzmanību velta ebreju reliģiskajām savdabīgajām tradīcijām.
Integrācijas jomā sevi apliecina skolas vokālais un deju ansamblis, teātra studija.
Tie piedalās dažādos festivālos Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, dažkārt arī Krievijā,
saistībā ar Habad ideju izplatīšanu. Habad skola sadarbojas ar Š. Dubnova skolu, rīkojot
kopīgus ebreju svētku pasākumus, organizējot skolotāju apspriedes, darbojas kopīgs
Skolotāju klubs.
Habad skolā galvenais akcents ir etniskā, reliģiskā identitāte un kultūras
identitāte saistībā ar šo pamatu.
Izglītības reformas jautājumā skolotāji ir rezervēti atturīgi, bet nepiedalās
akcijās un neiesaista tajās skolēnus. Atsevišķi skolēni ir piedalījušies krievvalodīgo
skolēnu protesta pasākumos savu vecāku atbalstīti un pamudināti.
* * *
Divās ebreju skolās 2003./2004. mācību gadā mācījās ap 49% no 676 ebreju
izcelsmes skolēniem Latvijā. 5% mācījās latviešu skolās, bet 46% krievu skolās. (IZM
ISVD Statistikas nodaļas 2004. gada jūlija dati.) Tas liecina par samērā stipru ebreju
jaunatnes piesaisti Latvijas ebreju kopienai, kas pozitīvi ietekmē gan viņu etniskās
identitātes nostiprināšanos, gan veicina nacionālās un pilsoniskās identitātes izvēli, gan
integrēšanos Latvijas sabiedrībā. Etnisko identifikāciju atvieglo arī divu tipu skolu –
sekulārās un reliģiskās pastāvēšana, kas ļauj vecākiem izvēlēties sava bērna
audzināšanas virzienu: cionistisko vai reliģisko. Cionisms gan propagandē nacionālu
identificēšanos ar Izraēlu, bet rada arī nacionālās valsts vērtības izpratni, kas nākotnē
varētu atvieglot arī identificēšanos ar Latvijas valsti, kā Eiropas Savienības dalībnieci.
Pašlaik šo identifikāciju kavē Latvijas valsts institūciju nepietiekami efektīvā
etnopolitika.
Habad skolas dotā izglītošanas alternatīva veicina ebreju jauniešu pilsonisko
identificēšanos ar Latvijas valsti, neakcentējot nacionālo kopību. Habad ieskatā
reliģiskā apziņa ir noteicošā, pārāka par nacionālo apziņu. Demokrātiskā valstī šādi
uzskati ir pieņemami, tā ir brīvas, atvērtas sabiedrības iezīme. Latvijas ebreju jaunajā
paaudzē šis uzskats tomēr paliks kā neliela mazākuma apziņas izpausmes liecība.
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Lietuviešu izglītība
Vēsturisks apskats
Tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas – 1991. gada 1. septembrī Rīgas 85. vidusskolā
darbību uzsāka pirmā lietuviešu klase, kurā mācības sāka 12 bērni. Klases atvēršana tika
panākta ar Rīgas pilsētas skolu valdes un Vidzemes priekšpilsētas skolu valdes atbalstu, kā
arī iniciatīvas grupas – 85. vidusskolas direktores – lietuvietes Aldonas Treijas un citu
lietuviešu sabiedrisko darbinieku (arhitektes Birutes Flanderes, Joņa Rudoka u. c.)
centieniem izveidot lietuviešu skolu Rīgā. Atbalstu projekta īstenošanai apliecināja arī
Lietuvas valdība un Lietuvas Izglītības ministrija, kas deleģēja darbam Rīgā skolotāju Editi
Murauskaiti – pirmās lietuviešu klases audzinātāju un lietuviešu valodas skolotāju (šāda
veida sadarbība ar Lietuvas Izglītības ministriju turpinās). Lietuviešu klases mācību plāni
un programmas bija apstiprināta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā.
1993. gada novembrī topošās lietuviešu skolas (šajā laikā trijās lietuviešu klasēs pie
85. vidusskolas mācījās 28 skolēni) paspārnē tika izveidots Rīgas lietuviešu izglītības un
kultūras centrs.
Pēc A. Treijas vadībā izstrādātās lietuviešu skolas koncepcijas akceptācijas Rīgas
pilsētas skolu valdē, 1995. gada jūlijā Rīgas Dome pieņēma lēmumu par Rīgas lietuviešu
pamatskolas izveidošanu. 1995. gada 1. septembrī septembrī skola uzsāka darbību, tajā
izglītību ieguva pirmo piecu klašu skolēni. (Ar katru turpmāko gadu klašu skaits pieauga.)
Skola turpināja strādāt Nīcgales ielas 22. (85. vidusskolas ēkā). Sākot ar 1996./1997.
mācību gadu, skolā tika atvērta arī sagatavošanas klase. 1997./1998. mācību gadā skolā
strādāja 14 skolotāji (no tiem astoņi pamatdarbā) un tajā mācījās 76 skolēni. Šajā mācību
gadā lietuviešu skola kopā ar 85. vidusskolu tika pakļauta LR Izglītības un zinātnes
ministrijas atestācijai un saņēma samērā augstu novērtējumu, bet 1997. gada maijā – skola
tika akreditēta.
Sākot ar 2000./2001. mācību gadu, Rīgas lietuviešu pamatskola ieguva
vidusskolas statusu (vienlaikus skolai tika piešķirtas arī jaunas telpas Prūšu ielā 42a) un
šajā laikā tās desmit klasēs mācījās jau 117 skolēni. 2003. gadā skolu pabeidza pirmā
izlaiduma klase un no 11 skolas beidzējiem seši iestājās Latvijas augstskolās (no tiem četri
– Latvijas Universitātē), bet četri – Viļņas universitātē (minētā tandence saglabāsies arī
2004. gadā).
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Par skolas pedagoģiskā sastāva profesionalitāti liecina ne tikai minētie skaitļi, bet
arī fakts, ka visi skolas absolventi iekļuva valsts finansētajās grupās.
2003./2004. mācību gadā skolēnu skaits Rīgas lietuviešu vidusskolā sasniedza 195
cilvēkus (sagatavošanas klasē mācās vēl 18 bērni). Skola atrodas ar Rīgas pašvaldības un
Lietuvas Mazākumtautību un emigrācijas departamenta finansiālu atbalstu renovētās, labi
iekārtotās un paplašinātās (2003. gada rudenī pabeigta arī sporta zāles celtniecība un ir
ieplānota skolēnu un skolotāju kopmītņu ēkas būve) telpās. Skolā strādā arī trīs skolotājas
no Lietuvas, viņas māca lietuviešu valodu un literatūru.
Sakari ar vēsturisko dzimteni
Lietuviešu skolā jau no tās darbības sākuma liela uzmanība tika pievērsta nacionālo
tradīciju iedzīvināšanai un sakaru uzturēšanai ar vēsturisko dzimteni Lietuvu. Regulāri tiek
atzīmēti lietuviešu un Lietuvas nacionālie svētki un piemiņas dienas, skolā viesojās
mākslinieki, dziedātāji un etnogrāfiskie ansambļi no Viļņas un Kauņas. Draudzīgi sakari
Rīgas lietuviešu skolēniem ir izveidojušies ar Žemkaļņa Paņevežas 1. ģimnāziju Lietuvā.
No Lietuvas pastāvīgi pienāk grāmatu un citu mācību līdzekļu sūtījumi. Sākot ar 1993.
gadu, skolēniem regulāri tiek dota iespēja pavadīt vasaru atpūtas nometnēs un piedalīties
dažādos pasākumos Lietuvā. Starptautiski sakari skolu saista ne tikai ar jau minēto
Paņevežas 1. ģimnāziju, bet arī Puņskas lietuviešu vidusskolu Polijā, 16. februāra
lietuviešu vidusskolu Vācijā un Kaļiņingradas skolotāju koledžu Krievijā. (Tā sagatavo
lietuviešu valodas skolotājus skolām Kaļiņingradas apgabalā, kur šī valoda tiek mācīta.)
Atbalstu skolai sniedz arī Lietuvas vēstniecība Latvijā. Skolēni vismaz reizi gadā dodas
mācību braucienā uz Lietuvu, Lietuvas Mazākumtautību un emigrācijas departaments
organizē nometnes Lietuvā.
1996. gada 7. maijā skolu valsts vizītes laikā Latvijā kopā ar prezidentu Gunti
Ulmani apmeklēja Lietuvas prezidents Aļģirds Brazausks, 1998. gada 12. maijā – Lietuvas
prezidents Valds Adamkus, 1998. gada 26. maijā – Lietuvas Seima priekšsēdētājs Vītauts
Landsberģis. Visi Lietuvas valstsvīri, pēc viesošanās skolā, par to izteicās ļoti atzinīgi,
uzsverot skolas sevišķo nozīmi Latvijas lietuviešu nacionālās pašapziņas saglabāšanā un
attīstīšanā.
Nacionālā identitāte
Skolā ļoti liela vērība pievērsta valsts valodas apguvei, un tajā pilnā mērā darbojas
bilingvālais izglītības modelis (latviešu un lietuviešu valodā) ar katru nākamo klasi
pakāpeniski palielinot latviešu valodā mācamo priekšmetu skaitu (praktiski visi mācību
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priekšmeti, izņemot lietuviešu valodu un literatūru, tiek apgūti latviešu valodā). Uzsākot
mācības 1. klasē, bērni nereti neprot ne latviešu valodu, ne arī lietuviešu valodu. Līdz 3.
klasei šīs valodas skolēni ir apguvuši.
Jāpiezīmē, ka labu piemēru skolēniem rāda no Lietuvas atbraukušie skolas
pedagogi, kuri visi īsā laika posmā apgūst latviešu valodu un pat beidz Latvijas
Universitātes maģistrantūru, piemēram, direktora vietniece Daiva Isakiene, kura 2001.
gadā ieguva maģistra grādu ar darbu par lietuviešu izglītības vēsturi Latvijā. Saskaņā ar
skolas koncepciju, skolā drīkst uzņemt ne tikai lietuviešu tautības vai lietuviešu izcelsmes
bērnus, bet arī citu tautību pārstāvjus, kuri vēlas apgūt lietuviešu valodu, iepazīt lietuviešu
tautas kultūru, vēsturi un tradīcijas. Rezultātā skolēnu vidū ir arī samērā daudz latviešu un
krievu, kā arī daži ukraiņi un poļi. Skolēni ar panākumiem piedalās Rīgā organizētajās
priekšmetu olimpiādēs (to skaitā – latviešu valodā un literatūrā), kā arī Lietuvā izglītības
iestāžu un vadības institūciju organizētajos konkursos un priekšmetu olimpiādēs. Skolā
darbojas divi pašdarbības ansambļi (latviešu un lietuviešu), koris, tautasdeju kolektīvs,
teātra pulciņš, kā arī mākslas studija.
Liela vērība tiek pievērsta skolēnu fiziskajai sagatavošanai sporta nodarbībās.
Draudzīgi sakari vidusskolu saista ar citām nacionālo minoritāšu vidējām mācību
iestādēm – Itas Kozakēvičas Rīgas poļu vidusskolu, Šimona Dubnova Rīgas ebreju
vidusskolu, Rīgas ukraiņu vidusskolu (ar ukraiņiem tiek rīkotas arī kopējas sporta
sacensības) un Rīgas igauņu vidusskolu.
Rīgas lietuviešu vidusskola veic lietuviešu kultūras dzīves centra funkcijas Rīgā
un lielā mērā arī visā valstī. Skolā svinīgi tiek atzīmēti Latvijas un Lietuvas valsts un
tautas, kā arī reliģiskie svētki, piedaloties ne tikai pedagogiem, skolēniem un viņu
vecākiem, bet arī plašākai Latvijas lietuviešu sabiedrībai. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta
pasākumiem, kuru mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu kultūru, veicinot viņu
integrāciju Latvijas sabiedrībā un vienlaikus izkopjot viņu nacionālo pašapziņu. Kā
piemēru var minēt 2003. gada 12. septembrī skolā organizēto “Dzejas pēcpusdienu” ar
latviešu dzejnieku Andra Vējāna un Valda Rūjas piedalīšanos, kurā arī paši skolēni
deklamēja dzeju lietuviešu, latviešu, angļu un krievu valodā.
Citas izglītības iestādes
1991. gada rudenī lietuviešu klase tika izveidota arī Liepājas 8. vidusskolā
(Dunikas ielā 5), un ar katru nākamo mācību gadu arī šeit klašu skaits pieauga. 1995./1996.
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mācību gadā Daugavpils 1. ģimnāzijā mācības 1. klasē uzsāka 12 lietuviešu skolēni, taču
organizatorisku problēmu dēļ tās drīz tika pārtrauktas.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas darbību atjaunoja vai arī uzsāka no jauna
vairākas lietuviešu Svētdienas skolas (tās dēvē arī par lituānistikas skolām). Kopš 1994.
gada Jūrmalas pilsētas Svētdienas skola (Jūrmalas 1. vidusskolā), kopš 1994. gada
Daugavpilī pilsētas Svētdienas skola, Jelgavas pilsētas Svētdienas skola (Jelgavas 2.
vidusskolā) un Rīgas pilsētas Svētdienas skolas (Rīgas 85. vidusskolā). Svētdienas skolas
izveidotas arī Dobelē un Valmierā. Visur tās atrodas latviešu vidusskolu paspārnē.
Fakultatīvi lietuviešu valoda tiek mācīta Rīgas 69. vidusskolā un Jūrmalas 1. vidusskolā,
kā arī Daugavpilī un Aknīstē. Kopš 1999. gada iespēja fakultatīvi apgūt etnokultūras
pamatus un lietuviešu valodu pastāv arī Ķegumā. Zināmu laiku Rīgā (1991.–1992. gadā),
Daugavpilī (1996.– 1999. gadā, lietuviešu bērnu grupa pilsētas 12. bērnudārzā, nelielā
bērnu skaita dēļ, tika apvienota ar latviešu grupu, lietuviešu valodu saglabājot kā
fakultatīvu apmācības iespēju) un Liepājā (1990.–1997. gadā) darbojās arī lietuviešu
bērnudārzi. Kopumā Svētdienas skolas, piemēram, 2001. gadā, apmeklēja apmēram 135
skolēni, bet fakultatīvās nodarbības Aknīstē, Daugavpilī un Ķegumā vēl 36 cilvēki.
* * *
Rīgas lietuviešu vidusskola ir izveidojusies par lietuviešu izglītības un kultūras
centru, kā arī par nozīmīgu lietuviešu sabiedriskās darbības centru. Tā dod nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas lietuviešu nacionālās pašapziņas un etniskās identitātes
stiprināšanā, daudzos gadījumos palīdz atjaunot lietuviskumu ģimenēs, kurās tā bija
zudusi vai ievērojami samazinājusies.
Rīgas lietuviešu vidusskola palīdz skolēniem iegūt Latvijas nacionālo
identitāti. Šajā skolā ir augsts izglītības darba līmenis. Tas ir sasniegts pateicoties
pedagogu kvalifikācijai, metodiskajam un materiālajam nodrošinājumam, latviešu
valodas apguves līmenim, kas ļauj turpināt izglītību augstākajās mācību iestādēs
latviešu vai lietuviešu valodā. Skolas vadība un pedagogi prot ieinteresēt skolēnus un
arī viņu vecākus par savu etnisko dzimteni, par Latvijas vēsturi un kultūru. Ievērojamu
ieguldījumu etniskās un nacionālās identitātes stiprināšanā dod arī lietuviešu svētdienas
skolas. Etniskās pašapziņas izaugsmi veicina arī Latvijas lietuviešu izglītības iestāžu
daudzpusīgie sakari ar Lietuvu.
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Krievu izglītība
Saskaņā ar socioloģiskajām atziņām izglītība mūsdienu sabiedrībā ir viens no
svarīgākajiem kultūras atjaunināšanas nosacījumiem. Kultūras atjaunošana savukārt ir
nosacījums tam, lai sociālā grupa uzturētu savu esību, savas atšķirības no citām grupām.
Katra etniskās grupa cenšas panākt, lai to esība netiktu apdraudēta. Izglītība, sevišķi
vispārējās izglītības līmenī, pilda arī indivīda socializācijas funkciju, proti, tā sagatavo
jauno paaudzi dažādu sociālo funkciju un lomu pildīšanai sabiedrībā. Tā ir svarīga ne
tikai noteiktās grupas interešu kontekstā, bet arī visai sabiedrībai kopumā.
Mazākumtautību skolas līdz ar to sastopas ar problēmu kā līdzsvarot savus centienus
saglabāt etnisko kultūru un sagatavot jauniešus dzīvei plašā sabiedrībā.
15. tabula
Skolu ar krievu mācībvalodu skaits
Krievu
Divplūsmu: latviešu/krievu
2003./04. m.g.
159
115
2002./03. m.g.
166
124
2001./02. m.g.
175
122
2000./01. m.g.
178
128
1999./2000. m.g.
189
133
1998./99. m.g.
195
145
IZM dati, www.izm.gov.lv, 10.04.2004.

Tabulas dati liecina, ka kopš 1998. gada skolu ar krievu mācībvalodu skaits
samazinās. Vairākas skolas ar krievu mācībvalodu neizturēja akreditāciju un tika
slēgtas. Dažām skolām bija problēmas nokomplektēt klases, jo īpaši sākumskolās.
20.gs. 90. gadu otrajā pusē samazinājās bērnu skaits sakarā ar dzimstības kritumu
krievu etniskajā grupā deviņdesmito gadu sākumā.
16. tabula
Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās, kuri mācās krievu valodā
Kopā
Sākumskolas Pamatskolas * Vidusskolas
2003./04. m.g.
91209
661
9765
78113
2002./03. m.g.
96554
774
11091
81879
2001./02. m.g.
103350
1226
11691
87473
2000./01. m.g.** 110629
1021
13658
92791
1999./2000. m.g. 115469
1356
14742
96696
1998./99. m.g.
120866
1656
16301
100134
IZM dati, www.izm.gov.lv, 10.04.2004.
* t. sk. mācību pāraudzināšanas iestādēs
** kopš 2000./2001. m.g. speciālo skolu skolēnu skaitā tiek ieskaitīti arī bērni, kuri mācās
sanatoriju internātskolās.
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Tabulā apkopotie dati norādā, ka kopš 1998. gada krievu skolu skolēnu skaits
sistemātiski samazinās. Daļēji tas saistīts ar demogrāfisko situāciju. Turklāt pēdējo gadu
laikā ir pieaudzis tādu krievu ģimeņu skaits, kas savus bērnus izglīto latviešu skolās.
Tomēr kopumā var secināt, ka izglītība krievu valodā joprojām ir pieprasīta. Skolās ar
krievu mācībvalodu 2003./2004. mācību gadā mācījās 29% no visa skolnieku skaita
Latvijā.
Izglītības likums, sākot ar 1995. gadu, atļauj skolām pašām veidot savas
izglītības programmas. Tāpēc katra skola ar krievu mācībvalodu var arī atšķirties tajā
ziņā, kā tā dažādi risina jautājumu par krievu skolēnu etnokultūrālās identitātes
saglabāšanu un attīstību.
Turpinājumā piedāvātā informācija par atsevišķām skolām ar krievu
mācībvalodu Rīgā, Liepāja un Krāslavā tika iegūta, apmeklējot skolas pasākumus, pētot
skolas dokumentus, intervējot skolu direktorus, skolotājus, skolēnus.
Rīgas Centra krievu privātģimnāzija
Rīgas Centra krievu privātģimnāzija dibināta 1995. gadā. Ģimnāziju nodibināja
Anna Mohova, vēstures zinātņu doktore, kura pašlaik arī ir ģimnāzijas direktore.
Ģimnāzijas dibinātāja 1994. gadā, pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas, sāka rīkot
humanitāros kursus. To koncepcija bija pilsoniskās apziņas celšana krievu skolēnos,
studentos un pieaugušajos. Kursu tēmas bija latviešu kultūra, valoda un civilzinības.
1995. gadā ar citu pasniedzēju palīdzību kursi pakāpeniski pārtapa par privātģimnāziju.
Tajā mācās skolēni no 8. līdz 12. klasei. Skolā ir ap 100 audzēkņu, pārsvarā bērni no
krievu ģimenēm. Mācības notiek krievu valodā, izņemot latviešu valodas un literatūras
stundas. Arī pēc 2004. gada 1. septembra mācības notiks krievu valodā.
Pasniedzēji un ģimnāzijas audzēkņi apmeklē dažādus krievu kultūras
pasākumus: Krievu drāmas teātri, Krievijas teātru viesizrādes. 2002. gadā ģimnāzijas
audzēkņi ar pasniedzēju atbalstu izdeva stāstu krājumu ar savu vecvecāku atmiņām par
Otro pasaules karu. Krievu valodas un literatūras skolotāja regulāri piedalās
kvalifikācijas celšanas semināros Krievijā. Ģimnāzijas direktore uzskata, ka savā
darbībā tā vēlas īstenot saliedētas krievu diasporas modeli, līdzīgu tai, kāda krievu
diaspora bija Latvijā starpkaru periodā, kā arī Francijā (par šo tēmu Anna Mohova
aizstāvēja doktora disertāciju).
Direktore uzskata, ka pašlaik krievu līderi Latvijā ir ļoti politizēti. Ir jūtams
intelektuālo un garīgo līderu trūkums. Krievi izjūt intelektuālo badu, bet necīnās ar to.
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Krievu kopienas vidū ir jūtams haoss, organizētības trūkums. Direktores un skolotājprāt
Latvijā nav tādas organizācijas, kura mērķtiecīgi rūpētos par krievu kultūras garīgaajām
un intelektuālālajām vērtībām. Tas ir iemesls, kāpēc ģimnāzija neuztur sakarus ar krievu
sabiedriskajām organizācijām. Skolotāji uzskata, ka pareizticība ir svarīga krievu
kultūras sastāvdaļa, bet diemžēl Latvijas pareizticīgajā baznīcā tās nesaskata garīgo
autoritāti. Nav izveidojusies brīvu asociāciju kultūra, un tas ir šķērslis tam, lai veidotos
pilsoniskā sabiedrība.
Rīgas Klasiskā ģimnāzija
Ģimnāzija dibināta 1997. gadā, direktors ir pedagoģisko zinātņu doktors
Romans Alijevs. Ģimnāzijā mācās vairāk kā 1000 skolēnu. Ģimnāzijā ir divas izglītības
programmas – matemātikas un lingvistiskā. Mācības notiek krievu, latviešu un angļu
valodā. Sākot ar pamatskolu, matemātika tiek mācīta padziļināti, kā profila priekšmets.
Angļu valodu apgūst jau no pirmās klases. No ceturtās klases tiek mācīta otra
svešvaloda – franču vai vācu valoda. Vecāko klašu skolēni mācās arī latīņu valodu.
Aptuveni divas trešdaļas no skolnēniem ir krievi un trešā daļa latvieši, baltkrievi, ebreji,
armēņi, kā arī bērni no jauktām ģimenēm. Aptuveni 200 skolēni ir latvieši. Vecākiem
ģimnāzija ir pievilcīga ar izglītības kvalitāti, multikulturālo pieeju, bilingvālo izglītību,
iespēju mācīties latviešu valodā, veiksmīgo integrācijas perspektīvu. Krievu vecākus
saista arī tas, ka bērni iepazīst savu dzimto kultūru. Vairāk kā 90% skolēnu plāno palikt
dzīvot Latvijā. Pārējie lielākoties cer emigrēt uz Rietumvalstīm.
Pēc ģimnāzijas direktora domām krievu kultūra nav reducējama uz krievu
valodas apguvi. Valoda ir svarīga etniskās identitātes sastāvdaļa, bet nepietiek zināt
tikai valodu, lai apliecinātu piederību krievu identitātei. Būt krievam nozīmē piederēt
krievu kultūrai. Mācību procesā krievu kultūrā tiek akcentēta 19. gadsimta kultūra:
filozofija, dzeja, literatūra, mūzika. Pareizticība ir krievu kultūras neatņemama
sastāvdaļa, bet daudzi jūtas pareizticīgi arī tad, ja nav “baznīciskoti”. Tāda ir ateisma
ietekme. Etniskā un kultūras identitāte ir jāsaprot pasaules kultūras procesu kontekstā.
Pasaulē notiek globalizācijas process un viena no tā izpausmēm ir ciešāks kultūru
kontakts un mijiedarbība. Tāpēc viens no principiem skolā ir multikulturālisms.
Skolā

darbojas

multikulturālās

izglītības

centrs.

Skolēni,

darbojoties

multikultūras centrā, izstrādā projektus, kuri sekmē pasaules kultūras mijiedarbības
procesa izpratni. Multikulturālisma princips ir tolerance pret citu kultūru, labvēlīgas
vides veidošana dažādu kultūru attīstībai. Ģimnāzijas direktors uzsver, ka skola cenšas
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uzturēt balansu starp multikulturālismu un dziļu izpratnu par savu dzimto (krievu)
kultūru. Pārējo tautību skolēnu etniskās identitātes attīstība notiek multikulturālisma
kontekstā.
Ģimnāzijā ir bibliotēka un bagātīgu resursu fondu. Tajā ir ievērojams skaits
grāmatu par krievu kultūru krievu valodā. Skolēni var brīvi izmantot bibliotēku, un
dziļāk iepazīt savu etnisko kultūru. To viņi arī dara. Ģimnāzija uztur kontaktus ar
Sankt-Pēterburgas skolām. Katru gadu tiek organizēti skolnēnu braucieni uz šo pilsētu.
Pedagogiem ir kontakti ar Sankt-Pētergurgas skolu pedagogiem.
Ģimnāzija piedalās skolu sadarbības projektos, kurus finansē Sabiedrības
integrācijas fonds. 2003./2004. mācību gadā skola piedalījās projektā “Pieturvietu
kultūra”, tajā piedalījās arī skolas no Polijas, Lietuvas, Krievijas.
Svarīgs ārpusstundu aktivitāšu komponents ir klubi. Ģimnāzijā darbojas 58
klubi. Tiek izdota sava avīze. Ģimnāzijas direktors uzskata, ka skolas labvēlīgā vide
palīdz skolas audzēkņiem iedziļināties savas kultūras vērtībās. Regulāri notiek
“Literatūras balles” – veltītas Pētera Pirmā laikiem, Katrīnas II laikiem, mūsdienu
literatūrai un dzejai.
Ģimāzijas direktors ir pārliecināts, ka krievu kultūru un krievu identitāti Latvijā
nekas neapdraud. Arī ģimenei ir jāizrāda noteikta loma kultūras identitātes uzturēšanā.
Ja ģimenē kultūras tradīcijas netiek koptas, tad skolai vien ir grūti. Skolēnu integrācijas
pedagoģiskais līdzeklis ir bilingvālā izglītība un multikultūras pieeja, bet sociālais
pamats – pilnvērtīga personības pašīstenošanās.
Rīgas Lomonosova ģimnāzija
Lomonosova ģimnāzija ir dibināta 1868. gadā. Tajā laikā te mācīja dabas
vēsturi, aritmētiku, ģeometriju, fiziku, kosmogrāfiju, ticības mācību, krievu, vācu,
franču valodu, vingrošanu, dejas, rokdarbus, ģeogrāfiju, glītrakstīšanu, zīmēšanu un
citus priekšmetus. Absolventu zināšanas bija labas. 1914. gadā ģimnāziju evakuēja uz
Ukrainu. Rīgā tā atgriezās 1919. gadā. No tā laika ģimnāziju sāka saukt par Rīgas
pilsētas krievu vidusskolu (Lomonosova ģimnāziju). Tajā mācījās gan zēni, gan
meitenes, un daudzi no viņiem bija emigrantu vai bēgļu bērni.
1945. gada rudenī Akas ielā 10 atvēra Rīgas 77. septiņgadīgo skolu. 1951. gadā
rudenī šī skola pārtop par Rīgas 23. vidusskolu.
Tikai 1991. gadā skolai tiek atdots tās vēsturiskais nosaukums – Rīgas M.
Lomonosova krievu ģimnāzija.
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Skolas direktors, Nikolajs Babarikins, uzskata, ka mūsdienās nav adekvāti pārāk
daudz akcenta likt uz savu etnisko piederību. Direktors uzskata, ka tradicionālā kultūra
mūsdienās nav aktuāla. Skolā nav priekšmeta, kas būtu vēltīts etniskajai identitātei, ja
neskaita krievu valodu un literatūtu. Ar tādiem mācību priekšmetiem kā vēsture un
literatūra būtu jāpietiek, lai iepazīstinātu skolēnus ar krievu kultūru.
Skolā atzīmē tradicionālos krievu svētkus un darbojas skolēnu teātra pulciņš.
Skolēni paši pārāk neakcentē savu etnisko piederību, demonstratīvi nelepojas ar to. Viņi
apzinās, ka ir krievi, bet tajā pašā laikā saprot, ka viņi atšķiras no Krievijas krieviem.
Viņus aizskar latviešu nacionalistiski noskaņoto politiķu izteicieni. Daudziem
skolēniem ir saknes Latvijā. Viņi labi zina latviešu valodu. Skolēni labprāt apgūst
latviešu kultūru un vēsturi, bet nevēlas to darīt piespiedu kārtā.
Direktors uzskata, ka skolai ir jāpalīdz stiprināt etnisko identitāti, kaut gan
pamatā šī funkcija ir jāveic ģimenei. Mūsdienās nevis tradīcijas un reliģija ir etniskās
kultūras nesēji, bet drīzāk komunikācijas un masu saziņas līdzekļi.
Pašlaik ap 50 procenti skolas absolventu iestājas Latvijas valsts augstskolās uz
budžeta vietām. Skolā mācās vairāku tautību pārstāvji, arī bērni no jauktām ģimenēm.
Skolēnu vecāki pārsvarā neiestājas pret vidusskolas reformu (pāreju vidusskolas klasēs
uz daļēju apmācību latviešu valodā). Vecāki ir pieņēmuši direktora sastādīto mācību
plānu, kurā matemātikas un fizikas pasniegšana paliek krievu valodā.
Pasniedzēji dodas uz kvalifikācijas celšanas semināriem arī uz Krieviju (sevišķi
krievu valodas un literatūras pasniedzēji).
Skolēnu skaits ir stabils un skola ir populara. Attiecībā uz mazākumtautību
vidējās izglītības refomu, daudzi pedagogi uzskata, ka tā nav pietiekoši sagatavota. Nav
atbilstošu mācību līdzekļu latviešu krievu valodā un metodisko līdzekļu bilingvālai
izglītībai.
Skolai ir kontakti ar Krievijas vidusskolām, skolēni pārsvarā brauc uz SanktPēterburgu. 2002. gadā bērnu grupa pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina ielūguma
devās vizītē uz Maskavu. Tas bija spēcīgs stimuls bērnu etniskās apziņas celšanai.
Krievu valodas un literatūras skolotāji ir novērojuši, ka bērni sākuši sliktāk
apgūt savu dzimto valodu. Dažkārt pārņem gramatiskas formas no latviešu valodas un
tieši tulko krievu valodā. Krievu valodā izzūd tēlainība. Tā kļūst mazāk emocionāla,
vairāk analītiska. Tas varētu būt attiecināms gan uz skolas audzēkņiem, gan uz lielāko
daļu krievu iedzīvotāju Latvijā. Tā notiekot tādēļ, ka krievi Latvijā ir pieraduši pamatot
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savas tiesības uz dzīvi Latvijā, attaisnot savu klātbūtni. Valodai zūd humora spēks un
skolēni sliktāk saprot humoru. Gatavojot materiālus stundām, skolotāji domā, ka tie būs
smieklīgi, bet skolēni nesmējas. Valodai piemītošā frazeoloģija ir valodas svarīga
sastāvdaļa, tā satur un veido noteiktu attieksmi pret dzīvi. Bet skolēni sākuši sliktāk
saprast frazeoloģiju, krievu klasisko literatūru, nespēj uztvert krievu valodas krāšņumu,
skaistumu. Vārdi vairs neizraisa tik daudz asociāciju. Pedagogi ir nobažijušies, ka slikti
sagatavotās reformas dēļ pasliktināsies izglītības kvalitāte un audzēkņu intelektuālais
līmenis kritīsies.
Liepājas A. Puškina vidusskola
Skolā mācās ap 1000 skolēnu un tā ir viena no lielākajām skolām Liepājā.
Administrācija un pedagogi skolas koncepcijā ir izvirzījuši ideju, ka skolai jābūt
pilsētas un rajona kultūras centram. Skolai ir izteikta starpkultūru izglītības un
integrācijas ievirze. Starpkultūru izglītībai skolā ir stiprs folkloras un etnisko tradīciju
aspekts. Skolā notiek folkloras festivāli dažādām tautībām – krieviem, ukraiņiem,
lietuviešiem, latviešiem. Folkloras festivālos skolēni iepazīstās ar savu un citu tautu
dziesmām, dejām, paražām, ticējumiem, virtuvi. Skola aktīvi sadarbojas ar folkloras
ansambļiem Liepājā, dzejas klubu. Tiek svinēti dažādi svētki – gan krievu, gan latviešu
tradicionālie svētki. Pasākumi, kuri ir veltīti latviešu svētkiem, notiek latviešu valodā.
Tāpat arī citu tautību veltītajos svētkos skolēni mācās dziesmas attiecīgajā valodā.
Skolai ir bijusi ilgstoša sadarbība ar Sorosa Fondu-Latvija, tā palīdzēja skolai
izstrādāt bilingvālās izglītības metodiku. Skola piedalās Sabiedrības integrācijas fonda
konkursos. Sadarbībā ar Latviešu valodas apguves valsts programmu skola rīkojusi
nometnes kopā ar latviešu skolām. Nometnēs skolēniem tiek radīta vide, kurā viņi var
lietot latviešu valodu, jo šādas vides nereti trūkst ģimenē.
Kā uzsvēra direktores vietniece ārpusmācību darbā, krievu ģimenēs ir diezgan
vājas etniskās tradīcijas. Līdz ar to nākas “konstruēt” šīs tradīcijas, izmantojot krievu
kultūras bagāto materiālu. Lai palīdzētu atjaunot etniskās tradīcijas, skolā darbojas
skolnēnu vecmāmiņu klubiņš. Skolā tiek audzināta pilsoniskā patriotiskā apziņa, lai
skolēni justu savu piederību Latvijai. Skolā darbojas jaunsargu grupa, kurā notiek
militārā audzināšana. Skolēni aktīvi piedalās skolas projektu nedēļās. 2002. un 2003.
gadā projektu nedēļas bija veltītas Eiropas Savienībai. Skolēni gatavoja referātus par
Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, rīkoja katrai zemei veltītus
pasākumus. 2004. gads veltīts starpkultūru izglītībai, 2005. gada projekta nedēļas tēma

115

būs “A. Puškins un puškiniešu kustība pasaulē”, 2006. gadā – “Mans projekts
“Vēltījums skolai”.
Skolai ir sakari ar mācību iestādēm Krievijā – Sankt-Pēterburgas vidusskolām
un Maskavas Puškina liceju. Skolnieki ir apmeklējuši šīs skolas brīvdienu laikā.
Liepājas 12. vidusskola
Skola dibināta 1965. gadā. Skolā pašlaik mācās gandrīz 900 skolēnu. Divas
trešdaļas skolēnu ir etniskie krievi, trešdaļa latvieši (10%), ukraiņi (8%), baltkrievi
(5%), poļi (4%), lietuvieši (5%), armēņi, gruzīni, ebreji. Skola piedāvā iespējas krievu
kultūras identitātes kopšanai. Skolā darbojas krievu folkloras ansamblis un teātris. Tiek
iestudētas krievu lugas. Skolā tiek svinēti krievu tradicionālie svētki – pareizticīgo
Ziemassvētki, Masļenica. Daļai skolēnu teātris it ļoti tuvs, un daži skolas absolventi ir
pat stājušies Šjukinas teātra arodskolā Krievijā.
Ap 70% skolēnu turpina mācības 12. Liepājas vidusskolā, kopumā ap 80%
vidusskolas absolventu iestājas Latvijas vidusskolās.
Skolai kopš deviņdesmito gadu sākuma ir izveidojusies sadarbība ar Liepājas
krievu kultūras biedrībām. Skolai ir sadarbība ar Liepājas literatūras un dzejas klubu
“Olimps”, kā arī ar Liepājas folkloras kolektīviem. Skolnēni piedalās folkloras svētkos,
folkloras kolektīvi dažkārt nomā skolas aktu zāli.
Skolai ir sadarbība ar Sankt-Pēterburgas 590. skolu.
Skolā ir stabils, polietnisks skolotāju sastāvs. Tas veicina multikulturālās vides
veidošanu. Krievu valodas un literatūras skolotāji stažējas Krievijā. Ik gadu atsevišķi
skolēni piedalās krievu valodas un literatūras olimpiādēs Krievijā un iegūst augstas
vietas. Nodibināta sadarbība ar Krievijas vēstniecibu Latvijā. Skolai ir sadarbība ar
Liepājas latviešu skolām. Notiek, piemēram, kopīgi teātra lugu iestudējumi.
Skolas direktors Valērijs Jepiskoposovs uzskata, ka pēdējo gadu laikā nav
notikušas lielas izmaiņas krievu identitātē. Protesti pret vidusskolas izglītības reformu
nav saistīti ar krievu etniskās apziņas attīstību. Tie drīzāk saistīti ar aizvainojumiem, kas
sakrājušies kopš 20. gs. 90-tajiem gadiem. Vecākus stipri ietekmē prese, kas ir
galvenais krievu saliedēšanas līdzeklis. Turklāt reforma ir sasteigta, “nāk no augšas”,
bez konsultācijām ar sabiedrību. Tomēr integrācija notiek. Bērni ir kosmopolīti, viņi
labprāt mācās dzīvot multikulturālā sabiedrībā.
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Krāslavas vidusskola “Varavīksne”
Nosaukums “Varavīksne” skolai piešķirts 1995. gadā. Pirms tam tā bija
Krāslavas 3. vidusskola. 1993. gadā skolas pedagogu kolektīvs un skolas administrācija
pieņēma lēmumu uzsākt skolā “Vecāku kultūras kursu” 5. un 6. klasēm. Kurss tika
plānots kā izvēles priekšmets, kurā skolēni apgūtu krievu, latviešu, baltkrievu, poļu,
lietuviešu kultūras tradīcijas un vērtības. Ideja par kursa uzsākšanu atrada aktīvu
atbalstu skolēnu vecāku vidū, kā arī izraisīja skolēnu interesi. Kurss turpinās arī pašlaik,
to izvēlas dažādu tautību bērni.
Skolā 2003./2004. mācību gadā mācījās 884 skolnieki. Skolnieku etniskais
satāvs bija šāds: 339 krievi, 290 latvieši, 147 baltkrievi, 74 poļi, pārējie – ukraiņi,
lietuvieši. Noteiktu kultūru māca attiecīgās tautības pedagogs: krievu kultūru krievs,
latviešu latvietis u. tml. Dzimtās kultūras kursa ietvaros skolēni tiek iepazīstināti ar
Latvijā izplatītāko kristīgo konfesiju – pareizticīgo, luterāņu, katoļu, vecticībnieku
mācībām. 2004. gadā pareizticīgo un katoļu Lieldienas tika svinētas vienā dienā. Skolā
Lieldienas tika atzīmētas trijās valodās: latviešu, krievu un baltkrievu. 2004. gada 1.
jūlijā skolu apmeklēja Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīts Aleksandrs.
Skolas direktors Arkādijs Fleišmanis stāsta, ka skolas pedagoģiskā koncepcija
ir multikulturālisma teorija izglītībā. Skolai ir sakari ar Krāslavas un Daugavpils
nacionālo kultūru biedrībām: “Latviešu kultūras sabiedrību”, krievu kultūras centru “M.
Kalistratova nams”, baltkrievu biedrību un citām kultūras biedrībām. Skolēni katru gadu
piedalās “M. Kalistratova” nama rīkotajos slāvu rakstības un kultūras svētkos Sv. Kirila
un Metodija dienā. Skola uztur sakarus ar Krievijas un Baltkrievijas ģenerālajiem
konsulātiem Daugavpilī. Kopš 2002. gada skolā darbojas skolēnu teātra studija.
Latviešu valodā tika iestudēta R. Blaumaņa luga “Jāņu naktī”.
Skola ietvērta kā pētīšanas objekts Daugavpils Universitātes psihologu 1996.
gadā veiktajā pētījumā “Par nelatviešu integrācijas īpatnībām Latvijas sabiedrībā uz
dzimtas kultūras vērtību pamata”. Pētījumā rezultātā apstiprinājumu guva hipotēze, ja
bērnam etnisko identitāti attīsta saistībā ar dzimto kultūru, tad bērna adaptācija plašākā
sociālā vidē kļūst vieglāka, tas kopumā stabilizē sabiedrību.
* * *
Pēdējo desmit gadu laikā daudzās krievu skolās ir notikušas ievērojamas
pārmaiņas. Skolu personāls un skolēnu vecāki ir centušies rast atbildi uz jautājumu, kādai
būtu jābūt krievu mācībvalodas skolai.
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Krievu mācībvalodas skolās ir pieaugusi izpratne par to, ka krievu valoda mācību
procesā ir ne tikai zināšanu un informācijas nodošanas līdzeklis skolniekiem, bet arī krievu
kultūras nesējs, krievu kultūras translācijas līdzeklis. Skolnieku vecāki ir sākuši aktīvāk
interesēties par to, kā skola risina etniskās kultūras saglabāšanas jautājumus (kā tiek
veidots mācību plāns, kā notiek priekšmetu mācībvalodas izvēle, kā etniskās kultūras
elements tiek ietverts ārpusstundu nodarbībās), sākuši aktīvāk piedalīties skolas
pasākumos.
Izpratne par to, kas ir krievu kultūra un kādi krievu kultūras elementi būtu
jāsaglabā skolai, atšķiras. Dažas skolas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs
iekļauj krievu tautas kultūras elementus – dziesmas, dejas, lietišķo mākslu (Liepājas 2.
A. Puškina vidusskola, Krāslavas vidusskola "Varavīksne"). Šī tendence ir raksturīgāka
skolām, kuras atrodas reģionos. Dažas skolas orientējas uz krievu 19. gadsimta
klasiskās kultūras sasniegumiem – mūziku, vizuālo mākslu, literatūru, filozofiju (Rīgas
Klasiskā ģimnāzija, Rīgas A. Puškina licejs). Atsevišķas skolas pievēršas pareizticībai.
Citas skolas orientējas uz moderniem kultūras translācijas līdzekļiem: masu saziņas
līdzekļiem un zinātni (Rīgas M. Lomonosova ģimnāzija, Rīgas centra krievu
privātģimnāzija). Šīs skolas akcentē skolēnu profesionālo orientāciju un specializāciju.
Neatkarīgi no tā, kādu krievu kultūras koncepciju skola izvēlas, intensīvāki ir kļuvuši šo
skolu kontakti ar Krievijas vidusskolām. Visbiežāk tās ir Maskavas vai SanktPēterburgas skolas. Skolas ir sākušas arī aktīvāk dibināt kontaktus ar vietējām krievu
kultūras un sabiedriskām organizācijām.
Vairākās krievu mācībvalodas skolās popularitāti ir ieguvusi multikulturālisma
ideja (Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Liepājas 2. A. Puškina vidusskola, Krāslavas
vidusskola “Varavīksne”). Multikulturālisms šajās skolās ir kļuvis par pedagoģisku
principu, uz kura balstīts mācību process. Multikulturālisma pamatā ir ideja, ka
mūsdienu sabiedrībā gan globālajā līmenī, gan vietējā pieaug dažādu kultūru kontaktu
intensitāte un mijiedarbība. Šādā sabiedrībā veiksmīgi integrēsies tie cilvēki, kuri būs
spējīgi saprast un novērtēt citu tautu kultūru, taču tas ir iespējams tad, ja tiem tuva ir
sava (savas ģimenes) kultūra. Šajās skolās skolēni apgūst vairākas valodas; bez dzimtās
un latviešu valodas, arī vairākas svešvalodas, svin dažādu tautu svētkus, iepazīst dažādu
kultūru tradīcijas.
Tās skolas, kuras īsteno multikulturālās izglītības koncepciju, cenšas palīdzēt
skolēniem integrēties Latvijas sabiedrībā. Pārējās skolas veicina integrāciju un
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pilsoniskās apziņas veidošanos galvenokārt netiešā veidā, īpaši neakcentējot integrācijas
problemātiku.

Baltkrievu izglītība
Rīgas Baltkrievu pamatskola
Skola pastāv kopš 1994. gada, atrodās Keldiša ielā 4 bijušā bērnudārza telpās.
Pirmais izlaidums notika 2003. gadā. Skolas direktors daudzus gadus bija Vjačeslavs
Telešs (kultūrbiedrības „Svitanak” pārstāvis), tagad skolu vada Anna Ivana. Bez
vispārizglītojošiem priekšmetiem un latviešu valodas šeit māca baltkrievu valodu un
baltkrievu kultūras pamatus. 2003. gadā skolu absolvēja 15 skolēni, no tiem viens
turpina mācības Baltkrievijā. Viens skolēns turpināja mācības ukraiņu skolā, četri
skolēni latviešu vidusskolā un četri skolēni krievu mācību valodas skolā.
Daugavpils svētdienas skola
Skola sāka darboties 1995. gada 8. oktobrī. Tai ir savas telpas ar skolai
nepieciešamo iekārtojumu un bibliotēku Raiņa ielā 31 (biedrības „Uzdim” telpās).
Skolai finansiāli palīdz sponsori un Daugavpils Dome. Skolotāja Gaļina Santocka māca
baltkrievu valodu un literatūru, kultūras pamatus un folkloru. Aizvadīto gadu laikā
apmēram 50 bērni un pusaudži ir apmeklējuši šo svētdienas skolu, daudzi no viņiem ir
kļuvuši par aktīvistiem baltkrievu biedrībā.
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Humanitārajā fakultātē ir izveidots
studiju kurss „Baltkrievu valoda un kultūra”. Regulāri par šo tematiku tiek rīkotas
studentu konferences. Žanna Korovacka ir izstrādāja maģistra darbu par latviešu –
baltkrievu salīdzinošo gramatiku, un turpina šo tēmu doktora disertācijā.
Skolu ietekme uz etnisko mobilizāciju
Baltkrievu eksperti uzskata nacionālo skolu par vienu no vissvarīgākajiem
instrumentiem pašapziņas modināšanā un etnisko vērtību pārmantošanā. Pārrunās un
intervijās izskanēja viedokļi, ka: 1) bez minoritāšu skolas asimilācija ir neizbēgama; 2)
svarīgi ir jauniešiem audzināt cieņu pret savām saknēm, tajā skaitā pret Baltkrievijā
dzīvojošajiem vecvecākiem, 3) ka bērniem ir jāprot baltkrievu valoda, kaut arī mēs paši
to neprotam.
Skolas ietekme uz biedrību dzīvi un ģimenēm izpaužas dažādi. Pašlaik
baltkrievu biedrību darbā aktīvi ir iesaistījušies skolēnu vecāki. Tāpēc ģimenēs ir
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pieaugusi interese par baltkrievu kultūras un sadzīves tradīcijām – to ir veicinājuši arī
baltkrievu skolu skolēni. Tomēr iespējams ir arī cits variants: bērni kļūst par etniskiem
baltkrieviem, bet vecāki turpina palikt pārkrievoti. Tādā gadījumā saglabājas pretruna
starp paaudzēm. Kura no tendencēm izrādīsies stiprāka, to rādīs nākotne.
Reizē ar etniskās identitātes aktivizēšanos notiek arī integrēšanās Latvijas
sabiedrībā. Nostiprinās horizontālie sakari ar citu minoritāšu skolām un latviešu
sabiedrību. Daugavpils baltkrievu svētdienas skolai kopš 1996. gada ir pastāvīgi sakari
ar latviešu svētdienas skolu Vitebskā, notiek savstarpējie apmeklējumi un pieredzes
apmaiņa.
Baltkrievu skolu perspektīva
Nila Muižnieka rakstā „Integrētā Latvija – kā īstenosim sapni?” („Diena”, 2004.
gada. 13. maijā) iezīmēta optimistiska aina par Latviju pēc desmit gadiem. Cita starpā
viņš paredz, ka būs vairākas baltkrievu un ukraiņu skolas un ka Latvijas Universitātē
izveidosies ne tikai judaistikas un polonistikas centrs, bet arī baltkrievistikas un
ukrainistikas centrs. Baltkrievu pamatskolai Rīgā jāpaver perspektīva kļūt par
vidusskolu. Pašlaik tam nav materiāli tehnisko iespēju – trūkst telpas un līdzekļi, lai
iekārtotu kabinetus, sporta zāli u. tml. Skolotāji ir pārliecināti, ka vecāku interese
pieaugtu, ja viņi zinātu, ka bērns iegūs šajā pašā skolā pilnu kvalitatīvu izglītību un arī
zināšanas par savu dzimto baltkrievu kultūru.
Daugavpilī saglabājas cerības izveidot šajā pilsētā baltkrievu ģimnāziju, kāda tur
bija līdz 1935. gadam.
Kopumā baltkrievu jaunatnes izglītošana, lai saglabātu (un atjaunotu) piederību savai
nacionalitātei, nav nodrošināta. Pārāk mazs baltkrievu bērnu īpatsvars Latvijā ir iesaistīts
baltkrievu izglītības sistēmā. Šāda sistēma nav izveidota.
Baltkrievu skolai nav tāda atbalsta no etniskās dzimtenes, kā, piemēram, poļiem
un ebrejiem. Palīdzība ir sagaidāma tikai no Latvijas valsts un pašvaldībām.

Ukraiņu izglītība
Rīgas Ukraiņu vidusskola
Ukraiņu izglītības valodisko struktūru LR vispārizglītojošās skolās pēdējo
desmit gadu sākumā un beigās raksturosim ar tabulu.
17. tabula
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Ukraiņu skolēnu skaits un sadalījums pēc apmācības valodas
N.p.k. Skolēnu skaits un mācību valoda
1993./94. mācību
gadā
1.
Kopējais ukraiņu skolēnu skaits
7379
4.
Mācās krievu mācībvalodas skolā
7009
2.
Mācās latviešu skolā
261
3.
Mācas ukraiņu skolā
107
5.
Mācās poļu skolā
2
(LR IZM dati)

2003./04. mācību
gadā
4126
3315
683
122
6

Šie skaitļi liecina, ka 1993./94. mācību gadā tikai 1,5% un 2003./04. mācību
gadā 3,0% ukraiņu bērni Latvijā mācījās ukraiņu valodā.
Krievu skolās pirms 10 gadiem mācījās ap 95%, bet 2004. gadā ap 80% ukraiņu.
Šajās skolās nav organizēta ukraiņu valodas fakultatīva mācīšana. Tādēļ ukraiņu
valodas saglabāšana kļuvusi tikai par ģimenes funkciju.
Latviešu valodā pirms 10 gadiem mācījās 3,5%, bet 2004. gadā 16,6% no vietējo
ukraiņu bērniem.
Ukraiņu nacionālās izglītības centrs ir Rīgas Ukraiņu vidusskola. Skola vēra
durvis 1991. gadā ar trim klasēm un 45 skolēniem. Tās izveidotāja un vadītāja ir izcilā
pedagoģe Lidija Kravčenko. Direktore un skolotāju kolektīvs gādā par ukraiņu etniskās
identitātes atjaunošanu un attīstību, vienlaikus – par ukraiņu jaunās audzes integrēšanos
Latvijas valstī un nacionālajā sabiedrībā. Galvenais virziens ir valodu mācīšana,
sagatavošana aktīvai sabiedriskai dzīvei Latvijā un dalībai Latvijas un Ukrainas sakaru
attīstīšanā, patriotisms, kas apvieno tēvzemes mīlestību Ukrainai ar Latvijas dzimtenes
mīlestību. Skola pakāpeniski pārgāja uz latviešu mācībvalodu, saglabājot ukrainistikas
pamatu.
Rīgas Ukraiņu vidusskolas klašu pašreizējā programma mācību priekšmetu
plānā no 2625 obligāto mācību priekšmetu stundām 10., 11. un 12. klasē (kopā skaitot)
ukraiņu valodas un literatūras mācīšanai tiek atvēlētas 525 stundas, apmēram 20% no
stundu skaita. Latviešu valodas un literatūras mācīšanai veltītas 560 stundas – 21,3% no
stundu skaita. Arī matemātika, vēsture, sports, lietišķā informācija, biznesa ekonomiskie
pamati tiek mācīti latviešu valodā, 1190 stundas, kas sastāda 45,3% no visu obligāto
priekšmetu stundu skaita. 350 stundas jeb 13,3% veltīti angļu valodas apgūšanai.
Kā izvēles priekšmetu māca krievu valodu: 210 stundas. Skolēnu vecāki
pieprasa krievu valodas un literatūras mācīšanu, jo arī ģimenē galvenokārt tiek lietota ši
valoda.
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Skola ir nodrošinājusi saviem audzēkņiem mūsdienu vajadzībām nepieciešamo
zināšanu apgūšanu, mācību process ir interesants, skolotāji labi sagatavoti darbam
mazākumtautības skolā. Tas pirmām kārtām ir skolas direktores L. Kravčenko nopelns.
Skolai ir augsts prestižs un tajā mācās arī citu tautību bērni.
Taču skolēnu skaits arī pēc pārejas uz vidusskolas statusu (1998. gadā) ir tikai
nedaudz palielinājies: no 230 līdz 285 skolēniem (2004. gadā). Pirmajā klasē 2004.
gada maijā bija tikai 12 skolēni. Turklāt etnisko ukraiņu skolēnu skaits skolā pēdējos
gados ir samazinājies. Ja 1999./2000. mācību gadā no 256 skolēniem 184 bija ukraiņi,
52 krievi, 14 latvieši, 4 poļi, viens vācietis un viens citas tautības, tad 2003./2004. m.g.
no 285 skolēniem 122 bija etniskie ukraiņi, 115 krievi, 35 latvieši, trīs baltkrievi, trīs
armēņi, divi lietuvieši, divi poļi, viens moldāvs, viens azerbaidžānis, viens vācietis.
Daļa no viņiem nāk no etniski jauktām ģimenēm, kur viens no vecākiem ir
ukrainis. Vecāki ir ieinteresēti, lai viņu bērns labi iemācītos latviešu un angļu valodu un
zinātu arī ukraiņu valodu. Tāda izvēle atbilst arī Latvijas izglītības politikas mērķiem un
centieniem.
Taču bažas rada ukraiņu bērnu mazais īpatsvars pamatskolas pirmajās klasēs:
2004. gadā 1.-5. klasē no 111 skolēniem tikai 28 ir etniskie ukraiņi! Tas nozīmē, ka
skola zaudē savu sākotnējo ukraiņu nacionālās skolas saturu. Tās loma ukraiņu kopienas
identitātes saglabāšanā mazinās. (Minētajās klasēs 55 skolēni ir krievi.) Vajadzīgs
papildus pētījums par motīviem, kuri nosaka neukraiņu bērnu velmi mācīties Rīgas
Ukraiņu vidusskolā. (Cik ir etniski jaukto ģimeņu bērni?) Varbūt skola pārvēršas par
Latvijas – Ukrainas sakaru veicinātāju, sagatavo valstu sadarbības aktīvistus, līdzīgi
analogām skolām citās Eiropas valstīs (piemēram, Polijā).
Pēc pilsoniskā sastāva 133 skolēni ir no Latvijas pilsoņu ģimenēm, 131 no
nepilsoņu ģimenēm, 14 bērnu vecāki ir Ukrainas pilsoņi, piecu Krievijas pilsoņi,
vienam – Lietuvas pilsonis, vienam – ASV pilsonis. Tas liecina, ka kopumā skolu ir
iecienījuši vecāki, kuriem ir LR pilsoņa statuss.
Skolas pedagogi daudz paveikuši integrācijas jomā, katrs skolas absolvents prot
latviešu valodu, zina Latvijas vēsturi, viņam ir labs priekšstats par latviešu literatūru.
Skolas kolektīvs ir solidārs ar izglītības reformu, skolēni nepiedalās politiskajās akcijās.
Aktīvi darbojas skolas atbalsta komiteja, ko vada Igors Kozaks. Regulāri notiek
skolas vecāku sapulces, kurās izskata arī identitātes un integrācijas jautājumus. 27.
maijā vecāku sapulcē, kur piedalījās ap 150 personas, Leo Dribins nolasīja referātu
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„Latvija Eiropas Savienībā”, kurā informēja arī par Latvijas ukraiņu nacionālās
minoritātes iespējām un Ukrainas izredzēm tikt uzņemtai ES valstu skaitā.
Ar skolas pozitīvo devumu kontrastē Rīgas ukraiņu ģimeņu intereses
samazināšanās par savu bērnu mācīšanos šajā skolā. Daļa uzskata, ka skola ir pārāk
elitāra, „dārga”, ka tā integrējusies tik lielā mērā, ka zaudē savu minoritātes skolas
nozīmi, kļūst par „latviešu skolu”.
Šāds priekšstats ir visai maldīgs. Par prototipu skolas attīstībā ņemta Kanādas
ukraiņu skolu pieredze, kas pierādījusi savu racionalitāti, savienojot identitātes un
integrācijas intereses. Taču, acīmredzot, etnisko attiecību situācija Latvijā vēl ir tālu no
tās saskaņas, kāda izveidojusies starp Kanādas valsti, sabiedrības vairākumu un
ieceļotāju ukraiņu ceturto paaudzi, kuras priekšgājēji ir jau cieši integrējušies, un skolas
uzdevums galvenokārt ir tikai ukrainiskās identitātes saglabāšana kultūras dzīves jomā.
Latvijā vēl jūtama atšķirība starp gaisotni skolā un noskaņojumu daudzās ukraiņu
ģimenēs.
Aptauja
Projekta īstenošanas ietvaros tika veikta skolas 10., 11. un 12. klases 42 skolēnu
aptauja, izmantojot projekta izstrādāto anketu „Minoritātes identitāte un tās aizsardzības
nepieciešamība”. (Pavisam šajās klasēs ir 61 skolēns.)
Aptaujas galveno rezultātu aina ir šāda:
1. 25 skolēni apliecina, ka viņiem ir ukraiņu etniskā identitāte, 14 uzskata, ka tā
ir daļēja, četri neatzīst šo identitāti.
2. 33 skolēni uzskata, ka Latvijā ukraiņiem jāsaglabā savas etniskās valodas
zināšanas, pieci uzskata, ka tam ir daļēja nozīme („valoda nav svarīgākais”), četri, ka
tam nav būtiska nozīme.
3. Etnisko tradīciju pilnīgu saglabāšanu vēlas 28 skolēni, daļēji tam pievienojas
vēl 10 aptaujātie (atstājot savā dzīvē vietu arī citu tautu tradīcijām), četriem skolēniem
etniskās tradīcijas ir vienaldzīgas.
4. 25 skolēni vēlas labi zināt ukraiņu vēsturi, 14 vismaz gūt daļējas zināšanas
par to, trīs skolēnus Ukrainas vēsture neinteresē.
5. 20 skolēni savu nacionālo identitāti galvenokārt raksturo kā piederību
Latvijai, septiņi kā piederību Ukrainai, 14 kā dalītu piederību (Latvija un Ukraina vai
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otrādi), septiņi vēlas daļēji identificēties arī ar Krieviju, pa vienam ar Grieķiju,
Moldovu, Baltkrieviju.
6. 26 skolēni domā, ka pilnīgi vai daļēji viņiem tuva ir viņu eiropeiskā identitāte.
7. 38 skolēni uzskata, ka viņu etniskā identitāte Latvijā zināmās jomās ir
apdraudēta, 23 skolēniem šķiet, ka šie draudi ir visai spēcīgi: tie visvairāk izpaužoties
valodas jomā (19 atbildēs) un izglītības jomā (14 atbildēs). 31 saskata draudus arī
profesijas izvēles iespēju jomā, 24 pat daļēji kultūras dzīvē. 24 skolēni saskatījuši
Latvijas sabiedriskajā dzīvē zināmas netolerances izpausmes.
8. 36 skolēni ir par Konvencijas ratifikāciju Latvijas Saeimā, 19 uzskata to par
ļoti svarīgu soli.
9. Atbildot uz jautājumu, kāda valsts vai institūcija ir ukraiņu minoritātes tiesību
garants, 13 skolēni nosauc Latvijas valsti, 13 Ukrainu, 19 Eiropas Savienību, 16
Eiropas Padomi, 13 ANO, 7 EDSO.
Tātad orientācija uz starptautisko organizāciju garantijas iespējām ir lielāka nekā
orientācija uz kādu no valstīm. Jāpiezīmē, ka 4 skolēni kā savas minoritātes aizstāvi
nosaukuši kādu „trešo valsti” Krieviju, Baltkrieviju, Grieķiju.
Šī aptauja liecina, ka etniskās apziņas izaugsme jaunatnes vidū rada lielākas
prasības savas identitātes garantēšanai, ko pamato ar šīs identitātes apdraudēšanas
faktiem, zināmu diskrimināciju un netoleranci.
* * *
Rīgas Ukraiņu vidusskola ir daudz paveikusi ukraiņu jauniešu un visu savu
audzēkņu etniskās un nacionālās identitātes apziņas izveidē, sekmējot viņu integrēšanos
Latvijas valstī, dzimtenes un patriotisma izpratni. Vienlaicīgi tā ir veicinājusi ciešu
savstarpēju sakaru iedibināšanu ar etnisko dzimteni Ukrainu, savu vēsturisko sakņu
iepazīšanu un izpratni. Etniskuma audzināšana veikta uz ukraiņu kultūras vērtību
pamata.
Savā ziņā Rīgas Ukraiņu vidusskolu varēja uzskatīt par minoritāšu jaunatnes
etniskās un nacionālās audzināšanas parauga prototipu. Taču šīs skolas ierosmēm nav
sekotāju. Ukraiņu kopienas apvienības un biedrības nav centušās veicināt ukraiņu
izglītības sistēmas paplašinājumu Latvijā, sekmēt ukraiņu jaunās paaudzes nacionālo
izglītošanu.
Rīgas Ukraiņu skola ir kļuvusi par Latvijas un Ukrainas draudzības un tolerantu
attiecību demonstrētāju, kas ir tikusi atzinīgi novērtēta abu valstu plašsaziņas līdzekļos.
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Pašlaik Rīgas Ukraiņu vidusskola pēc savu pedagogu un skolēnu etniskās
struktūras sāk tuvoties Krāslavas “Varavīksnes” skolas tipam. Iespējams, ka šādā veidā
tā var kļūt par integrācijas piemēru: ar noteiktu orientāciju uz ukraiņu identitāti un
Latvijas un Ukrainas sakaru stiprināšanu dažādās jomās, vienlaikus veicinot jauniešu
integrāciju mūsu sabiedrībā.
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Ceturtā nodaļa
Mazākumtautību organizācijas (biedrības) – būtiska etniskās
infrastruktūras sastāvdaļa
Poļu organizācijas Latvijā
Vēsturisks apskats
Poļi atjaunoja savu sabiedrisko darbību 1988. gadā, izveidojot organizācijas Rīgā
un Daugavpilī, kas 1990. gadā apvienojās Latvijas Poļu savienībā (turpmāk –
Savienība). Organizācija apvienoja kopumā apmēram 3000 biedru. Vienlaicīgi 1990.
gadā atjaunojās arī poļu skautu un gaidu kustība Latvijā.
Līdzīgi, kā citās sabiedriskajās organizācijās, arī Latvijas Poļu savienības biedru
skaits pēc 1991. gada ir sarucis. 1996. gadā organizācijā bija apmēram 500 aktīvu
biedru 13 nodaļās, bet 2004. gadā – apmēram 1000 biedru 14 nodaļās, no kuriem aktīvi
gan ir tikai 400-500 cilvēki. Savienībai ir nodaļas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā,
Krāslavā, Jēkabpilī, Ilūkstē, Jelgavā, Cēsīs, Ventspilī, Dobelē, Ludzā, Bauskā, Jūrmalā,
Tukumā un Maltā (pēdējā laikā gan vērojams nopietns aktivitātes trūkums Bauskā,
Dobelē un Ilūkstē).
Daudzskaitlīga un ļoti aktīva ir nodaļa „Promień” Daugavpilī. Daugavpils „Poļu
namā” nesen atklāta pat datorzāle, kurā datorzinības apgūst dažādu paaudžu pilsētas
poļu iedzīvotāji. Ļoti aktīva ir sporta sekcija. Tiek organizēts Daugavpils poļu vēstures
muzejs.
Nodaļas darbojas samērā patstāvīgi. Darbu vada galvenā valde Rīgā, ko ievēl
savienības ikgadējie kongresi (tajos viens delegāts pārstāv 15 aktīvos organizācijas
biedrus), un kurā darbojas nodaļu pārstāvji (priekšsēdētāja ir Rēzeknes pārstāve Vanda
Krukovska, kurai ir trīs vietnieki).
Daugavpilī organizācija 1994. gadā ir atguvusi namu Varšavas ielā. Savienība
kopš 1991. gada izdod divmēnešu žurnālu „Polak na Lotwie” (Polis Latvijā), bet kopš
1993. gadā laikrakstā „Latgales Laiks” tiek ievietots pielikums poļu valodā „Czas
Latgalii”, kas tagad pārdēvēts par „Slowo Polskie” („Poļu Vārds”).
Savienības ietvaros darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi, starp tiem pirmajā
vietā jāmin kori.
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Sakari ar Poliju
Savienībai ir pastāvīgi un daudzpusīgi sakari ar Polijas vēstniecību, Polijas
organizāciju „Wspólnota Polska” (Poļu kopība) un “Pomoc Polakom na Wschodzie”
(Palīdzība poļiem Austrumos), dažādām Polijas valstiskajām un nevalstiskajām
struktūrām, kuras sniedz Savienībai materiālu un dažāda cita veida palīdzību un
atbalstu. Vispirms tas attiecas uz finansiālo atbalstu žurnāla „Polak na Łotwie” (iznāk
reizi divos mēnešos) un laikraksta „Slowo Polskie” (iznāk reizi mēnesī) izdošanai,
Polijas vēstniecības un Savienības kopīgi organizēto konferenču sarīkošanai un
konferenču materiālu izdošanu, Savienības pārstāvju piedalīšanos dažādos sarīkojumos
Polijā.
Sevišķi jūtams ir atbalsts un saikne ar Polijas vēstniecību. Polijas vēstnieks un citi
diplomāti pastāvīgi piedalās savienības pasākumos. Saikne ir abpusēja, jo, savukārt,
savienības vadošie pārstāvji regulāri piedalās vēstniecības organizētajos dažāda rakstura
pasākumos.
Etniskā un nacionālā identitāte
Savienības vadošie darbinieki vienprātīgi atzīst, ka etniskās identitātes
stiprināšanā un pat izveidošanā noteicošā loma ir izglītībai poļu valodā, organizatoriskai
jeb sabiedriskai darbībai, dažāda rakstura kultūras pasākumiem, kā arī vēsturiskajai
atmiņai, kuru attīstīt palīdz gan trīs pirmie faktori, gan organizācijas biedru un Latvijas
poļu sabiedrisko darbinieku aktivitāte kopumā. Neapšaubāmi, ka tieši poļiem minētā
atmiņa ir nostādīta ļoti augsti. Minētais rod izpausmi gan 1919.-1920. gadā Latvijas
teritorijā kritušo poļu karavīru kapu aprūpē, kurā iesaistītas Savienības Latgales nodaļas
un tur esošās poļu skolas, gan Otrā pasaules kara vācu okupācijas laikā bojā gājušo
Latvijas poļu – Polijas „Armia Krajowa” tālās izlūkošanas tīkla un diversantu vienību
dalībnieku piemiņas godināšanā (Daugavpils „Poļu nama” pagalmā 1995. gadā viņiem
tika atklāta piemiņas plāksne), gan poļu preses izdevumos regulāri ievietotajos rakstos
par Emīliju Plāteri un citiem Latgales poļu muižniekiem, kuri atstājuši ievērojamas
pēdas Latvijas un Polijas vēsturē. 2003. gada beigās ar Polijas vēstniecības atbalstu tika
sarīkota zinātniska konference „Poļi Jelgavā”.
Ļoti aktīvi vēsturiskās atmiņas izkopšanas laukā darbojas Latvijas Centrālās
skautu un gaidu organizācijas ietvaros esošās poļu skautu un gaidu vienības. Piemēram,
22. gaidu vienības sengaidas ar Janīnu Glovecku priekšgalā Rīgā ir izveidojušas
vēstures muzeju, kurā ir materiāli gan par poļu sabiedrisko un izglītības darbību Latvijā
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pirms Otrā pasaules kara, gan poļu nacionālo pretestības kustību vācu okupācijas laikā.
Pateicoties poļu gaidu veiktajam darbam, Polijas vēstniecība 20. gs. 90. gados izdeva
grāmatu par Svētā Miķeļa kapiem Rīgā un tur apglabātajiem ievērojamajiem poļiem.
Ievērojama loma etniskās kopības stiprināšanā poļiem ir arī katoļu reliģijai.
Savienības svinīgāko pasākumu laikā obligāti tiek noturēti dievkalpojumi katoļu
baznīcās. Daugavpilī poļu 26. gaidu vienības dalībnieces aktīvi piedalās vietējās
draudzes dzīvē un dzied baznīcas korī.
Raksturīgi, ka Savienības biedru lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi un arī tie, kuri tādi
vēl nav, principā atzīstami par labvēlīgi noskaņotiem pret Latvijas valsti un latviešu
valodu. Minētais rod izpausmi arī organizācijas konferencēs un kongresos. Piemēram,
2004. gada 28. februārī, atklājot Daugavpils nodaļas konferenci, Savienības
priekšsēdētāja V. Krukovska savā runā uzsvēra nepieciešamību Latvijā un Daugavpilī
dzīvojošajiem poļiem „padziļināt integrāciju ar latviešiem un viņu kultūru”, izrādīt
cieņu latviešu tautas kultūrai un tradīcijām. V. Krukovska savas organizācijas un
Latvijas poļu vārdā 2004. gada jūnijā laikrakstā „Diena” izteica protestu pret „Krievu
skolu aizstāvības štāba” un citu krievu organizāciju mēģinājumu runāt visu Latvijā
dzīvojošo slāvu tautu vārdā, uzsverot, ka poļi arī ir slāvi, taču uztver gaidāmo izglītības
reformu kā pašu par sevi saprotamu.
Savienība pastāvīgi atzīmē arī Latvijas un Polijas valsts svētkus, rosīgi piedalās
poļu skolu dzīvē. Skolu vadītāji lielākoties ir arī organizācijas biedri un pat
amatpersonas, kas nodaļās ir atbildīgas par izglītības darbu.
* * *
Kopumā jāsecina, ka Savienība un tās darbības raksturs zināmā mērā ir Latvijas
poļu kopības apziņas un sevis, kā mūsu valsts vēsturiskas minoritātes apzināšanās,
skaidra izpausme. Tas Latvijas poļiem ļauj šodien būt vienai no visaktīvākajām Latvijas
nacionālajām minoritātēm arī sabiedriskās darbības laukā. Savienības darbībā joprojām
saskatāma tendence, kura bija vērojama jau tās darbības sākumā: izteikts atbalsts
Latvijas valsts neatkarībai, kā arī atbalsts, kaut arī ne pilnībā viennozīmīgs (sevišķi –
Latgalē), latviešu tautas centieniem stiprināt latviešu valodas lomu sabiedrībā. To
nosaka Savienības darbības raksturs un kopīgās idejiskās nostādnes, kuru pamatā ir
etniskās dzimtenes mīlestība, cieņa un lojalitāte pret Latviju, kura daudziem poļiem ir
līdzvērtīga jūtām pret Poliju, jo viņi sevi nacionālā ziņā ir identificējuši ar Latviju.

128

Ebreju organizācijas
Latvijas ebreji ir samērā labi organizēti. Pastāv un darbojas Rīgas, Daugavpils,
Liepājas, Jūrmalas, Jelgavas, Jēkabpils, Rēzeknes, Ludzas, Ventspils – Talsu – Kuldīgas
apvienotā ebreju kopiena, kā arī nelielā Ventspils ebreju jauniešu kopiena „Hevre
Hahomim”. Šo kopienu pasākumos piedalās ap 50% no Latvijas ebrejiem.1
2003. gada 16. martā Rīgā notikušajā Latvijas ebreju kopienu 1. kongresā
nodibināta Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, par tās priekšsēdētāju ievēlēts
Arkādijs Suharenko. Padomei galvenokārt ir koordinācijas un reprezentācijas loma.
Tomēr ar tās izveidošanos pabeigts apvienotās Latvijas Ebreju kopienas tapšanas
process. Latvijas Ebreju kopiena ir starptautiskās apvienības Eiropas Ebreju kongress
dalībniece. Padomes darbā arvien lielāku nozīmi gūst integrācijas jautājumi Latvijā un
Eiropas Savienībā.
Rīgas ebreju kopiena
Rīgas Ebreju kopienas priekšsēdētājs kopš 2002. gada marta ir Arkādijs
Suharenko, priekšsēdētāja vietnieks Benjamins Kajems. 2004. gadā par Kopienas
izpilddirektoru iecelta Gita Umanovska.
Kā jau minēts, 2004. gadā Rīgā dzīvoja 7805 ebreji. Apmēram 4 tūkstoši no tiem
piedalās Rīgas kopienas darbībā. Pēdējo divu gadu laikā notikusi būtiska kopienas
darbības formu un metožu pilnveidošana, vairāk pievēršoties ebreju identitātes
saglabāšanas un attīstīšanas uzdevumiem, kā arī integrācijai Latvijas sabiedrībā. Šīs
aktivizācijas galvenais īstenotājs ir 2000. gadā nodibinātais Rīgas ebreju sabiedriskas
centrs „Alef”. Tā rīcībā nodotas Rīgas Ebreju nama telpas Skolas ielā 6, kur atrodas arī
centra direkcija. Centra direktore ir Viktorija Gubatova, programmu vadītāja un
koordinatore – Gita Umanovska. Ar „Alef” saistīts arī Rīgas Ebreju jaunatnes centrs,
kura vadītāja ir Emīlija Gubatova. „Alef” sastāvā ir ap 400 personas, kuras maksā
biedru naudu, aktīvi piedalās sabiedrisko pasākumu organizēšanā un īstenošanā.
Pasākumos piedalās ap 3000 personas. Ik mēnesi notiek ap 50 pasākumi.
„Alef” galvenā funkcija ir ebreju pulcēšana, izglītošana, informēšana, sabiedriskās
aktivitātes rosināšana, liekot apzināties savu īpašo etnisko identitāti, savu piederību
ebreju civilizācijai un tās vēsturei. Tā tiek nodrošināta vietējo krievvalodīgo ebreju
uzticība savam etnosam, nepieļaujot viņu asimilēšanos krievu vidē.
1

(Sk. Umanovska Gita. Saglabāt būtību: ebreju integrācijas pieredze. – www.politika.lv 2004.13.01.)
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„Alef” veicina ebreju integrēšanos Latvijas sabiedrībā. Pēc centra iniciatīvas
2004. gadā tika nodibināts projekts „Mēs dzīvojam Latvijā” (vada G. Umanovska). Tā
ietvaros 24. februārī Rīgas Ebreju namā tika sarīkota izstāde par Latvijas etnisko
minoritāšu vēsturi un dzīvi mūsdienu Latvijā, ko apmeklēja ne tikai minoritāšu
pārstāvji, bet arī daudzi ārvalstu vēstnieki. Izstādes laikā notika spraiga diskusija par
minoritāšu tiesībām un lomu Latvijā.
29. martā Ebreju namā tika sarīkots minoritāšu vadītāju seminārs par integrācijas
problēmām Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Šajā seminārā Leo Dribins
nolasīja referātu par ES valstu minoritāšu nacionālo identitāti un minoritāšu tiesībām
Eiropā. Referēja arī profesore Ilga Apine. 3. maijā „Alef” sarīkotā seminārā kopienu
pārstāvjiem referēja uzaicinātais Kijevas profesors Leonīds Maciha par ebreju
vēsturisko pieredzi sabiedrības integrācijā.
„Alef” iniciatīvas ir būtisks atbalsts Sabiedrības integrācijas lietu ministra N.
Muižnieka sekretariātam darbā ar kopienu vadītājiem. „Alef” un tā Jaunatnes centra
pasākumi identitātes jomā tiek organizēti atbilstoši dalībnieku vecumam un
profesionālai orientācijai.
Pavisam tiek īstenotas 96 tematiskas aktivitātes. Vecuma grupu dalījumā šīs
aktivitātes daļēji atspoguļo sekojoša tematika:
1. Bērniem 2-5 gadu vecumā nodarbības piedāvā klubs „Parpar”. Pastāvīgi
piedalās 10-15 bērni.
2. 6-12 gadu veciem bērniem arī ir savs klubs. Tajā piedalās 20-30 bērni. Šaha
sekcijā 10 bērni, rokasbumbas nodarbībās 10 bērni.
3. 12-17 gadu veciem jauniešiem izveidots tīneidžeru klubs, organizētas brīvās
cīņas, šaha nodarbības. Piedalās 120-130 jaunieši. Ap 50% no viņiem ir ebreju
skolu skolēni, ap 50% ebreji, kuri mācās krievu skolās. Šo auditoriju saista arī
„Alef” un tā Jaunatnes centra rīkotās ziemas un vasaras nometnes, vasarā arī
nometnes Lietuvā un Ungārijā, kur notiek tikšanās ar ārvalstu ebrejiem.
4. Vislielāko uzmanību „Alef” velta 18-35 gadus veciem cilvēkiem, kad notiek
personas dzīves izvēle, jārisina tās problēmas. Šajā jomā populāras ir „Alef”
Jaunatnes kluba aktivitātes: diskusijas par ebreju vēsturi un tradīcijām;
jaunatnes vakari un savstarpēja iepazīšanās. Tā tapušas 12 ebreju ģimenes,
sarīkotas viņu kāzas. Tiek mācītas ebreju dziesmas un dejas, svinēti ebreju
svētki. Darbojas jaunā līdera kursi, notiek diskusiju kluba nodarbības par

130

aktuāliem sabiedriskās dzīves jautājumiem, tikšanās ar interesantām,
redzamām personām. Cieņā ir sports: basketbols, galda teniss, novuss. Īpaši
piedāvājumi ir intelektuāli orientētiem cilvēkiem. Piemēram, reizi mēnesī
notiek intelektuāļu spēle „A jidiše kop”, tiek rīkoti pasākumi, lai iepazītos ar
stāvokli pasaules ebreju diasporā, piedalās vairāk kā 100 pastāvīgie dalībnieki.
5. Vecāku klubam par audzināšanas jautājumiem ir 30 pastāvīgi dalībnieki.
Ģimenes klubam 150 dalībnieki. Notiek ebreju svētku organizēšanas
apmācības. Ebreju svētkos Skolas ielā 6 katru reizi piedalās vairāki simti
cilvēku. Pēdējā laikā sāk ielūgt arī citu Latvijas minoritāšu pārstāvjus,
piemēram Hannukas svētkos 2003. gada decembrī piedalījās Vācu kopienas
ansamblis.
Pateicoties „Alef” un citiem tamlīdzīgiem pasākumiem, ebreju ģimenes, kuras
85% gadījumos ir etniski neviendabīgas, saglabā savas nākamās paaudzes piederību
ebreju etnosam. Daudzās ģimenēs ebreju jaunā audze, gūstot izglītību krievu un latviešu
valodā, un ģimenē lietojot krievu valodu, savu identitāti tomēr veido ebreju gara un
tradīciju ietekmē. Jāņem vērā, ka „Alef” un ebreju skolu pasākumos piedalās arī tie
jauniešu vecāki, kuri nav ebreji.
Svarīga nozīme „Alef” darbības popularizēšanā ir šī centra ilustrētam
mēnešrakstam „Alef”, kas iznāk krievu valodā. Tā šī žurnāla 2004. gada februāra
numurā stāstīts par „Alef” rīkoto Ebreju biznesa kluba sapulci, kurā „mācās”, t.i. dalās
pieredzē daudzi Rīgas uzņēmēji.
„Alef” pasākumu komplekss ir devis Rīgas Ebreju kopienai jaunu un rezultatīvu
darbības jomu. No tās var mācīties arī citu minoritāšu kopienas. Turpina darboties arī
agrākās struktūras.
Muzejs „Ebreji Latvijā”, kas saņem Latvijas valsts finansējumu, izveidojis
Latvijas ebreju vēstures plašas ekspozīcijas un 2004. gada 13. jūlijā atvērta arī tikko
izveidotā holokausta vēstures zāle. Tam ir ļoti liela nozīme gan Latvijas ebreju
identitātes nosargāšanā, gan attieksmes veidošanā ar Latvijas valsti. Valsts institūciju,
īpaši Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas gādība par ebreju vēstures
izzināšanu, holokausta upuru cienīšanu, visas patiesības atklāšanu par notikumiem
Latvijā Otrā pasaules kara laikā vairo ebreju uzticēšanos atjaunotai neatkarīgai valstij,
sekmē viņu integrāciju. No Latvijas vēstures komisijas rakstu 11 sējumiem 5 sējumi
veltīti holokausta vēsturei. Starp autoriem vairums ir latviešu tautības vēsturnieki:
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Dzintars Ērglis, Aigars Urtāns, Rudīte Vīksne u.c. Savukārt par latviešiem – ebreju
glābējiem pētījumus veicis Marģers Vestermanis, Meijers Melers, Josifs Ročko u.c.
ebreju vēsturnieki. Tā Latvijā holokausta vēstures rakstīšana notiek vienotas
historiogrāfijas ietvaros, tas ir viens no integrācijas procesa momentiem.
Šajā sakarā jāmin arī ebreju piemiņas vietu atklāšana un sakopšana Biķerniekos,
Rumbulā, Aucē, Liepājā, ceļojošā izstāde „Latvijas ebreju kopiena: vēsture, traģēdija,
atdzimšana” pabijusi 12 pilsētās.
Visi šie pasākumi guvuši atzinību arī Izraēlā un citās ārvalstīs. 2004. gada 9.
jūnijā Latvija tika uzņemta „Starptautiskajā holokausta izglītības, pētniecības un
piemiņas Darba grupā”, kļūstot par tās 18 dalībvalsti.
Taču paliek antisemītisma recidīvu aktualitāte, kura daļēji traucē ebreju un
latviešu saprašanos. Šajā sakarībā ar nožēlu jāatzīmē laikrakstā „Latvietis Latvijā”,
„DDD”, Latvijas Radio 1. programmas „Brīvā mikrofonā”, internetportālā („Delfi” u.c.)
pieļautie uzbrukumi ebrejiem, viņu reliģijai, kultūrai, arī holokausta upuru piemiņai.
Nesaprotama ir dažu valsts institūciju „neitralitāte” šajā

jautājumā, Satversmes

aizsardzības biroju ieskaitot.
Ebreju identitātes saglabāšanas nolūkam rezultatīvi kalpo Latvijas ebreju sociālās
aprūpes centrs „WIZO - Rahamim”, kura izveidotāja un vadītāja ir Hana Finkelšteine.
Aprūpē ir ap 2000 cilvēku no ebreju ģimenēm. Palīdzība veciem un slimiem cilvēkiem
rada daudzu ebreju sakļaušanos ap savu kopienu, sevišķi liela nozīme tam ir Rīgā. Šī
rūpe ietekmē visu ebreju noskaņojumu, palīdzību saņem arī nabadzīgās jauno cilvēku
ģimenes, viņu bērni. Tas mazina marģinālu nošķiršanos no valsts un sabiedrības.
Jāatzīmē, ka „WIZI-Rahamim” organizē arī veco ļaužu tikšanos un kultūras pasākumus,
tā iesaistot viņus sabiedriskā dzīvē.
Medicīnas aprūpes biedrība Bikur Holim un tās slimnīca daudz paveikusi
integrācijas labā. Biedrības medicīniskā aprūpe 2004. gadā ir ne tikai Latvijas ebreji, bet
arī 145 000 Latgales priekšpilsētas iedzīvotāju. Pašreiz tikai ap 7% slimnīcas pacienti ir
ebreji. Pēc Bikur Holim prezidenta profesora Arkādija Gandza atziņas: „Slimnīcai jābūt
par tiltu starp tautībām un reliģiskām konfesijām”. Bikur Holim kļuvusi arī par jaunu
medicīnas tehnoloģiju ieviesēju Latvijā, īpaši diagnostikā.
Šamir biedrība
Rīgas ebreju reliģiskās draudzes ietekme ebreju identitātes veidošanā nav liela.
Draudze galvenokārt aprūpē un ietekmē gados vecākus cilvēkus. Pēc bijušā Latvijas un
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Rīgas virsrabīna Natana Barkana nāves 2003. gadā, par draudzes rabīniem atzīti Habad
rabīns Mordehajs Glazmans un N. Barkana bijušais vietnieks Arje Bekkers. Savu
agrāko sabiedriskā saieta lomu Rīgas sinagoga neturpina. Tādēļ mazinājies arī draudzes
sabiedriskās darbības mērogs. Draudzes priekšsēdētājs ir Dāvids Kagans.
N. Barkana dēls rabīns Menahems Barkans, kas, izpildot tēva novēlējumu,
atgriezies Rīgā, uzņēmies reliģiskās biedrības „Šamir” vadīšanu un cenšas izveidot tās
sabiedrisko centru kādreizējās sinagogas telpās Stabu ielā. Iecerēta „Šamir” zinātnieku
kluba darbības atjaunošana. Pašreiz tiek pabeigta N. Barkana vadībā sagatavotās
grāmatas „Latvijas sinagogas” izdošanas nodrošināšana. Tas var dot jaunu impulsu
Latvijas ebreju reliģiskās vēstures atklāsmē un tā parādīt viņu devumu garīgo vērtību
radīšanā mūsu zemē. Tam būs arī zinātniska nozīme Eiropas mērogā, kas sekmēs
Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Daugavpils Ebreju kopiena
Nav precīzi zināms, cik ebreju ir tieši saistījušies ar Daugavpils Ebreju kopienu.
Taču, nepārprotami, kopienas dzīvi nosaka Latvijā dzimušie ebreji, LR pilsoņi, kuru
vairums arī veido kopienas kodolu.
Kopienas priekšsēdētāja vairāk nekā 10 gadus ir pedagoģe Sofija Mejerova.
Kopiena ir gan sekulāra, gan reliģiska. Tai ir sava sinagoga. Galvenā vērība veltīta
ebreju kultūras tradīciju saglabāšanai; par to lasa speciālas lekcijas, notiek apaļā galda
diskusijas, jaunās un vidējās paaudzes ebrejiem nodod vecās paaudzes pieredzi tradīciju
kopšanā. Speciālas nodarbības notiek arī (sievietēm) par ebreju virtuvi, ebreju svētku
galda sagatavošanu.
Kopienai ir izstrādāta sava sociālā programma palīdzības sniegšanai veciem un
slimiem cilvēkiem, kā arī bezdarbniekiem, viņu bērniem. Katru nedēļu kopienā notiek
bezmaksas ārsta apskate un konsultācijas. Ir atvieglojumi zāļu iegādei. Tas iespējams,
pateicoties ārvalstu ebreju sniegtajai palīdzībai.
Kopienas lepnums ir tās intelektutāļu grupa, kuras redzamākie dalībnieki ir
vēsturnieki profesors Josifs Šteimans, Zalmans Jakubs un Boriss Volkovičs. Tiek pētīta
Latgales ebreju vēsture, reizē atklājot arī jaunumus Latgales vēsturē kopumā.
Integrāciju veicina gan ebreju dalība visas Latgales vēstures pētīšanā, gan citu tautību
vēsturnieku dalība ebreju vēstures izpētē. 2003. gadā nāca klajā Borisa Volkoviča,
Dmitrija Oļehnoviča, Josifa Ročko, Marjana Staševska, Ārona Šnejera, Josifa Šteimana
grāmata „Holokausts Latgalē” (krievu valodā), kurai ieguvusi starptautisku atzinību.
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2004. gadā izdota profesora J. Šteimana monogrāfija „Pasaules ebreju vēstures
pētnieki” (latviešu valodā), kurā pirmoreiz sniegta arī Latvijas ebreju historiogrāfija, ko
radījuši kā ebreju, tā latviešu autori.
Daugavpils Ebreju kopiena atbalsta sabiedrības integrāciju, taču kritiski vērtē
Latvijas valdību etnopolitiskās darbības, saskata tajās daudzas kļūdas, kuras apgrūtina
integrāciju, īpaši valodas lietojumā un izglītības jomā.
2004. gada aprīlī tika veikta astoņu Daugavpils Ebreju kopienas pārstāvju aptauja
par identitātes un integrācijas jautājumiem. Tās rezultāti deva šādu atbilžu ainu:
Visi respondenti atzīst savas etniskās identitātes saglabāšanas vitālo nozīmi.
Norādot nacionālo identitāti, trīs personas identificējas tikai ar Latviju,divas ar Latviju
un Izraēlu, viens ar Latviju, Izraēlu un ASV, viens ar Latviju, Izraēlu un Krieviju, viens
ar Izraēlu un Ukrainu.
Seši respondenti uzskata, ka ebreju identitāte Daugavpilī ir apdraudēta gan
valodas lietošanas, gan izglītības iegūšanas, gan profesionālās izvēles jomā. Pieci
respondenti saskatījuši arī netolerances pazīmes. Septiņi uzskata, ka negāciju
pārvarēšanu var sekmēt Konvencijas ratifikācija Latvijas Saeimā.
Par Latvijas ebreju identitātes saglabāšanas garantu divi respondenti nosauc
Latvijas valsti, trīs Eiropas Savienību, divi Eiropas Padomi, divi Izraēlu, pa vienam
ANO un pašu Latvijas ebreju kopienu.
Aptauja atklāj zināmu nedrošības un nestabilitātes gaisotni ebreju vidē sakarā ar
Latvijas etnopolitiku minoritāšu tiesību jautājumā. Tas liecina, ka arī lojālā kopienā
Latvijas valsts institūcijas nav guvušas pietiekami spēcīgu reputāciju. Minoritātes
identitātes izpausmes nav guvušas pārliecinošas saglabāšanas garantijas no valdību un
valdošo partiju puses. Radusies pretruna traucē sabiedrības saskaņu un integrāciju.
Liepājas Ebreju draudze
Liepājas ebreju kopiena saglabā draudzes nosaukumu, jo tā likumīgi pārņēmusi
kādreizējās (pirmskara) draudzes īpašumus. Taču kopienas darbībā dominē sekulārie
faktori. Kā jau minēts, 2004. gada 1. janvārī Liepājā pastāvīgi dzīvoja 180 ebreji (1996.
gadā 305, 2000. gadā 214). 78 pilsētas ebreji ir LR pilsoņi (43,3%), no tiem 20
dzīvojuši Latvijā pirms 1940. gada. Salīdzinot ar 2001. gada 1. janvāri, klāt nākuši 12
jaunpilsoņi.
Ebreju vairums ir ieceļotāji no Krievijas un Ukrainas. Kopienas priekšsēdētājs
Ļevs (Leiba) Haikins ir LR pilsonis, kas naturalizējies. Kopienas pasākumos piedalās
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75 ebreji un vairāk kā 200 viņu ģimenes locekļi. Fonda „Joint” finansētā palīdzība tiek
sniegta ap 300 personām. 21 trūcīgais četras reizes nedēļā saņem pārtiku.
Draudze rīko iknedēļas Toras lasījumus (sestdienās). Tajās piedalās 15 personas.
Tiek mācīta arī ivrita valoda. Visvairāk cilvēku pulcējas ebreju tradicionālos svētkos.
2003. – 2004. gadā ar pasaules „Liepājas Ebreju asociācijas” (ASV, Vācijā,
Izraēlā, Kanādā u.c.) Liepājas pilsētas Domes un Čikāgas profesora bijušā liepājnieka
Edvarda Andersa palīdzību tika ierīkota holokausta upuru piemiņas vietu Līvu kapos
(bijušo ebreju kapu teritorijā), tajā 2004. gada 9. jūnijā tika atklāts piemiņas memoriāls.
Atklāšanā piedalījās ap 90 bijušie Liepājas ebreji, kuri dzīvo ārvalstīs. Notika
profesora Andrieva Ezergaiļa lasījums par holokaustu Liepājā. Arī šeit izpaudās ebreju
un latviešu sadarbība traģiskās vēstures „uzaršanā”. 2005. gadā iecerēta pieminekļa
uzcelšana holokausta upuriem Šķēdes jūrmalā pie Liepājas, kur notika ebreju
masveidīga iznīcināšana 1941. gada 15.-17. decembrī.
Šajā darbības jomā nostiprinās ebreju draudzes un Liepājas Domes sadarbība. Tā
ir viena no vietējās integrācijas iezīmēm.
Mūsu projekta īstenošanas gaitā 8. jūnijā Liepājā ar anketas palīdzību tika
intervēti septiņi Liepājas Ebreju draudzes valdes locekļi un aktīvisti. Viņu atbildes
liecināja, ka etniskajai identitātei tiek veltīta liela uzmanība un ir noturīga vēlme to
saglabāt pēcnācējos. Rusifikācija tiek noraidīta. Visi septiņi respondenti atzīst arī
nacionālu identificēšanos ar Latvijas valsti, taču seši vienlaikus vēlas arī nacionāli
apvienoties ar Izraēlu, bet pieci atzīst savu daļējo identificēšanos ar Krieviju, tā ir vairāk
izteikta, kā citās Latvijas ebreju kopienās. Jāsecina, ka šo respondentu identitātei nav
stabils nacionāls pamats. Tikai viens respondents atzīmēja eiropeisko identitāti kā sev
raksturīgu identitāti. Četri respondenti saskata draudus savai etniskai identitātei,
galvenokārt valodas un izglītības jomā, bet neviens to neattiecina uz kultūras dzīvi.
Četru atbilžu gadījumos atzīmēta atsevišķu netolerances izpausmju esamība sadzīvē no
neebreju puses. Visi respondenti prasa tūlītēju Konvencijas ratifikāciju. Par minoritātes
identitātes garantu četri respondenti uzskata Latvijas valsti, seši nosauc arī Izraēlu, četri
pašu minoritāti, tikai divas reizes minēta Eiropas Savienība, pārējās starptautiskās
apvienības ne reizi. Tomēr kopumā Liepājas ebreju respondentu viedoklis maz atšķiras
no citu kopienu pārstāvju viedokļa.
Ventspils Ebreju kopiena „Hevre Hahomim”
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Tā ir neliela (13 personas), nesen nodibināta jaunu cilvēku kopiena, kas stājusies
sakaros ar LR Īpašo lietu ministra integrācijas jautājumos sekretariātu. Oficiāli tās
priekšsēdētāja ir Tatjana Saksaganska, faktiskais vadītājs ir žurnālists Aleksandrs
Mirskis. Aktīvi darbojas kopienas muzikāli dramatiskais kolektīvs, kas koncertē arī
citās Latvijas pilsētās, piedalījās „Ventspils vainaga” festivālā 2003. gada oktobrī kopā
ar vācu, baltkrievu, krievu, ukraiņu, līvu, čigānu, poļu kolektīviem. „Hevre Hahomir”
bija arī festivāla organizētāju skaitā. Sadarbojas ar Ventspils Domi un Ventspils
Nacionālo kultūras biedrību asociāciju.
Otra – Ventspils, Talsu un Kuldīgas apvienotā ebreju kopiena no šīs Asociācijas
izslēgta par biedru naudas nemaksāšanu. Tajā ir ap 30 cilvēku un to vada Mihails
Finkmans, kas sadarbojas ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi, bet nevēlas
sadarboties ar slāvu mazākumtautību kopienām, jo uzskata, ka ebreju kopienai jābūt
pilnīgi patstāvīgai. Viņš nav vienīgais, kas apšauba multietnisku apvienību lietderību.
Intervijas ar septiņiem „Hevre Hahomim” biedriem rāda šādu ainu:
Visi atzīst etniskās identitātes svarīgo vietu kopienas dzīvē. Par galvenajiem
komponentiem nosauc valodu un tradīcijas, etnosa vēstures zināšanu.
Viens respondents savu nacionālo identitāti saista ar Latviju, trīs atzīst, ka tā ir
dalīta (Latvija, Izraēla), trīs uzskata, ka nacionāli identificējas tikai ar Izraēlu. Pieci
atzīst arī to, ka sākusies viņu nacionālā identifikācija ar Eiropas Savienību.
Pieci respondenti saskata Latvijā zināmus draudus ebreju identitātei (valodas,
izglītības jomā, trīs arī profesiju izvēles iespējai). Visi prasa Vispārējās konvencijas
ratifikāciju. Par savas etniskās identitātes garantu – tikai viens respondents nosauc
Latviju, seši Izraēlu, pa vienam Eiropas Savienību un pašu minoritāti.
Šādas atbildes varētu liecināt par integrācijas ievirzi Latvijas minoritāšu
apvienošanās gultnē, orientāciju uz sakariem ar Izraēlu un Eiropas Savienības valstīm
(ārpus Latvijas), vietējās nacionālās integrēšanās nenovērtēšanu. Aptaujas nelielais
apjoms nepieļauj vispārināt šo atzinumu.
Taču Ventspils ebreju kopienas organizatoriskā sašķelšanās ir signāls, kas
liecina par problēmām ebreju integrācijas orientācijā Ventspilī.
Intervijas ar Latvijas ebreju kopienu līderiem
Latvijas ebreju draudžu un kopienu redzamo darbinieku viedokli pauž 18 vadošo
personu individuālās intervēšanas rezultāti, kas veikti Rīgā (15 personas), Daugavpilī,
Liepājā un Ventspilī 2004. gada martā – jūlijā.
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Aptaujāti Latvijas Ebreju kopienu un draudžu padomes, Rīgas ebreju centra „Alef”,
muzeja „Ebreji Latvijā”, Rīgas Š. Dubnova vidusskolas, Habad privātās skolas, Rīgas
ebreju reliģiskās draudzes, fonda „Šamir”, biedrības „Bikur Holim”, Latvijas
Universitātes Jūdaikas studiju centra, Daugavpils, Liepājas un Ventspils ebreju kopienu
vadošie pārstāvji.
16 no aptaujātiem ir LR pilsoņi, viens nepilsonis, viens Krievijas pilsonis. Četri
respondenti par savu dzimto valodu uzskata jidišu, viens latviešu valodu, 10 – krievu
valodu, viens jidiša, latviešu un krievu valodu, viens jidiša un latviešu valodu, viens
jidiša un krievu valodu.
Vidēji ar atzīmi 4 (piecu baļlu sistēmā) tiek vērtētas ebreju etniskās identitātes
izmaiņas pēdējos 15 gados, ar tādu pat rādītāju raksturota viņu saliedētības un
organizēšanās attīstība.
Pēc šo respondentu domām Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā samērā maz
ietekmēs etniskās attiecības mūsu zemē.
Tikai divi respondenti „piešķir” Latvijas valstij minoritātes identitātes
saglabāšanas garanta lomu, vienpadsmit par galveno garantu nosauc Izraēlu, bet septiņi
uzskata, ka par to var gādāt tikai pašas kopienas ebreji. Eiropas Savienība šādā sakarā
minēta trīs reizes, bet viens respondents uzskata, ka šāds garants vispār nav.
Saskaņa starp Latvijas ebreju etnisko un nacionālo identitāti tiek vērtēta ar
atzīmi “četri”. Par nacionālas (pilsoniskās) identitātes galveniem faktoriem nosauc:
latviešu valodas zināšanu, Satversmes atzīšanu un ievērošanu, dzimtenes izjūtu. Mazāku
nozīmi piešķir latviešu kultūras „pieņemšanai”, vēl mazāku dzimšanas vai dzīves vietai.
Latvijas ebreju pilsoniskās identitātes līmeni respondentu vairums vērtē kā viduvēju, bet
divi respondenti atzīst to par neapmierinošu.
Toties sadarbība ar Izraēlu novērtēta kā laba, uzskatot, ka šī sadarbība visumā
veicina Latvijas ebreju nacionālās identitātes izvēli. Par galvenajiem faktoriem, kuri
pozitīvi ietekmē ebreju piesliešanos Latvijas valstij, respondenti nosauc: valsts toleranto
attieksmi pret ebreju tautu un tās vēsturi („nav valsts antisemītisms”), latviešu valodas
zināšanas, pašu ebreju organizāciju aktīvo darbību, ebreju vēsturiskās saknes Latvijā,
dzimtenes izjūtu u.c. Par galvenajiem apgrūtinājumiem tiek minēti: antisemītisma
recidīvi sabiedrībā, bažas, ka tie var pastiprināties, padomju cilvēka sindroma
saglabāšanās, minoritāšu nepiedalīšanos valsts politikas veidošanā, nepilsoņa statusu,
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latviešu valodas nezināšanu, padomju okupācijas sekas, nespēju izdarīt secinājumus no
holokausta vēstures, slikto sociālo stāvokli u.c.
Respondentu vairums uzskata, ka pašai Latvijas valstij ir jāatrisina savas etnisko
attiecību problēmas, nav jāorientējas uz Eiropas Savienības iejaukšanos.
Latvijas integrācijas politika vērtēta kā viduvēji veiksmīga. Integrācijas norises
pašreizējais posms Latvijā arī novērtēts ar samērā zemu atzīmi. Turklāt pieci
respondenti to vērtē kā neapmierinošu, bet viens kā ļoti neapmierinošu. Šie seši
respondenti uzskata, ka integrācija nenotiek.
Zīmīgi, ka respondentu vairums neuztver Latvijas iestāšanos ES kā faktoru, kas
būtiski stimulēs integrāciju, bet seši aptaujātie pat domā, ka saistība ar ES kavēs
integrāciju.
Uz jautājumu vai LR likumi pietiekami garantē minoritāšu aizsardzību
vairākums devis neapmierinošu atbildi.
17 respondenti domā, ka Konvencija tuvākā laikā būtu jāratificē Latvijas
Saeimā, viens atturas izteikt savu viedokli. Pieci respondenti pieļauj, ka ratifikāciju
jāveic ar zināmām atrunām, divi atbalsta nostāju, ka minoritātēm piederīgi tikai LR
pilsoņi.
Kopumā vērtējot: tiek atzīta Latvijas ebreju etniskās identitātes atdzimšana un
nostiprināšanās pēc LR atjaunošanas. Ebreju nacionālā identitāte orientēta kā uz
piederību Latvijas valstij, tā arī uz piederību Izraēlai, kā ebreju nacionālai valstij.
Integrācijas process Latvijā vērtēts kritiski, paustas šaubas par tā iznākumu.
Ebreju minoritātes pārstāvji pauž arī bažas par savas identitātes nākotni, saskata
draudus tās valodai, izglītībai, iespējai gūt prestižu darbu.
* * *
Latvijas Ebreju kopienas devums savas etniskās grupas identitātes atgūšanā un
attīstīšanā ir rezultatīvs. Izveidojusies stabila nacionāla minoritāte, samērā labi
organizēta, integrēta Latvijā un daļēji arī Eiropas ebreju diasporā. To nodrošinājusi
kopienas aktīvā kultūras dzīve, daudzpusīgās dažādu paaudžu apvienības, ar ASV
ebreju fonda “Joint” palīdzību radītā plašā sociālās aprūpes sistēma, kas sniedz
palīdzību veciem un slimiem, palīdz nabadzīgām ģimenēm. Līdz ar to piederīgajiem pie
ebreju kopienas sasniegta zināma normālas dzīves garantija. Novērsta atsevišķu personu
marginalizācija un sekošana ekstrēmiem, avantūristiskiem lozungiem. Saglabāta cieņa
ebreju vēsturei. Rusifikācijas tendence šajā vidē negūst panākumus.
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Taču, kā rāda kopienās veiktās aptaujas un Latvijas Ebreju kopienas vadītāju
intervēšana, ebreju nacionālā, pilsoniskā identificēšanās pārsvarā ir duāla: ar Latviju un
Izraēlu, vai otrādi. Neliela daļa joprojām jūtās saistīta ar Krieviju. Bet vērojama arī cita
alternatīva – attīstās eiropeiskā identitāte, un ir arī ebreji, kuri uzskata, ka ir nacionāli
saistīti ar ASV.
Saglabājusies ebreju apvienību un biedrību kritiskā nostāja par Latvijas valsts
institūciju īstenoto etnopolitiku, galvenokārt minoritāšu tiesību garantēšanas jautājumā.
Taču ebreju kopiena kategoriski noraida krievvalodīgo politiķu opozicionāro nostāju,
neatbalsta divkopienu valsts propagandētājus, etniskās konfrontācijas, to skaitā
antisemītisma provocētājus.
Ebreju naturalizācija ir mazskaitliska. Ebreju, LR pilsoņu skaits, sakarā ar veco
ļaužu mirstības palielināšanos, 2004. gada pirmajā pusgadā ir pat samazinājies.

Lietuviešu organizācijas
Vēsturisks apskats
Lietuviešu sabiedriskās organizācijas atjaunoja Latvijā savu darbību Atmodas
laikā – 1989. gadā. Latvijas Lietuviešu kopiena (LLK) 1994. gada jūnijā atjaunoja 1940.
gadā slēgtā laikraksta “Lietuviu Balsas” izdošanu, saglabājot numerācijas pēctecību.
Finansiālu grūtību dēļ laikrakstu tiek izdod neregulāri. LLK izdeva Latvijas lietuviešu
kalendāru 1995. gadam, kurā ietverta nozīmīga informācija par Latvijas lietuviešu
sabiedrisko darbību. Laikrakstu iespiež Viļņā, un tas tiek izplatīts Latvijas lietuviešu
biedrībās un skolās. Daļa no tirāžas tiek nosūtīta ārzemju lietuviešu organizācijām citās
valstīs un organizācijām, iestādēm pašā Lietuvā.
Viens no būtiskākajiem nacionālas minoritātes darbības stūrakmeņiem ir
sarīkojumi savas kultūras saglabāšanai un popularizēšanai – līdz ar to arī nacionālās
pašapziņas un dzimtās valodas stiprināšanai pašas minoritātes pārstāvju vidū. LLK
organizēja un organizē ļoti dažāda rakstura kultūras pasākumus (arī Latvijas lietuviešu
meiteņu skaistuma konkursu 1995. gadā; uzvarētāja vēlāk piedalījās konkursā Viļņā par
skaistākās pasaules lietuvietes titulu). Lietuviešu organizāciju jau no atjaunošanas brīža
ievērojamu vērību pievērsa Lietuvas nacionālo un katoļu baznīcas svētku un piemiņas
dienu, izcilu lietuviešu tautas mākslas un kultūras darbinieku jubileju un piemiņas
sarīkojumu atzīmēšanai, organizējot literāros vakarus un dažkārt apvienojot visu
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iepriekš minēto ar atpūtas vakariem (piemēram, dejām, tādējādi cenšoties iesaistīt
jaunus biedrus, sevišķi jaunatni). Samērā regulāri tiek organizētas Latvijā dzīvojošo
lietuviešu mākslinieku un daiļamatnieku darbu izstādes. Par tradīciju ir kļuvusi sakarā
ar jauno mākslinieku darbu izstāžu rīkošana Latvijas un Lietuvas valsts svētkiem, kā arī
lietuviešu organizāciju darbības jubilejām (Tradīcija aizsākta 1996. gada 16. februārī –
Lietuvas valsts neatkarības pasludināšanas gadadienā galerijā “Lapa” Rīgā ar izstādi
“Lietuva–Latvija”.) Minētie mākslinieki sekmīgi pārstāvējuši lietuviešu minoritāti arī
Latvijas mazākumtautību kultūras biedrību asociācijas rīkotajās izstādēs, kā arī iestādēs
Viļņā un Šauļos. Tiek organizētas arī lietuviešu bērnu un skolu audzēkņu darbu izstādes
(konkursi) Jūrmalā un Daugavpilī. Jelgavā darbojas lietuviešu literārais klubs
“Raktelis” (“Atslēdziņa”).
Rīgas lietuviešu izglītības un kultūras centra ietvaros aktīvi darbojas 1988.
gadā dibinātais lietuviešu folkloras ansamblis “Bijūnas” ilggadējās vadītājas A.
Gribules vadībā. 2003. gada jūlijā ansamblis 23 cilvēku sastāvā piedalījās Lietuvas
Vispārīgo Dziesmu svētku kopīgajā programmā, tas bieži uzstājas dažādos kultūras
pasākumos Latvijā un Lietuvā.
Daudzās lietuviešu biedrībās darbojas pašdarbības kolektīvi. Kori, folkloras
ansambļi, kapelas, deju grupas ir Liepājā, Daugavpilī, citās vietās Tiesa, daži no tiem
līdzekļu trūkuma dēļ pārtrauca darbību, piemēram, deju kolektīvi Daugavpilī, Liepājā,
Rīgā, orķestris un kapela Liepājā un Daugavpilī. Bērnu folkloras ansambļi veidojās arī
lietuviešu skolās. LLK darbojas vairāku biedrību folkloras ansambļi: Liepājas biedrības
koris “Senoliai” (“Senči”) un bērnu folkloras ansamblis, dziesmu ansamblis Daugavpilī,
deju grupas Rīgā un svētdienas skolās. LLK apvienotais folkloras ansamblis veiksmīgi
pārstāv lietuviešus dažādos sarīkojumos – tradicionālajos lībiešu, igauņu un lietuviešu
kultūras svētkos “Baltijas pīne”, Latvijas mazākumtautību folkloras festivālos “Latvijas
vainags”. 1999. gadā no vairāku Svētdienas skolu folkloras ansambļiem tika izveidots
LLK bērnu folkloras ansamblis.
LLK darbojas Sporta komiteja, kas rīko sporta un veselības svētkus,
sportiskāko ģimeņu konkursus. Tikpat regulāri un ar labiem panākumiem lietuvieši
piedalās arī tradicionālajos Latvijas mazākumtautību un jaunatnes sporta svētkos Rīgā.
Sākot ar 2000. gada septembri, Jūrmalā tiek organizēti Latvijas lietuviešu jaunatnes
sporta svētki.
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1997. gada vasarā Latvijas lietuviešu kopienā pēc garākas diskusijas par
turpmākās nacionālās darbības virzieniem, metodēm un mērķiem notika šķelšanās, un ar
organizācijas vadības darbību neapmierinātie lietuvieši 1997. gada beigās izveidoja
Latvijas lietuviešu savienību. Tajā iestājās vairākas organizācijas – Latvijas Lietuviešu
kultūras biedrība, Rīgas Lietuviešu kultūras un izglītības centrs, kas darbojas Rīgas
lietuviešu vidusskolas paspārnē, 1993. gadā dibinātā Latvijas Lietuviešu jaunatnes
savienība un Politiski represēto lietuviešu biedrība.
Ar Latvijas Lietuviešu savienību aktīvi sadarbojas Rīgas Lietuviešu kultūras un
izglītības centrs (tas izdeva laikrakstu “Latvijos lietuvis”). Vienlaikus aktīvu darbību
turpina Latvijas lietuviešu kopiena. Starp abām organizācijām ir izveidojušās nopietnas
domstarpības izglītības jautājumos, jo lietuviešu kopienas vadība uzskata, ka nav
nepieciešama lietuviešu vidusskola, dodot priekšroku apmācībai svētdienas skolās,
tādējādi ietaupot līdzekļus un panākot lietuviešu valodas un kultūras apguvi citā veidā.
Tomēr jāatzīst, ka lietuviešu nacionālajā darbībā Latvijā nozīmīgu ieguldījumu sniedz
abas lietuviešu biedrības apvienojošās organizācijas. Lietuviešu kopienā (priekšsēdētāja
J. Budzinauskiene) pēc iepriekš minēto biedrību izstāšanās no tās turpina darboties
deviņas lietuviešu biedrības – Liepājas Lietuviešu kultūras biedrība “Rūta”, Bauskas
Lietuviešu kultūras biedrība “Dobilelis” (“Āboliņš”, izveidojās 1993. gada beigās, lielā
mērā balstoties uz atsevišķu 1992. gada sākumā izirušās Bauskas Lietuviešu kultūras
biedrības dalībnieku aktivitātēm), Jelgavas Lietuviešu kultūras biedrība “Vytis”,
Dobeles lietuviešu kultūras biedrība (dibināta 1994. gada sākumā), Rīgas lietuviešu
tautas biedrība “Rūta”, Jūrmalas lietuviešu kultūras un izglītības centrs (dibināts 1994.
gadā), Valmieras lietuviešu kultūras biedrība “Gintaras” (“Dzintars”, dibināta 1997.
gadā), Daugavpils lietuviešu kultūras biedrība “Rasa” (tās nodaļas darbojas arī Subatē
un Ilūkstē). Savukārt Lietuviešu kultūras un izglītības centra darbība norit Rīgas
Lietuviešu vidusskolas paspārnē.
Sakari ar Lietuvu
Ļoti liela nozīme ir sakaru uzturēšanai ar vēsturisko dzimteni. Jau 1992. gadā
Lietuvā tika organizētas Latvijas lietuviešu kultūras dienas, kurās piedalījās visu
lietuviešu biedrību mākslas daiļrades kolektīvi un mākslinieki L. Šiurna un T. Šiurniene
ar mākslas darbu izstādi. Neapšaubāmi nozīmīgu atbalstu Latvijas lietuviešiem viņu
sabiedriskajā darbībā sniedz Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā.
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1994. gadā Latvijas lietuvieši piedalījās Pirmajos pasaules lietuviešu dziesmu
svētkos Viļņā. Latviju tur pārstāvēja no septiņu biedrību folkloras kolektīviem
izveidotais LLK apvienotais folkloras ansamblis. Tāds tika izveidots arī dalībai
turpmākajos pasaules lietuviešu dziesmu svētkos. Ļoti aktīvi Latvijas lietuvieši attīsta
savu darbību sporta jomā. Vēl pirms neatkarības atgūšanas 1991. gada jūlijā Kauņā pēc
53 gadu pārtraukuma notika IV Pasaules lietuviešu sporta spēles, kurās piedalījās arī 40
Latvijas lietuviešu komandas. No šī laika Latvijas lietuvieši regulāri piedalās visās
turpmākajās Pasaules lietuviešu sporta spēlēs Viļņā un Kauņā, gūstot atzīstamus
panākumus. Piemēram, 1995. gadā notikušajās V spēlēs Latvijas komanda, ko toreiz
pārstāvēja tikai LLK sportisti (63 cilvēki no piecām biedrībām), kopumā 10 sporta
veidos izcīnīja 14 zelta un 16 sudraba medaļas. Arī turpmākajās spēlēs Latvijas
lietuviešu sportisti guva izcilus panākumus basketbolā, skriešanā, riteņbraukšanā un
citos sporta veidos. 1998. gadā VI sporta spēlēs piedalījās arī LLK zēnu un meiteņu
komanda, kura stafetes skrējienā Viļņas ielās savā vecuma grupā izcīnīja trešo vietu.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvijas Radio ir saglabājis tradīciju
reizi mēnesī atvēlēt ētera laiku raidījumam lietuviešu valodā “Lietuva dārgā.”
Raidījumā tiek skarti dažādi jautājumi – Latvijas lietuviešu kopienas darbība, tās
centieni saglabāt lietuviskumu Latvijā, Lietuvas valsts dzīve un svētki. Raidījumā ir
piedalījušies Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis, Latvijas Valsts prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga, Lietuvas prezidenti Aļģirds Brazausks un Valds Adamkus,
Lietuvas Seima priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis (laikā, kad viņi viesojās Latvijā), citi
Lietuvas valstsvīri un Lietuvas katoļu baznīcas amatpersonas.
Etniskā un nacionālā identitāte
Viens no etniskās un nacionālās identitātes līmeņa rādītājiem neapšaubāmi ir
vēsturiskā atmiņa. Latvijas lietuvieši pievērš vērību arī Latvijas teritorijā kritušo un
apbedīto lietuviešu karavīru Brāļu kapu kopšanai. 1994. gadā ar Subates katoļu
draudzes mācītāja – lietuvieša Vincenta Bārzdas un Lietuvas sabiedrības atbalstu tika
uzstādīti krusti 1919. gadā pret Sarkano armiju un bermontiešiem kritušo Lietuvas
armijas karavīru Brāļu kapos Grīvā (tagadējā Daugavpils priekšpilsēta Daugavas upes
kreisajā krastā) un Sventē, bet 1995. gada septembrī, Latvijas un Lietuvas aizsardzības
ministru klātbūtnē tika atklāts atjaunotais 1919. gadā kritušo lietuviešu Brāļu kapu
piemineklis Červonkā Daugavpils rajonā (pieminekļa atjaunošanai ievērojamu
finansiālu atbalstu sniedza Rokišķu pašvaldība Lietuvā, kā arī Rokišķu sabiedriskie
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darbinieki, organizējot līdzekļu vākšanu). Lieli nopelni minētā pieminekļa atklāšanā
bija Daugavpils lietuviešu kultūras biedrībai “Rasa”, kas uzņēmās arī visu trīs
Daugavpils rajonā esošo lietuviešu karavīru piemiņas vietu turpmāko aprūpi. Kopš tā
laika lietuviešu karavīru kapi Latvijā atkal ir kļuvuši par vienu no Latvijas lietuviešu
nacionālās pašapziņas simboliem. Tā 2000. gada 24. septembrī, pieminot lietuviešu
karaspēka kauju nobeiguma Daugavas frontē 80. gadskārtu, LLK un vairāku citu
organizāciju biedri, Rīgas lietuviešu vidusskolas un Svētdienas skolu audzēkņi rīkoja
braucienu uz šīm vēsturiskajām vietām, kura laikā iepazinās ar Lietuvas un Latvijas
Brīvības cīņu vēsturi un abu tautu kopīgo cīņu par neatkarību. 1994. gada Jelgavā,
piedaloties Lietuvas prezidenta un Lietuvas vēstures institūta, vietējo lietuviešu
pārstāvjiem, kā arī prezidenta mazdēlam, pie tagadējās Jelgavas novadpētniecības un
mākslas muzeja ēkas (bijušā Jelgavas ģimnāzijas nama) tika svinīgi atklāta piemiņas
plāksne bijušajam neatkarīgās Lietuvas prezidentam Antanam Smetonam, kas Jelgavas
ģimnāzijā bija mācījies 19. gadsimta beigās.
Savukārt ar Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” pūlēm 1995. gada
septembrī Pāvilostā tika atklāta un turpmāk uzturēta kārtībā piemiņas vieta vācu
represīvo iestāžu Otrā pasaules kara beigās ar nāvi sodīto septiņu lietuviešu policijas
bataljona karavīru atdusas vietā (minētais bataljons bija atbildīgs par jūras krasta
apsardzību, un lietuvieši bija apzināti atļāvuši latviešu bēgļu laivām atstāt Latviju un
doties uz Zviedriju). Kopumā kopienas rīkotajos pasākumos piedalās apmēram 2000
cilvēku.
* * *
Kopumā jāsecina, ka lietuviešu organizācijas Latvijā, pateicoties savai
daudzpusīgajai darbībai un sakariem ar etnisko dzimteni, pilda savu galveno funkciju,
konsolidē Latvijas lietuviešu minoritāti, iespēju robežās piesaistot tai šeit dzīvojošos
tautiešus. Zināmu apgrūtinājumu rada lietuviešu organizāciju starpā pastāvošās
domstarpības, taču tās vērojamas tikai noteiktos konceptuālos un programatiskos
jautājumos, kas kopumā netraucē lietuviešu organizācijām veidot samērā plaši sazarotu
un daudzpusīgu darbību kultūras un izglītības jomā. Par to liecina plašais lietuviešu
organizāciju tīkls vietās, kur lietuvieši dzīvo lielākā skaitā, kā arī daudzo pašdarbības un
sporta kolektīvu darbība, dažādie organizāciju rīkotie pasākumi, kas saistīti gan ar
Latvijas, gan Lietuvas valsts svētkiem un atceres dienām. Šo pasākumu raksturs, kā arī
lietuviešu organizāciju biedru vairākuma nostāja demonstrē lojālu un solidāru attieksmi
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pret Latvijas valsti un latviešu tautu (to, savukārt, nosaka abu tautu radniecība, līdzīgā
vēsturiskā pieredze un abu valstu situācija mūsdienās), skaidri apliecina Latvijas
lietuviešu etnisko un zināmā veidā arī nacionālo identitāti.

Krievu organizācijas
Visspilgtāk krievu sabiedrisko organizāciju specifika izpaužas to darbības četru
dominējošo mērķu salikumā. Pirmkārt, pastāv organizācijas, kas galvenokārt tiecas uz
kultūrizglītības mērķiem. Pie tādām sabiedriskām organizācijām pieder Latvijas Krievu
kultūras biedrība, Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija, Latvijas
Puškina biedrība, Aleksandra Meņa fonds u.c. Šīs organizācijas par savas darbības
mērķi izvirza krievu kultūras atbalstīšanu – Latvijas krievu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.
Otrkārt, Latvijā darbojas krievu sabiedriskās organizācijas, kas sniedz juridisku,
informatīvu palīdzību, piemēram, Latvijas Cilvēktiesību komiteja, Latvijas Neatkarīgo
ekspertu asociācija, Pilsoņu un nepilsoņu savienība u. c. Tās cenšas izstrādāt un
propagandēt mazākumtautību vidē priekšstatu par integrācijas modeli, kas ne vienmēr
saskan ar valsts sabiedrības integrācijas koncepciju. Šīs grupas organizāciju, pirmām
kārtām Latvijas Cilvēktiesību komitejas (vislielākās šīs grupas organizācijas),
ievērojama aktivitātes daļa ir saistīta ar juridiskas palīdzības sniegšanu, galvenokārt
sociālās aizsardzības jautājumos.
Treškārt, Latvijā darbojas krievu sabiedriskā organizācija, kura radās saistībā ar
Izglītības likumā paredzēto latviešu valodas kā mācībvalodas lomas palielināšanu
mazākumtautību, tostarp krievu mācībvalodas skolās. Tāda ir Latvijas Krievu
mācībvalodas skolu atbalsta asociācija (LKMSAA).
Ceturtkārt, Latvijā darbojas grupa krievu sabiedrisko organizāciju, kura tiecas uz
kompleksu mērķi – atbalstīt krievu sabiedrisko dzīvi. Šajā grupā ietilpst Latvijas Krievu
kopiena (LKK) un Krievu biedrība Latvijā (KBL) u. c. Atšķirībā no pirmajām trim
grupām, šajā grupā ietilpst vismasveidīgākās krievu sabiedriskās organizācijas ar
sazarotu struktūru (apakšnodaļu sistēmu, filiālēm Latvijas novados u. tml.). Šo
organizāciju darbībai piemīt daudzfunkcionāls raksturs. Tās vairāk par citām krievu
organizācijām norāda uz krievu iedzīvotāju sociālo, demogrāfisko, profesionālo,
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reģionālo struktūru. Tās ir cieši saistītas ar politiskām aktivitātēm un sadarbojas ar
“Līdztiesību”, Sociālistisko partiju, daļēji ar Tautas saskaņas partiju.
Krievu iedzīvotāju piedalīšanās dažādu krievu sabiedrisko organizāciju darbā
raksturo viņu etniskās mobilizēšanās pakāpi. Tātad Latvijā kopš 1980. gadu beigām
darbojas ne viena vien krievu sabiedriskā organizācija ar mērķi saglabāt un attīstīt krievu
identitāti Latvijas apstākļos.
Latvijas Krievu kultūras biedrība/LKKB
1989. gadā, veidojoties Latvijas Krievu kultūras biedrībai, tā izvirzīja mērķi apvienot
visu krievu sabiedrību Latvijā. Par šādas apvienības pamatu tika uzskatīta krievu kultūra. Tomēr,
pēc LKKB priekšsēdētāja, rakstnieka J. Abizova domām, ideja par krievu kultūru kā Latvijas
krievu konsolidācijas pamatu nebija populāra. Līda ar to LKKB nespēja sasniegt deklarēto mērķi
un šīs biedrības darbs sāka orientēties uz to krievu un krievvalodīgās inteliģences loku, kas
krievu kultūras saglabāšana Latvijā uztvēra kā nozīmīgu vērtību..
LKKB darbība izpaužas galvenokārt izdevniecības, zinātniskajā un izglītības jomā. LKKB
telpās izvietots Latvijas 1920. - 1930. gadu krievu kultūras dokumentu arhīvs. Sagatavots un izdots
jau astotais "Baltijas arhīva" sējums. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes zinātniekiem sagatavots
I. D. Fridriha "Latgalē pierakstīto krievu častušku" izdevums. 2002. gadā LKKB kopā ar
Stenfordas universitāti un LU organizēja starptautisku konferenci veltītu krievu kultūrai Baltijas
valstīs laika posmā starp abiem pasaules kariem. LKKB bibliotēka, kura regulāri no Krievijas
Federācijas saņem literārus un zinātniskus žurnālus, monogrāfijas par krievu kultūru un vēsturi.
Bibliotēkas fondos ir daudz materiālu par krievu emigrācijas vēsturi, tie ir vieni no labākajiem
Latvijā.
2003. gadā LKKB priekšsēdētājs J. Abizovs, žurnāla "Daugava" redaktore Ž. Ezīte un
uzņēmējs B. Semjonovs izveidoja "Krievu rakstniecības fondu”, kas nodarbojas ar izdevniecības
darbu. Fonds publicēja brošūru sēriju izglītības iestādēm, pārpublicējot ievērojamu krievu
zinātnieku darbus, veltītus krievu kultūras un valodas problēmām.
LKKB ir ievērojama un autoritatīva krievu sabiedriska organizācija Latvijā. LKKB aktīvi
sadarbojas ar citām radnieciskām krievu sabiedriskajām organizācijām, kuru mērķis ir krievu
kultūras un valodas attīstība Latvijā. LKKB bibliotēku izmanto zinātnieki, Latvijas augstāko
mācības iestāžu pasniedzēji, studenti. LKKB sadarbojas ar LU un Daugavpils universitātes
zinātniskajiem kolektīviem. LKKB piedalās arī Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.
Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija /LKVLA/
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Arī Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ir orientēta atbalstīt
krievu kultūras vērtības, jaunatnes interesi par krievu valodu un literatūru.
LKVLPA ir sabiedriska organizācija, kas apvieno kā augstskolu, tā vidējo mācību iestāžu
krievu valodas un literatūras pasniedzējus un pedagogus visā Latvijā. LKVLPA priekšsēdētāja ir
LU docente, filoloģijas doktore T. Liguta. Asociācijas darbībai ir daudzveidīgs raksturs, taču tā
vispirms ir krievu valodas un literatūras skolotāju metodiskā darba vadība. LKVLPA organizē
gadskārtēju konkursu "Gada skolotājs" un gadskārtējas metodiskas konferences. Pēdējā laikā
interese par šīm konferencēm ir pieaugusi un tajās piedalās ne tikai krievu valodas un literatūras
skolotāji, bet arī skolotāji, kuri krievu valodas un kultūras elementus izmanto citos mācību
priekšmetos, galvenokārt vēstures priekšmetā. Metodiskajās konferencē ik gadu piedalās apmēram
100 cilvēku. Konkurss "Gada skolotājs" notiek dažādos Latvijas novados. 2003. gadā tas notika
Ventspili, bet 2004. gadā Daugavpili. Metodisko konferenču un konkursa materiālus
regulāri publicē avīzes "Vesti Segodņa" un "Čas". Konkursa "Gada cilvēks" uzvarētājus
uzaicina uz pieņemšanu Krievijas Federācijas vēstniecība. Olimpiāžu uzvarētāji dodas
ekskursijās uz Krievijas vēstures un kultūras centriem.
LKVLPA atzinīgi vērtē Krievijas Federācijas un Maskavas valdības mācības un
metodiskās literatūras sūtījumus Latvijas krievu mācībvalodu skolām. Ar LKVLPA
atbalstu krievu valodas un literatūras skolotāji piedalās kvalifikācijas celšanas kursos
Maskavā un Sanktpēterburgā.
LKVLPA kopā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju organizē gadskārtējās
krievu valodas un literatūras olimpiādes. Noteikts šo olimpiāžu periodiskums: vienu gadu
tās notiek skolās, kur krievu valoda ir dzimtā, otru gadu, kur tā ir svešvaloda. T. Liguta
atzīmē latviešu skolu skolēnu pieaugošo interesi par šīm olimpiādēm.
Krievu kultūras centrs „Meļetija Kaļistratova nams ” /Daugavpils/
Šī ir lielākā krievu sabiedriskā organizācija ārpus Rīgas, izveidota 1994. gadā no
daudzām sabiedriskām, kultūras un reliģiskajām organizācijām. Tās apvienotas Krievu
kultūras centra Padomē. Padomes priekšsēdētājs ir profesors U. Trofimovs. Krievu kultūras
centrs ir nepolitiska sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir "krievu kultūras, reliģisko un
laicīgo tradīciju saglabāšana un ciņpilnas attieksmes veidošana pret citām Latvijas
Republikas kultūrām".
Krievu kultūras centrs ir sabiedriska organizācija, kura savā darbībā apvieno
daudzas funkcijas. Tas veic zinātnisku, pētniecisku un izglītošanas darbu, saglabā un popularizē
tautas pašdarbības un radošās tradīcijas, organizē kultūras pasākumus. Krievu kultūras
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centrā darbojās arī interešu klubi un sabiedriskie pulciņi. To vidū populārākie ir Puškina klubs,
Krievu romances viesistaba, Ceļotāju klubs. Centra radošajos kolektīvos 2004. gada vidū
darbojās 367 cilvēki, pasākumos piedalās 600 - 800 cilvēku. Krievu kultūras centrs Daugavpilī
daudzus gadus organizē slāvu rakstu valodas un kultūras nedēļu, veltītu Sv. Kirila un Metodija
piemiņai.
Ar centra simbolu sagatavoti un publicēti "Slavu lasījumi" trīs sējumos. M. Kaļistratova
nams ilgu laiku ir bijis valodniecības problēmām veltītu starptautisku konferenču organizēšanas
vieta. Kopš 2004. gada šīs konferences prof. Fjodorova vadībā notiek Daugavpils universitātē.
Intensīvs ir arī centra izglītības darbs Daugavpils jaunatnes vidū. Pastāvīgi notiek
konkursi par Latvijas un Krievijas vēsturi, krievu literatūras un dzejas izpēte. Šo konkursu
uzvarētajiem tiek organizēti braucieni uz Maskavu un Sankt-Pēterburgu. Centrs organizē arī
jaunatnes konkursus veltītus dabaszinātnēm – "Pasaule, kurā dzīvojam".
Krievu kultūras centrā darbojas metodiskais kabinets, kur var iegūt informāciju par
krievu ieražām un tradīcijām, par krievu ceremoniju organizēšanu. Metodiskā kabineta rīcībā ir
grāmatas par krievu ceremoniju kultūru. Tur var saņemt praktisku informāciju, kā organizējami
krievu nacionālie svētki. Lai iepazītos ar metodisko kabinetu ierodas interesenti no visas
Latvijas.
Latvijas Krievu kopiena /LKK/
Latvijas Krievu kopiena ir vislielākā krievu sabiedriskā organizācija Latvijā ar 2790
reģistrētiem biedriem. LKK nodaļas darbojas praktiski visās Latvijas pilsētās.
Krievu kopiena ilgstoši savu darbību saista ar stratēģisku mērķi – krievu diasporas
attīstību Latvijas Republikā. Atbilstīgi mērķim ir noteikti arī organizācijas uzdevumi – kultūras,
izglītības, sociālā labdarība, juridiskā palīdzība, kā arī sabiedriski politiskie uzdevumi. Taču pēc
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, pēc LKK prezidenta, ekonomikas doktora V. Altuhova
domām, jāveic arī krievu kopienas darbības korekcija, lielāku vērību veltot Latvijas krievu
iedzīvotāju etniskās identitātes saglabāšanā. V. Altuhovs uzskata, ka LKK jāsekmē krievu
nacionālās minoritātes adaptācija valsts, pilntiesīgas Eiropas Savienības dalībnieces, jaunajos
apstākļos. Šim nolūkam nepieciešams LKK darbībā pastiprināt tās funkcijas, kas veicina krievu
etniskās identitātes saglabāšanu tieši kultūras jomā.
No pēdējā laikā organizētajiem kultūras pasākumiem nozīmīgākie ir Puškina rudens, F.
Tjučeva piemiņas vakars, Meteņa svētki. LKK izdod zinātniski populārus un mākslas žurnālus
"Nevgin" /LKK Dauvgavpils nodaļā/ un "Klio" /Rīgā/.
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Nostiprinās LKK kontakti ar citām sabiedriskajām organizācijām. Atjaunota sadarbība
ar Latvijas vecticībniekiem. I. Ivanovs, Latvijas Vecticībnieku biedrības valdes priekšsēdētājs, ir
LKK biedrs. Krievu kopiena kopā ar ukraiņu, baltkrievu, azerbaidžāņu un armēņu sabiedrisko
aprindu pārstāvjiem izveidojusi sabiedrisku organizāciju – "Nacionālo minoritāšu sadraudzību".
Iezīmējusies sadarbība ar Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju /LNKBA/. Pēc V.
Altuhova domām, LKK un LNKBA tuvina kopdarbība, aizstāvot mazākumtautību skolu
intereses. LKK delegācija piedalījās starptautiskās konferences "Tautiešu organizācijas Baltijas
valstīs un to savstarpēja sadarbība ar Krievijas Federācijas subjektiem"/2003.gada septembrī
Tallinā/ darbā. Šīs konferences materiālu krājumu ievada LKK prezidenta V. Altuhova raksts.
Lai gan LKK atzīst nepieciešamību stiprināt aktivitātes kultūras jomā, tā aktīvi
sadarbojas arī ar citām krievu organizācijām, koordinējot sadarbību sabiedriski politiskajā dzīvē.
Tas vispirms attiecas uz reformu izglītības jomā. Šajā jautājumā LKK izveidojusi sadarbību ar
LKMVSAA. LKK uzskata, ka nepieciešams ieviest nacionālajām minoritātēm pārstāvniecības
kvotas Saeimā, valdībā un vietējās pašvaldībās.
Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija /LKMVSAA./
Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija ir organizācija, kas par savas
darbības mērķi ir pasludinājusi "veicināt Latvijā izglītības krievu valodā atbalstīšanu un attīstību".
Asociācija ir Latvijas vēsturē pirmā krievu sabiedriskā organizācija, kas radusies, lai
apvienotu cilvēkus, kuri vēlas aizstāvēt savus uzskatus konkrēta likuma, proti Izglītības likuma
sakarā. Šajā organizācijā ir apmēram 50 biedru; šis skaits ir stabils vairāku gadu gaitā. Asociāciju
vada trīs līdzpriekšsēdētāji – I. Isakova, I. Vatoļins un V. Gluhovs.
Asociācija nav izstrādājusi savu rīcības programmu, tomēr par programmas dokumentiem
tā uzskata savu Memorandu un trīs Latvijas vecāku konferenču "Mācīties dzimtajā valodā"
/2000., 2001. un 2002., gadā rezolūciju. Tā ir skaita ziņā neliela krievu sabiedriska organizācija,
kas organizējusi vecāku konferences, kurās piedalījušies no 500 līdz 800 cilvēku – skolēni, viņu
vecāki un skolotāji. Asociācija izvirzījusi prasību "izslēgt no Izglītības likuma normu par
vidusskolu darbu no 2004. gada 1. septembra tikai valsts valodā". /Šī norma, kā zināms, ir
svītrota no likuma 2004. gada sākumā/. Bez šīs konkrētās prasības Asociācija izstrādājusi ari
citas prasības izglītības jomā. Pie tām pieder:
1) prasība iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību minoritātes valodā,
2) prasība noteikt pašvaldībai tiesības (ja to pieprasa attiecīgās skolas padome
un saskaņo Izglītības un zinātnes ministrija) apstiprināt mācību valodu skolā,
3) prasība, izvēlēties skolas izglītības programmu, ievērojot skolēnu un viņu vecāku
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vēlēšanos, konkrētās skolas īpatnības un nodrošinājumu ar pedagogiem,
4) paredzēt IZM struktūrā Mazākumtautību izglītības departamentu.
I. Pimenova, ilggadējā Asociācijas priekšsēdētāja, iniciatīvas rezultātā pieņemts
Memorands, kurā teikts, ka latviešu valodas prasme ir Latvijas nelatviešu tikumiska norma.
2004. gadā notika pārmaiņas Asociācijas vadībā. Asociācija ilgu laiku bija
vienīgā krievu organizācija, kas konsekventi piedāvāja krievu minoritātes izglītības
stratēģiju. Taču 2003. gadā šo iniciatīvu pārņēma politiskie spēki, vispirms Līdztiesība,
kurai ir galvenā ietekme Krievu skolu aizstāvības štāba darbībā. Jaunā vadība uzskata, ka
asociācijai attieksmē pret štābu jāieņem elastīga pozīcija. Jākoncentrējas uz kultūras un
izglītības projektu izstrādi un īstenošanu, jāatbalsta tikai tās štāba darbības, kas vērstas uz
krievu valodas aizstāvību.
Latvijas Krievu biedrību asociācija /LKKA /
Latvijas Krievu kopienu asociācija reģistrēta 1994. gadā.. Pašlaik LKKA ietilpst 23 krievu
sabiedriskās organizācijas. Tās sekretārs ir M. Gavrilovs. 1999. gadā asociācijā ietilpstošās
sabiedriskās organizācijas nodibināja Krievu nacionālo kultūras autonomiju /KNKA/. Līdz ar to
KNKA noteica, ka Latvijas krievu identitāte aizsargājama ar kultūras autonomijas mehānisma
palīdzību. Krievu kultūras autonomijas statūti par šīs sabiedriskās organizācijas mērķi noteic:
"krievu iedzīvotāju kā Latvijas nacionālās minoritātes pašpārvaldes īstenošanu nacionālās
kultūras autonomijas ietvaros." KNKA tuvākie uzdevumi šajā sakarībā ir:
- krievu nacionālās kultūras autonomijas formēšana, lai saglabātu kultūras, izglītības,
dzīvesveida īpatnības, krievu tautas, kā arī citu Latvijas slāvu tautu etnisko identitāti un nacionālo
savdabību;
- krievu tautas kultūras vēsturiskā mantojuma izpēte un saglabāšana, krievu un
pareizticības garīgo vērtību popularizēšana;
- krievu nacionālās kultūras saglabāšanā ieinteresēto juridisko un fizisko personu centienu
koordinēšana;
- sadarbība ar latviešu tautu un citām Latvijas nacionalitātēm, lai risinātu krievu
iedzīvotāju integrāciju Latvijas sabiedrībā.
LKKA uzskata, ka ir svarīgi, lai sabiedriskajā un politiskajā dzīvē Latvijas krievus
pārstāvētu tikai tā organizācija, kura atklāti deklarējušas sevi par krievu/slāvu organizāciju.
LKKA valda uzskats, ka krievu identitātes saglabāšanai Latvijā nepieciešams dibināt
krievu nacionālo skolu. LKKA ir pret nacionālo minoritāšu skolu pārveidošanu par skolām ar
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latviešu mācībvalodu, uzskatot, ka "pilnīgi pietiek ar kvalificētu latviešu valodas mācīšanu
latviešu valodas stundās". Krievu nacionālā skola jāfinansē valstij, un tai jāatrodas krievu
sabiedrisko organizāciju aizgādnībā.
M. Gavrilovs uzskata, ka krievu valodas saglabāšanai Latvijā radīti pieņemami apstākļi.
Krievu valoda ir spējīga attīstīties krievu cilvēku privātajā un sabiedriskajā dzīvē, krievu
nacionālajā skolā. Krievu valodas saglabāšanos Latvijā pozitīvi ietekmē Krievijas informācijas
telpas tuvums.
LKBA ir kritiski noskaņota pret politiskās apvienības Līdztiesība ietekmi Latvijas krievu
sabiedrībā.
Latvijas vecticībnieku biedrība (LVB)
Latvijas vecticībnieku biedrība atjaunoja savu darbību 1994. gadā (1908. gadā
bija nodibināta „Palīglabdarības izglītošanas vecticībnieku biedrība Rīgas pilsētā”).
LVB valdes priekšsēdētājs ir I. Ivanovs. LVB darbojas apmēram 40 cilvēku. Latvijas
vecticībnieku biedrības darbība aptver vairākas funkcijas: sociālo palīdzību, garīgo
izglītošanu, analītisko un pētniecisko darbu un uzņēmējdarbību.
1999. gadā nodibināts žurnāls „Pomorskij vestņik”. 1997. gadā LVB organizēja
zinātnisku konferenci, kura bija veltīta J. Zavoloko 100. gadadienai. 2000. gadā
Latvijas vecticībnieku biedrība organizēja zinātnisku pasāku „Rīgas Grebenščikova
vecticībnieku baznīcai 240 gadi”. 2002. gadā tika izdots zinātniskais krājums „Russkije
v Latvii. Iz istorii i kuļturi staroverija”. 2004. gadā organizēta starptautiska zinātniskā
konference „Latvijas vecticība: vēsturiskā pieredze, kultūra un mūsdienu procesi
sabiedrībā.”
Latvijas vecticībnieku biedrība sadarbojas ar Latvijas krievu kultūras biedrību,
Rīgas slāvu biedrību, Puškina biedrību, Krievu kopienu Latvijā. 1992. gadā LVB
izveidoja fondu „Vedi” ar galveno mērķi – veicināt humanitārus pētījumus un
izglītošanas darbu. Fonda „Vedi” priekšsēdētājs ir I. Ivanovs.
* * *
Visām krievu sabiedriskajām organizācijām ir raksturīgas tendence aktivizēt
krievu iedzīvotāju etniskās identitātes saglabāšanu un pilnveidošanu sociālo izmaiņu
procesā. Tomēr attieksme pret tādām vērtībām kā etniskās identitātes saglabāšana,
pilsoniskās apziņas veidošana un sabiedrības integrācija dažādās krievu organizācijās ir
atšķirīga.

150

Tāda vērtība kā pilsoniskās apziņas veidošana krievu biedrību darbībā izpaužas
fragmentāri. Visspilgtāk tā iezīmējas LKMSAA darbībā. Šī organizācija veicina
Latvijas krievu etniskās identitātes saglabāšanu gan ar izglītošanas un kultūras
mērķiem, gan ar aktīvu darbību politiskās līdzdalības procesā. LKMSAA ir ieguvusi
atbalstu krievu minoritātes vidū. Šī organizācija sadarbojas arī ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Citas krievu organizācijas – Latvijas Krievu kultūras biedrība, Latvijas Krievu
valodas un literatūras pasniedzēju asociācija savas aktivitātes pārsvarā saista ar kultūras
jomu. Tomēr arī šīm organizācijām ir izstrādāta un akcentēta pozīcija sakarā ar krievu
mācībvalodu skolu turpmāko attīstību. Šīs organizācijas pauž viedokli, ka sabiedrības
integrācija ir visu Latvijas sociālo un etnisko grupu mijiedarbības rezultāts. Līdz ar to
šīm organizācijām raksturīga aktīva intelektuālā un pilsoniskā pozīcija sakarā ar
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanu un sabiedrības integrācijas reālo
procesu.
Tādām organizācijām kā Latvijas krievu kopiena un Latvijas Krievu biedrību
asociācija ir raksturīga sadarbība ar politiskajām partijām. Latvijas Krievu partijas
ietekme jūtama arī Latvijas Krievu kopienu asociācijas, bet “Līdztiesības” – Latvijas
Krievu kopienas darbībā. Neskatoties uz to, ka šīs organizācijas ir aktīvi pievērsušās
krievu etnicitātes saglabāšanas un krievu kultūras attīstības darbam, tomēr Latvijas
sabiedrības integrācijas vērtējumā un pilsoniskās apziņas interpretācijas jautājumos tās
ir atkarīgas no politisko partiju pozīcijas.
Tomēr krievu sabiedriskajām organizācijām izdosies pilnveidot krievu
minoritātes pilsonisko apziņu, kā arī efektīvāk piedalīties Latvijas sabiedrības
integrācijas procesā tādā gadījumā, ja šīs organizācijas spēs darboties autonomi no
politiskajām partijām.

Baltkrievu organizācijas
Latvijas baltkrievu kultūras biedrība „Svitanak”
Tā ir visvecākā no baltkrievu biedrībām – nodibināta 1988. gada 27. novembrī.
Savas pastāvēšanas 15. gadadienā biedrība ar SIF atbalstu publicēja ilustrētu prospektu
latviešu un baltkrievu valodā (autors V. Telešs). Biedrības dibinātāji bija aktīvi Latvijas
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Atmodas dalībnieki. Savulaik „Svitanak” pārstāvji bija arī Baltkrievijas tautas frontes
atbalstītāji.
Biedrības „Svitanak” nopelns ir Rīgas baltkrievu skolas izveide. Šī skola
izveidojas 1994. gadā uz mākslas studijas baltkrievu bērniem „Vjasjolka” (vad. V.
Telešs) un baltkrievu svētdienas skolas (no 1991. gada) pamata.
Izveidota mākslinieku apvienība „Maju Gonar” (vada V. Telešs). Kopš 1991.
gada notiek Baltijas baltkrievu mākslinieku darba izstādes. Biedrība „Svitanak”
tradicionāli rīko svētkus: Ziemassvētkus, Lieldienas. Organizēti baltkrievu kultūras
darbiniekiem veltīti pasākumi (S. Saharova, K. Jezavitava piemiņas vakari, J. Kupalas
un J. Kolasa jubilejas). „Svitanak” saglābā uzticību Baltkrievijas nacionālajai
simbolikai (baltsarkanbaltajam karogam, ģērbonim) un katru gadu atzīmē Baltkrievijas
Tautas republikas gadadienu, atceroties 1918. gada notikumus. Biedrības aktīvistu vidū
joprojām ir tās dibinātāji: mākslinieks Vjačka Telešs, mediķis Sergejs Kuzņecovs,
literāte Mirdza Ābola. Kopš 1999. gada „Svitanak” biedrības vadītāja ir Tatjana
Kazaka. Jaunā un enerģiskā vadītāja ir piepulcinājusi biedrības aktīvam jaunatni,
skolēnu vecākus. Kopš 2002. gada darbojās baltkrievu dziesmu ansamblis (vada
Ludmila Karola). 2004. gada 20. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā kopā ar organizāciju
„Atvērtā Baltkrievija” notika piemiņas pasākums, veltīts nesen mirušā baltkrievu
rakstnieka Vasila Bikava piemiņai.
Fr. Skorinas vārdā nosauktā baltkrievu valodas biedrība „Pramieņ”
Dibināta 1990. gadā, biedrības valdes priekšsēdētāja ir Valentīna Piskunova.
Biedrībā aktīvi darbojas Raīsa Sokolova, Nikolajs Burijs, Aless Karpovičs u. c.
Vairākus gadus sekmīgi darbojas un koncertē ansamblis „Nadzeja” (vada Zoja Kalviša),
tiek izdota avīze „Pramien” (L. Šakovecs). Biedrība regulāri rīko pasākumus:
ziemassvētkus, Lieldienas, mirušo piemiņas dienu „Dzjadi”, kā arī atzīmēj baltkrievu
kultūras darbinieku jubilejas. Vērienīgs bija vakars, veltīts J. Kupalas un J. Kolasa 120.
gadadienai. Biedrības „Pramieņ” sarīkojumos pulcējas ap 100-120 cilvēku. Biedrība
veicina baltkrievu organizāciju veidošanos citās Latvijas pilsētās, kā arī ir iniciatore
Latvijas mēroga baltkrievu savienības izveidei.
Pēdējā laikā notikuši vērienīgi pasākumi: 1) Starptautiskais baltkrievu dziesmu
festivāls 2003. gada 29. novembrī. Pārstāvēti visi Latvijas baltkrievu ansambļi no Rīgas,
Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Preiļiem, kā arī mākslinieciskie kolektīvi no Lietuvas,
Igaunijas un Baltkrievijas. Pasākums noritēja ar devīzi „Visi kopā – uz Eiropu!”; 2)
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Baltkrievu romanču vakars 2004. gada aprīlī. Tiek gatavota konference par baltkrievu
un latviešu kultūras dialogu ar Latvijas un baltkrievu zinātnieku piedalīšanos. Tā
paredzēta 2004. gada novembrī.
Ventspils baltkrievu biedrība „Spadčina”
Biedrību vada Nikolajs Žavrida, tā ietilpst Ventspils nacionālo kultūras biedrību
Asociācijā un arī Latvijas Baltkrievu sabiedrisko apvienību savienībā. Biedrībā
izveidots ansamblis „Žuravinka” (vada Anžela Zraičenko). N. Žavrids ievēlēts Latvijas
baltkrievu sabiedrisko apvienību savienības valdē. Biedrības aktīvisti apmeklē
baltkrievu pasākumus Rīgā.
Preiļu novada slāvu kultūras un izglītības biedrība
Biedrību vada priekšsēdētāja Tatjana Kolosova). Biedrībā skaitliski un arī savas
aktivitātes ziņā dominē baltkrievi. Darbojās folkloras ansamblis „Rjabinuška” (vada
Svetlana Stepanova).
Daugavpils baltkrievu kultūras un izglītības biedrība „Uzdim”.
Priekšsēdētājs – Boriss Ivanovs, uzņēmējs. Valdē ir Tatjana Bučele (DPU
pasniedzēja), St. Volodzjka (dzejnieks) u. c. Nodibināta 1993. gadā. Biedrības paspārnē
darbojās: ansamblis „Kupalinka” (pastāv 10 gadus), vada Tatjana Pimenova; svētdienas
skola; tiek izdots pielikums avīzei „Latgales laiks”.
Baltkrievu kultūras centram ir savas telpas, tur ir zāle, etnogrāfiskais muzejs un
telpas skolai (centra direktors Aleksandrs Kohans). Centra uzturēšanu finansiāli atbalsta
Daugavpils dome.
Savā darbībā „Uzdim” veiksmīgi izmanto vietējās priekšrocības: Daugavpils
domes atbalstu, Baltkrievijas tiešo tuvumu uzturot pastāvīgas kultūras saites,
Daugavpils Pedagoģijas Universitātes ieinteresētību pētīt un saglabāt slāvu kultūru.
Darbībā jaušamas tradīcijas: Daugavpilī starpkaru periodā bija rosīga baltkrievu
kultūras dzīves, dzīvi ir arī tās veterāni. Biedrības aktīvistu skaits, kas vairāk vai mazāk
regulāri atbalsta valdes pasākumus, ir apmēram 50-70 cilvēki. T. Bučele ir publicējusi
pētījumu par „Uzdima” darbību 10 gados. Viņa iniciē arī regulāru konferenču
organizēšanu ar pētniecisku ievirzi.
Baltkrievu kopiena „Mara” Liepājā
Dibināta 1999. gadā, vada Sergejs Aļehnovičs, vietniece Valentīna Gribovska.
Darbojās baltkrievu dziesmu ansamblis „Pavlinka”. Nesen atvērts (pirmais Latvijā)
baltkrievu tautas darinājumu muzejs. Ik mēnesi avīzē „Kurzemes Vārds” ir ievietots
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pielikums baltkrievu valodā par baltkrievu dzīves jaunumiem. Biedrība „Mara” vienīgā
no baltkrievu biedrībām Liepājā, kura ir uzņēmusies risināt savu tautiešu problēmas
sadarbībā ar Baltkrieviju. Biedrība pilda dažas konsulārās funkcijas un liepājnieki savā
pilsētā var saņemt vīzas uz Baltkrieviju. ”Marai” ir cieši sakari ar citām nacionālām
biedrībām Liepājā, ar baltkrievu biedrībām Latvijā un arī Lietuvā (Klaipēdā). Nākotnē
ir iecerēts izveidot Baltkrievu kultūras centru Liepājā, kurā darbosies arī svētdienas
skola. Biedrība rūpējās par savu biedru naturalizāciju, pēdējā laikā daudzas baltkrievu
ģimenes ir izlēmušas iegūt LR pilsonību.
Starptautiskā baltkrievistu Asociācija
Tā apvieno baltkrievu problemātikas pētniekus visā pasaulē. Asociācijas Latvijas
nodaļā sastāv V. Telešs, I. Apine, M. Ābola, A. Vējāns, V. Līvzemnieks, St. Volodzjka,
N. Cimahoviča. Paredzēta Latvijas pārstāvju piedalīšanos IV Asociācijas kongresā
2004. gada septembrī ar referātu par Latvijas baltkrievu etnisko konsolidāciju un viņu
vietu Latvijas sabiedrības integrācijas procesā.
* * *
Baltkrievu ekspertu un aktīvistu spriedumos par savu etnisko un nacionālo
identitāti nav lielu kontrastu starp dažādām biedrībām. Saskatāma samērā tipiska aina:
ļoti aktīva elites etniskā pašapziņa, atturīga (mērenāka) nacionālā (pilsoniskā) apziņa,
vāji apjausta eiropiskā identitāte. Savos svētkos baltkrievi demonstrē lietišķās mākslas
darbus (salmu pinumus), labprāt gatavo nacionālos ēdienus un cienā ar tiem viesus.
Tāds bija arī pasākums Mencendorfa namā 2003. gada aprīlī, veltīts baltkrievu kultūras
īpatnībām: lietišķās mākslas izstāde, ansambļa „Svitanak” etnogrāfiska programma,
nacionālo ēdienu degustācija. Tāpat izstādē „Mēs dzīvojam Latvijā” 2004. gadā. Rīgas
ebreju kopienas namā bija pārstāvētas visas Rīgas baltkrievu biedrības ar saviem
baltkrievu tautas tērpiem un tautiskajiem darinājumiem.
Tomēr vērojamas arī dažas iekšējās atšķirības starp baltkrieviem:
•

gados jaunākajai aktīvistu daļai (piemēram, Liepājas biedrībai „Mara”,
skolotājām Rīgas baltkrievu skolā) ir pozitīvāka izpratne par integrācijas
politiku;

•

Daugavpils baltkrieviem saistība ar etnisko dzimteni – Baltkrieviju ir
izteiktāka, nekā Rīgas un Liepājas baltkrieviem, arī kontakti ir intensīvāki;
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•

sakari ar Baltkrieviju veidojās dažādos līmeņos. Biedrībai „Pramieņ” ir
sakari ar oficiālām valsts iestādēm – Baltkrievijas Kultūras ministriju,
Izglītības ministriju. Biedrībai „Svitanak” savukārt ar nevalstiskajām
organizācijām – kultūras biedrībām: Pasaules baltkrievu apvienību
„Bacjkavščina”, Fr. Skorinas vārdā nosaukto nacionālo izglītības un zinātnes
centru u. c.

Anketēšanas rezultāti liecina, ka ir vērojama tendence: Latvijas plašsaziņas
līdzekļi un Latvijas TV kanāli sāk izkonkurēt Krievijas plašsaziņas līdzekļus un
Krievijas televīziju. Baltkrievi dod priekšroku tiem Latvijas TV kanāliem, kur pārraides
ir krievu valodā vai tulkojumi titros (LNT, LTV7).
Jau desmit gadus iznāk Latvijas baltkrievu avīze „Prameņ” (redaktors Ļavons
Šakovecs). Kā jau minēts, Daugavpilī un Liepājā baltkrieviem ir savs ikmēneša
pielikums pilsētas avīzē. Daugavpilī baltkrieviski izdotas vairākas dzeju un pasaku
grāmatas.
Baltkrievu grāmatu un preses krājumi atrodami biedrības „Svitanak” mītnē Rīgā,
Slokas ielā 37 un Baltkrievu kultūras centrā Daugavpilī, Raiņa ielā 31.
Kopš 1990. gada Latvijas radiofonā regulāri skan baltkrievu programma –
informācija par baltkrievu diasporas kultūras dzīves jaunumiem (žurnāliste Tatjana
Kosuha).
Tātad, baltkrievu organizatorisko struktūru veido piecas kultūras biedrības
(„Pramieņ”, „Svitanak”, „Uzdim”, „Mara”, „Spadčina”), seši mākslinieciskie ansambļi
ar pieaugušo līdzdalību un divi bērnu ansambļi. Baltkrieviem ir savi preses izdevumi –
iespēja paust savu nostāju dzimtajā valodā. Baltkrievu eksperti diskusijā un anketās paši
saskata savas organizētības un konsolidācijas izaugsmi.
Tomēr jākonstatē baltkrievu biedrību piederību divām apvienībām. Biedrības
„Pramieņ”, „Uzdim”, „Mara” un „Spadčina” apvienojušās Latvijas baltkrievu
sabiedrisko apvienību savienībā (vadītāja V. Piskunova). Savukārt biedrība „Svitanak”
ir saglabājusi savas saites ar Itas Kozakēvičas vārdā nosaukto Latvijas Nacionālo
kultūras biedrību asociāciju. Šīs piederības atšķirības nav tikai formālas, pastāv
domstarpības, kas saistītas ar attieksmi pret Baltkrievijā pastāvošo kārtību.
Baltkrievu biedrībām ir sadarbības kontakti ar citu tautību kultūrbiedrībām.
„Svitanak”, atrodoties LNKBA telpās Slokas ielā 37, saglabā īpaši tuvas attiecības ar
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Latvijas Poļu savienību. „Pramieņ” biedrība ir saistīta ar vairākām biedrībām – ukraiņu,
uzbeku u. c.
Tā kā nav pārvarēta Latvijas baltkrievu organizatoriskā sašķeltība, tiek kavēta
baltkrievu etniskā konsolidācija.
Naturalizācijas gaita baltkrievu vidū ir lēna. Tas rada papildproblēmas pilsoniskās
identitātes jomā. Kaut arī naturalizācija automātiski negarantē valstisko patriotismu,
tomēr pilsonības iegūšana rada tiesisku pamatu šādam patriotismam. Nepieciešama
īpaša programma naturalizācijas paātrināšanai baltkrievu vidū.
Latvijas baltkrieviem, kuri dzīvo lielākajās pilsētās un ir organizēti baltkrievu
organizācijās, jāpalīdz baltkrieviem, kuri kompakti dzīvo mazpilsētās un pagastos, bet
nav organizēti.

Ukraiņu organizācijas
Ukraiņu organizācijas un biedrības
Pašreiz Latvijā darbojas deviņas ukraiņu biedrības, centri un apvienības. Rīgā:
Latvijas Ukraiņu savienība, priekšsēdētāji Anatolijs Skaļskis un Viktors Stefanovičs;
Ukraiņu kultūras un izglītības biedrība „Dņipro”, priekšsēdētājs Ivans Naļivaiko;
Latvijas ukraiņu sieviešu apvienība, priekšsēdētāja Ņina Kvitņicka; Ukraiņu biedrība
„Ukraina - Latvija”, priekšsēdētājs Konstantīns Gupalo; Kultūras centrs „Latvija Ukraina”, priekšsēdētājs Jurijs Sadlovskis. Ventspilī: Ukraiņu kultūras un izglītības
biedrība „Kobzar”, priekšsēdētājs Vasils Poškurlats. Liepājā: Ukraiņu kultūras un
izglītības biedrība „Svitanok”, priekšsēdētāja Larisa Davidenko. Daugavpilī: Ukraiņu
kultūras un izglītības biedrība „Mrija”, priekšsēdētāja Nadja Stahovska. Rēzeknē:
Ukraiņu kultūras un izglītības biedrība „Vodograj”, priekšsēdētāja Ļubova Bulavska.
Vangažos (Rīgas rajonā): Ukraiņu kultūras iniciatoru grupa, kura pašreiz dibina
vietējo ukraiņu kultūras biedrību. Grupas vadītāji Ivans Omeļčuks un Vasils Ļitviņuks.
Atsevišķs statuss ir „Dņipro” mākslinieciskajam ansamblim, ansamblim
„Vesjolka” Vangažos, ansamblim „Mrija” Ventspilī, ansamblim ”Barvinok” Liepājā,
ansamblim „Vodograj” Rēzeknē, ukraiņu kopienas laikrakstam „Visņik”. Par atsevišķu
kopienas apvienību uzskata arī Rīgas Ukraiņu vidusskolu ar tās mākslinieciskajiem
kolektīviem. Kopumā ir konstatētas 17 Latvijas ukraiņu kopienas organizatoriskās
struktūrvienības. (Visā Latvijā ir reģistrētas184 etnisko minoritāšu biedrības.)
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Ukraiņu biedrībās un ansambļos kopumā ir ap 1200 dalībnieku. Biedrību
rīkotos pasākumos piedalās ap divi tūkstoši cilvēku. Salīdzinot ar 1990. gadu pirmo pusi
(pirms 10 gadiem), ukraiņu kopienas aktīvistu skaits ir trīskāršojies, bet pasākumu
dalībnieku skaits divkāršojies. Ja ukraiņu mākslinieciskajos kolektīvos 1994. gadā
piedalījās ap 50 cilvēku, tad 2004. gadā vairāk nekā 200. Tas liecina gan par etnicitātes,
gan organizētības izaugsmi.
Taču, salīdzinot ar citām lielākajām Latvijas minoritātēm, ukraiņu aktivitāte ir
samērā maza. Tā atpaliek no vēsturisko minoritāšu – poļu, lietuviešu, ebreju aktivitātes
pakāpes.
Kopienas organizatorisko saliedētību mazina viena koordinējošā centra
trūkums. „Dņipro” ar savām filiālēm Jelgavā un Jēkabpilī iekļāvusies Latvijas
Nacionālo kultūras biedrību asociācijas sastāvā, kura tagad sadarbojas ar LR Kultūras
ministriju. Turpretī Latvijas Ukraiņu savienība koordinē savu darbību ar Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. No 17 ukraiņu
organizatoriskajām vienībām 15 sadarbojas galvenokārt ar šo Sekretariātu.
Ukraiņu kopienas vadītāji uzskata, ka jāizveido kopienas organizāciju
koordinācijas centrs. Pēc Latvijas Ukraiņu savienības iniciatīvas 2004. gada februārī
nodibināta komisija šāda centra statūtu izstrādāšanai. Komisijas darbs turpinās.
Apvienošanos veicina arī Ivana Naļivaiko ievēlēšana par Latvijas Ukraiņu savienības
Domes (Radas) locekli.
Latvijas ukraiņu organizāciju sanāksmē, kas notika Ukrainas vēstniecības
telpās 2003. gada 27. decembrī, tiekoties ar jauno Ukrainas vēstnieku Latvijā Mironu
Jankivu, tika uzsvērts, ka sadarbības un koordinācijas centieni domāti ukraiņu kultūras
un izglītības darba aktivizēšanai, Ukrainas un Latvijas draudzīgo sakaru attīstības
veicināšanai. Politiskas domstarpības nedrīkst šķelt ukraiņu kopienas darbību.
Tieši 2003. – 2004. gadā spēcīgāk izpaudusies kopienas orientācija uz savas
etniskās identitātes pamata nostiprināšanu un ukraiņu plašāku integrēšanos Latvijas
valstī. Par to liecina arī biedrību un apvienību darbība.
Ukraiņu kultūras biedrība „Dņipro”
1988. gada septembrī nodibinātā Latvijas Ukraiņu nacionālās kultūras biedrība
„Dņipro”, kura ir pirmā ukraiņu minoritātes biedrība Latvijā, arī šodien ir Latvijas
ukraiņu kultūras dzīves centrālā organizācija. Biedrība pārvarēja grūtības, kuras tai
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radās 1990. gados, kad biedru skaits saruka no 300 līdz 100 un mazinājās tās iniciatora
loma vietējo ukraiņu sabiedriskā dzīvē.
2004. gadā „Dņipro” rindās ir 287 biedrības biedri. Biedrības priekšsēdētājs ir
Ivans Naļivaiko, priekšsēdētāja vietniece Ludmila Kļimenko. Aktīvi darbojas divi tās
mākslinieciskie kolektīvi un pensionāru klubs. „Dņipro” uztur sakarus ar Rīgas Ukraiņu
vidusskolu, un tās skolēnu vecāku kolektīvu.
2004. gada 20. martā „Dņipro” Rīgā „Ave Sol” koncertzālē sarīkoja izcilā
ukraiņu rakstnieka Tarasa Ševčenko (1814-1851) 190. dzimšanas dienai veltītu svinīgu
koncertu, kurā tika sumināts Ševčenko devums ukraiņu kultūrā. Savu sniegumu
demonstrēja deviņi ukraiņu dziesmu, deju un dramatiskie kolektīvi no Rīgas, Rēzeknes,
Liepājas, Ventspils un Vangažiem. Pasākumā piedalījās ap 500 ukraiņi no visas Latvijas
un tas kļuva par spilgtu ukraiņu etniskās identitātes esības demonstrējumu.
„Dņipro” arī ieteica ukraiņu biedrību un apvienību koordinācijas padomes
dibināšanu. Taču pašu dibināšanu uzņēmās Latvijas Ukraiņu savienība (LUS). I.
Naļivaiko uzņemšana LUS valdē bija šī procesa sākums.
„Dņipro” veic arī zināmu saimniecisko darbību. Tai pieder kafejnīca „Dņipro”
Rīgā, Alunāna ielā 6. Rīgā tapusi arī ukraiņu kafejnīca „Lavanda”, kā arī restorāns
„Spotikach”. Tāda pat nosaukuma restorāns ierīkots arī Jūrmalā. Ukraiņu kafejnīcas un
restorāni ir ne tikai ukraiņu virtuves pārstāvji Latvijā, bet arī vietējo ukraiņu pulcēšanās
vietas. Tā ir viena no ukraiņu etniskās identitātes izpausmēm.
Kā jau minēts, biedrība „Dņipro” palikusi LNKBA sastāvā. Tādēļ to dažkārt
kritizē citas Latvijas ukraiņu biedrības. LNKBA pārmet politizēšanos, pārvēršanos par
LR valdības piedēkli, minoritāšu interešu neaizstāvēšanu. Tomēr politisku darbību
„Dņipro” neveic, politiskās kampaņās un akcijās nepiedalās.
Latvijas Ukraiņu savienība
1996. gada maijā nodibinātā Latvijas Ukraiņu savienība (LUS), kuru sešus
gadus vadīja Vladimirs Strojs, tika dibināta kā ukraiņu minoritātes tiesību prasītāja un
aizstāvētāja, savā laikā pieslējās Tautas saskaņas partijai un kustībai „Līdztiesība”,
vēlāk – blokam „Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā”. Kopš 2002. gada beigām LUS
vada jauna valde, kuras līdzpriekšsēdētāji, kā jau minēts, ir A. Skaļskis un V.
Stefanovičs. Šajā valdē vairākums uzskata, ka LUS nav politiski jāpieslejas nevienai
partijai vai partiju apvienībai, bet jābūt patstāvīgai Latvijas ukraiņu pārstāvei, kura
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galvenokārt rūpējas par ukraiņu tiesiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanu. Valdes
mazākums saglabā iepriekšējos uzskatus, taču respektē vairākuma viedokli.
LUS atbalsta ukraiņu naturalizēšanos, vienlaikus prasa nepilsoņu tiesību
paplašināšanu.
LUS ir iestājusies minoritāšu 10 lielāko organizāciju un biedrību apvienībā
„Sodružestvo” („Sadraudzība”), kuras priekšsēdētājs ir baltkrievu pārstāvis Nikolajs
Burijs. Viņa vietnieka pienākumus pilda LUS pārstāvis V. Stefanovičs. „Sodružestvo”
cenšas izstrādāt savu dalīborganizāciju vienotu viedokli sarunām ar Latvijas valsts
institūcijām.
LUS atbalsta prasību par vidusskolu ar krievu mācībvalodu saglabāšanu un
mācībām tajās pārsvarā krievu valodā, taču neatbalsta tā saucamā „Krievu skolu
aizstāvības štāba” taktiku rīkot skolēnu akcijas. LUS uzskata, ka izglītības prasības
jādemonstrē skolēnu vecākiem, ne bērniem, ka ukraiņu minoritāte nav krievvalodīgās
kopienas daļa, ukraiņiem pašiem ir sava identitāte. LUS nepiedalās tā saucamā
„Latvijas krievu kongresa” gatavošanā. Valdes vadība uzskata, ka ukraiņu
organizācijām un biedrībām jāorganizē patstāvīgs ukraiņu organizatoriskais centrs.
Taču sabiedrības integrācijas jautājumos LUS joprojām ieņem opozicionāru
nostāju. Atbalsts nacionālajai identitātei tiek saistīts ar tādām valdības etnopolitiskajām
pārmaiņām, kas atvieglotu ukraiņu identificēšanos ar Latvijas valsti.
Pašlaik LUS ir ap 280 biedru. Tā ir pati ietekmīgākā ukraiņu kopienas
organizācija, kura uztur sakarus ar Sekretariātu un Ukrainas vēstniecību Latvijā. LUS
nodibinājusi draudzīgas attiecības ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku, kuras telpās
notiek LUS sapulces. Bibliotēka saņem no Ukrainas literatūru un presi. Paredzēts
Akadēmiskās bibliotēkas telpās Lielvārdes ielā iekārtot Latvijas ukraiņu informācijas
centru. Bibliotēkas direktore Venta Kocere 2004. gadā apbalvota ar Ukrainas
starptautiskā sabiedriskā fonda sv. Georgija ordeņa 4. pakāpi par kultūras sakaru
veicināšanu starp Ukrainu un Latviju.
Ukraiņu kopienas laikraksts „Visņik”
2004. gada janvārī sāka iznākt Latvijas ukraiņu kopienas laikraksts „Visņik”.
Izdevuma direktors ir uzņēmējs Leonīds Muhins, redaktore pazīstamā žurnāliste
Natālija Ļebedeva. Avīze iznāk reizi divos mēnešos. Izdevējs, sākot ar trešo numuru, ir
Latvijas Ukraiņu savienība. Redkolēģijā darbojas V. Stefanovičs, V. Strojs, A. Skaļskis
un I. Omeļčuks – visi LUS pārstāvji. Tirāža 2000 eksemplāri.
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Laikraksts informē par ukraiņu sabiedrisko dzīvi Latvijā, lielu vērību velta
kultūras dzīvei, ukraiņu identitātes saglabāšanai un stiprināšanai, sakariem ar Ukrainu.
Ir arī informācija par ukraiņu dzīvi Igaunijā un Lietuvā. Politiskus jautājumus avīzē
pārstāv habilitētā fizikas doktora Eduarda Davidenko runā „Vislatvijas krievu skolas
aizstāvju kongresā” paustos uzskatus, kuram dots virsraksts „Neatstāsim bērnus
neaizsargātus!” Tajā Davidenko pilnīgi solidarizējas ar skolēnu demonstrāciju
organizētājiem. (E. Davidenko ir LUS revīzijas komisijas loceklis.)
„Visņik” 2. numurā atreferē ukraiņu 2004. gada 14. februāra „Vislatvijas”
sapulces gaitu, kurā akcentēta ukraiņu kultūras dzīves aktivizēšana, ukraiņu biedrību
apvienošanās un ciešāku sakaru dibināšana ar citu minoritāšu organizācijām pieredzes
apmaiņai un svarīgāko problēmu kopīgai apspriešanai. „Visņik” 3. numurā stāstīts par
ukraiņu Teātra dienām Rīgā, Ukrainas ekonomikas problēmām, Lietuvas ceļu uz
Eiropu, Latvijas vietu Eiropas Savienībā, par Ukrainas Nacionalitāšu un migrācijas
valsts komitejas priekšsēdētāja viesošanos Rīgā, publicēti arī citi materiāli, kas liecina
par laikraksta informācijas visai objektīvo un konstruktīvo saturu. 4. numurā, kas veltīts
Ukrainas neatkarības pasludināšanas 13. gadadienai (22. augustā) ir materiāli par
ukraiņu kopienas attīstību pēdējo 13 gadu laikā, to skaitā L. Dribina raksts par kopienas
pašreizējo stāvokli. Laikraksta saturs liecina par kopienas pārorientēšanos uz etnicitātes
un kultūras tēmām, sakariem ar Latvijas valsts institūcijām un Ukrainu.
Ventspils ukraiņu kultūras un apgaismības biedrība „Kobzar”
Tajā ir ap 90 aktīvi biedri. Kopienas lepnums ir dziesmu ansamblis „Mrija” ar
22 dalībniekiem, kuri sniedz koncertus Latvijā, Igaunijā un Baltkrievijā. „Kobzar” ir
Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācijas sastāvdaļa. Šīs Asociācijas
priekšsēdētājs Volodimirs Poliščuks arī ir ukrainis. Biedrības priekšsēdētājs V.
Poškurlats ir nepilsonis, V. Poliščuks - Ukrainas pilsonis.
Ukraiņu naturalizācija Ventspilī notiek ļoti lēni. Kopienu vadītāji pauž
lojalitāti, bet integrācijas jomā ir pasīvi. Ja Ventspilī 55,8% iedzīvotāju ir pilsoņi, tad no
2224 ukraiņiem tikai 383 (2004. gada 1. janvārī) bija ieguvuši LR pilsonību (t.i. 17,2%
ukraiņu). „Kobzara” priekšsēdētāja latviešu valodas zināšanas ir vājas. Tika intervēti
trīs ukraiņu aktīvisti. „Kobzara” pārstāvji, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem
atzina, ka tikai daļēji pievienojas sava etnosa vērtībām, arī valodai: netika arī sevišķi
uzsvērta nacionālā identifikācija, ne ar Latviju, ne Ukrainu. Taču aptaujātie uzskatīja,
ka ukraiņu etnisko identitāti Latvijā daļēji apdraud valsts politika, sevišķi valodas
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lietošanas un izglītības jomā. Faktiski bija domāta krievu valoda. Toties intervijas
dalībnieki nesaskata latviešu sabiedrībā netoleranci pret ukraiņiem. „Kobzar” uztur
sakarus ar biedrību „Dņipro”.
Liepājas ukraiņu biedrība
Nodibināta 1999. gadā, 56 biedri. Dziesmu ansamblis „Barvinok” sniedz
koncertus ukraiņu valodā. Katru mēnesi tiek sagatavota ukraiņu lappuse avīzē
„Kurzemes Vārds” (krievu un ukraiņu valodā).
Biedrība sadarbojas ar Vangažu ukraiņu aktīvistiem, ar šīs pilsētas ansambli
„Vesjolka”. Tiek rīkot kopīgi koncerti. 2004. gada martā Liepājā notika vakars veltīts T.
Ševčenko daiļradei.
Par aktīvu kultūras darbu biedrības priekšsēdētājs L. Davidenko apbalvota ar
Ukrainas Nacionalitāšu un migrācijas Valsts komitejas Goda rakstu.
Arī Liepājā ukraiņu naturalizācija notiek lēni, tā ir mazskaitliska. 2004. gada 1.
janvārī no 4713 ukraiņiem tikai 748 (t.i. 15,9%) bija LR pilsoņi. Etniskā aktivitāte ir
visai izteikta, bet nacionālā identifikācija ir neapmierinoša.
Daugavpils ukraiņu kultūras un izglītības biedrība „Mrija”
Viena no jaunākajām biedrībām, darbojas vienu gadu. Ap 90 biedru, no tiem 60
aktīvi. 2004. gadā sarīkoti vairāki pasākumi veltīti T. Ševčenko 190. dzimšanas dienai,
organizēta diskusija „Ukraiņi Latgalē un Daugavpilī”, piedalījās Slāvu kultūras nedēļā
Daugavpilī, noticis „Mrija” atskaites koncerts, teatralizēts uzvedums, organizēta
ukraiņu jauniešu vasaras nometne.
N. Stahovska ir gan Latvijas, gan Ukrainas patriote, labi prot latviešu valodu, ir
LR pilsone.
No 2542 ukraiņiem pilsētā līdz 2004. gada 1. janvārim bija naturalizējušies 540
(t.i. 21,2%) ukraiņu, bet ap 10% pieņēmuši Krievijas, Ukrainas vai Baltkrievijas
pilsonību. Naturalizācijas tempi te ir straujāki nekā Ventspilī un Liepājā. Tomēr arī tos
nevar atzīt par apmierinošiem. Kopumā Daugavpilī 69,3% iedzīvotāji 2004. gada
sākumā bija LR pilsoņi. Tādai situācijai vajadzēja veicināt ukraiņu straujāku
naturalizēšanos.
L. Dribins 2004. gada aprīlī intervēja astoņus vietējos ukraiņu aktīvistus.
Intervijas liecina, ka:
1. Visi astoņi aktīvisti tikai daļēji identificējās ar ukraiņu etnosu, par etnicitātes
saglabāšanas galveno faktoru viņi uzskata etnisko tradīciju kopšanu un demonstrēšanu.
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2. Nacionāli (pilsoniski) ar Latviju pārliecinoši identificējas tikai viens
respondents, daļēji (ar Latviju un Ukrainu) trīs, četri identificējas ar Ukrainu, četri arī ar
Krieviju. Septiņi aktīvisti uzskata, ka ukraiņu identitāte ir stipri apdraudēta. Draudi esot
valodas, izglītības un profesionālās izvēles jomā. Septiņi respondenti saskatījuši arī citu
etnosu cilvēku netolerances izpausmes, pieci uzskata, ka tas rada nopietnas bažas. Visi
aptaujātie prasa ātrāk ratificēt EP Vispārējo konvenciju. Par ukraiņu identitātes garantu
tikai divi aptaujātie nosauc Latvijas valsti, četri Ukrainu, trīs Krieviju, trīs Eiropas
Savienību, pieci – Eiropas Padomi. Šie rādītāji liecina par nepietiekošu uzticēšanos
Latvijas valstij. Daugavpilī vairāk nekā citur Latvijā jūtams Krievijas propagandas
iespaids ukraiņu vidū.
Rēzeknes pilsētas un rajona ukraiņu kultūras un izglītības biedrība
„Vodograj”
Biedrībā ir 84 biedri, aktīvi darbojas 25. Biedrības korī ir 12, ansamblī
„Dvakolori” seši dalībnieki. Svētdienas skolā, kurā māca pēc bilingvālās programmas,
pierakstījās 15 personas, regulāri nodarbības apmeklē astoņas. Biedrības priekšsēdētāja
Ļubova Bulavska darbojas ļoti aktīvi un apzinīgi. Traucē daudzu vietējo ukraiņu grūtais
sociālais stāvoklis, bezdarbs, tas mazina interesi par kultūras dzīvi un par savu etnisko
piederību.
Lielākais ikgadējs pasākums ir Ukrainas Neatkarības dienas svinīga atzīmēšana
22. augustā, tad ierodas daudzi dalībnieki. 2004. gada 1. janvārī no 512 ukraiņiem
Rēzeknē 158 (30,9%) bija naturalizējušies, bet Rēzeknes rajonā no 327 tikai 65 (t.i.
19,9%).
Vangažu ukraiņu kopiena
Rīgas rajona Vangažu pilsētā ir vairāk nekā 4 tūkstoši iedzīvotāju, no tiem
ukraiņi – 6%.
Pilsētas ukraiņu kopiena, kurā pašlaik ir ap 90 dalībnieku (no 220 ukraiņiem),
izaugusi no kultūras dzīves aktīvistu grupas, kura pirms sešiem gadiem izveidojās ap
dziesmu ansambli „Vesjolka”, ko vadīja V. Ļitviņuks, kas bija biedrības „Dņipro”
aktīvists. Kopienas galvenais veidotājs turpmāk ir bijis I. Omeļčuks, Latvijas Ukraiņu
savienības valdes loceklis. Kopienas lielākais nopelns ir piecu folkloras festivālu
sarīkošana Vangažos, sākot ar 1999. gadu. Pēdējais no tiem sarīkots 2004. gada 10.
jūlijā, kad pilsētas estrādē notika teatralizēts uzvedums, kurā piedalījās baltkrievu,
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krievu un ukraiņu kopienas un latviešu kolektīvi no Vangažiem, kā arī viesi no Rīgas,
Liepājas, Salaspils un Pērnavas.
Vangažu „Vesjolka” ir koncertējusi Ventspilī, Liepājā, Rīgā, Rēzeknē,
Daugavpilī u.c. Bieži notiek turienes ukraiņu kolektīvu atbildes braucieni uz
Vangažiem. 2003. gada decembrī Vangažos ukraiņu Ziemassvētkus „Svētais vakars”
svinēja kopā ar Rēzeknes ukraiņu dziedātājiem.
Tā Vangažu ukraiņi ir ievērojami veicinājuši Latvijas ukraiņu kopienu
apvienošanos kultūras pasākumu organizēšanā, tas veicināja arī Latvijas ukraiņu
kopienas veidošanos. Šāda iniciatīva bijusi iespējama pateicoties Vangažu Domes un
uzņēmuma „Latvijas Gāze” sniegtajai finansiālai palīdzībai. Vangažos sekmīgi darbojas
arī Nīderlandes sponsorētie latviešu valodas kursi, kuros mācās 40 personas. Tas
savukārt veicina naturalizēšanos.
Vangažos valda saskaņa un draudzība starp dažādām tautībām, starp latviešiem
un minoritāšu kopienām. To veicina arī divu valodu plūsmu vidusskola, kurai ir kopīgi
mākslinieciskie kolektīvi. Vangažu multikulturālā dzīve netiek politizēta.
Kā jau minēts, pašlaik iniciatoru grupa gatavo materiālus Vangažu ukraiņu
biedrības oficiālai nodibināšanai un reģistrācijai.
Arī Jēkabpilī veidojas patstāvīga ukraiņu biedrība. Tāda var tapt arī Jelgavā un
Krustpilī. Rīgā dibinās Latvijas Ukraiņu sieviešu apvienība, ko vada Ņina Kvitņicka.
Ukraiņu biedrību un apvienību tīkls Latvijā paplašinās.
Latvijas ukraiņu biedrību vadītāju intervēšana
Projekta īstenošanas gaitā 2004. gada martā – jūlijā tika intervēti vienpadsmit
Latvijas ukraiņu biedrību vadītāji. Respondenti pārstāv Latvijas Ukraiņu savienības
biedrību „Dņipro”, „Svitanok”, „Vodograj”, „Mrija”, „Kobzar”, „Ukraina-Latvija”,
kultūras centra „Latvija-Ukraina”, laikrakstu „Visņik”. No tiem viens ir LR pilsonis,
divi Ukrainas pilsoņi, astoņi ir nepilsoņi, deviņi nosauc ukraiņu valodu par savu dzimto
valodu, divi par tādu uzskata krievu valodu. viens teicami prot latviešu valodu, trīs labi,
divi viduvēji, pieci atzīst savas latviešu valodas zināšanas par vājām, sliktām.
Deviņi uzskata, ka Latvijas ukraiņu etniskā apziņa pēdējos 10-15 gados ir
ievērojami palielinājusies, viens, ka tā nedaudz augusi, viens, ka pavājinājusies. Par
etnicitāti stimulējošiem faktoriem vairums nosauc ukraiņu valodu un izglītību. Desmit
uzskata, ko etnicitāti visvairāk veicinājušas kultūras biedrības un ukraiņu skola, viens,
ka tas ir reliģisko apvienību, konfesiju nopelns.
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Par ukraiņu etniskās identitātes garantu četri respondenti uzskata Latvijas
valsti, seši Ukrainu, divi Eiropas Savienību.
Par savas nacionālās identifikācijas galvenajiem faktoriem pieci respondenti
uzskata latviešu valodas zināšanas, latviešu kultūras izpratni un Latvijas konstitūcijas
cienīšanu un atzīšanu. Turpretī seši pirmajā vietā nosauc kultūras faktorus un
Konstitūciju.
Visi vienpadsmit respondenti uzskata, ka viņu pilsoniskā identitāte Latvijā ir
vairāk vai mazāk nostiprinājusies. (Tas ir pretrunā ar faktu, ka tikai viens no viņiem ir
LR pilsonis.) Te izpaudās neizpratne par nacionālās identifikācijas būtību. Trīs
respondenti domā, ka Latvijas iestāja ES stipri ietekmēs ukraiņu nacionālo identitāti
Latvijā, četri uzskata, ka šis apstāklis to būtiski neietekmēs, turpretī trīs aptaujātie ir
pārliecināti, ka dalība ES vājinās ukraiņu nacionālo identificēšanos. vienai personai
nebija savs viedoklis.
Seši ukraiņu biedrību pārstāvji vērtē Latvijas integrācijas politikas principus
pozitīvi, divi uzskata tos par mazefektīviem, divi vērtē pavisam negatīvi, viens atturas
no atbildes. Analogi vērtēta ukraiņu biedrību dalība integrācijas pasākumos. Ar
integrācijas procesa norisi trīs respondenti ir apmierināti, trīs uzskata, ka tā notiek lēni,
četri, ka tā ir neveiksmīga, viens atbildi nedod. Kopumā ir jāsecina, ka ukraiņu eksperti
ir nepietiekoši informēti par integrācijas gaitu.
Divi respondenti uzskata, ka Latvijas likumdošana pietiekami nodrošina
minoritāšu tiesību aizsardzību, divi, ka tā tikai daļēji garantē šīs tiesības, bet seši, ka
Latvijas valsts likumdošana šādas garantijas tikpat kā nedod, vai ļoti maz garantē. Visi
vienpadsmit biedrību vadītāji prasa Konvencijas ratifikāciju Saeimā. Viens respondents
piekrīt, ka varētu būt atruna par Konvencijas noteikumus pilnīgu attiecināšanu tikai uz
LR pilsoņiem, bet nepilsoņiem daļēji. Trīs uzskata, ka vajadzīga atruna par minoritāšu
valodas lietošanu topogrāfiskajās norādēs un vietu nosaukumos Latvijā. Ukraiņu
pārstāvji kopumā uzskata, ka atrunu jautājums nevar būt par šķērsli Konvencijas
ratifikācijai.
Intervēšanas rezultāti vēlreiz norāda, ka pat kopienu vadītāji etnisko identitāti
uztver par ievērojami nozīmīgāku salīdzinājumā ar nacionālo (pilsonisko) apziņu. Daļa
ekspertu pat neizprot, ka tādēļ nav iespējama pietiekami plaša ukraiņu integrēšanās
Latvijas valstī. Kopienu darbībā nacionālās identitātes veidošanās netiek akcentēta. Ir
neizpratne par jēdzieniem, principiem, arī eiropeisko nacionālo attiecību leksiku.
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Atbildes dažkārt ir pretrunīgas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama plašāka kopienas
pārstāvju informēšana un izglītošana par sabiedrības integrācijas politiku, izglītības
reformu, nacionālās identitātes nozīmi un lomu mūsu valstī.

* * *
Latvijas ukraiņu etniskās identitātes nostiprināšanos galvenokārt veicina ukraiņu
kultūras dzīves uzplaukums Latvijā, kas sācies 1988. gadā un kļuvis spēcīgāks pēc
1998. gada.

2003. un 2004. gadā nodibinātas divas jaunas kultūras biedrības

(Daugavpilī un Vangažos), klajā nākusi ukraiņu kopienas avīze “Visņik”. Tieši savas
kultūras identitāte ir Latvijas ukraiņu etniskās identitātes pamats. Ukraiņi uzskata par
savas kultūras pamatlicēju Tarasu Ševčenko. Viņa vēsturiskais simbols apvieno arī
Latvijas ukraiņus. Krievu valodas lietošana ukraiņu ģimenēs nenozīmē visaptverošu
vietējo ukraiņu rusificēšanos. Taču šī krievu valodas lietošana ietekmē Latvijas ukraiņu
nostāju attieksmē pret Latvijas valsts īstenoto politiku izglītības un valodu lietošanas
jomā, tuvina viņus izglītības reformas pretiniekiem. (Ukraiņu apvienībās un kultūras
biedrībās runā ukraiņu un krievu valodā, latviešu valoda ieviešas lēni.) Tomēr kopumā
skatot, pēdējo divu gadu laikā ukraiņu sabiedrība sākusi norobežoties no identificēšanās
ar “krievvalodīgo” lingvistisko kopienu, tā sākusi veidot savu nostāju šajos jautājumos.
Palielinās kopienas ideoloģiskā saikne ar Ukrainu, kur uzsākta plaša sabiedriskās dzīves
“ukrainizācija”.
Diemžēl šīs pārmaiņas vēl samērā maz ietekmē Latvijas ukraiņu nacionālo
(pilsonisko) identifikāciju. Daudzi ukraiņi dzīvo neizlēmībā, arī tie biedrību vadītāji,
kuri nav Latvijas pilsoņi un joprojām vāji prot latviešu valodu. Tas nelabvēlīgi ietekmē
ukraiņu integrēšanos Latvijas sabiedrībā. To sākusi saprast arī ukraiņu inteliģence,
kuras vairākums Latvijā prasa aktivizēt līdzdalību sabiedrības integrācijas procesā.
Jāsecina, ka Latvijas ukraiņu apvienības un biedrības cenšas apvienoties, lai
patstāvīgi, atbilstoši ukraiņu interesēm pārstāvētu savu kopienu, orientējoties uz dzīvi
Latvijas valstī. Aktivizējusies ukraiņu naturalizācija, 2004. gada pirmajā pusgadā ap
500 ukraiņu kļuvuši par Latvijas pilsoņiem.
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Piektā nodaļa
Kopsavilkums un secinājumi:
mazākumtautību etniskās mobilizācijas ietekme uz sabiedrības
integrāciju
Etnisko grupu etniskā mobilizācija un etniskās identitātes stiprināšana
Visas lielākās etniskās grupas pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas ir
pievērsušas nopietnu uzmanību sava etniskuma stiprināšanai. Notikušās izmaiņas ir
principiālas. Tās ir bijušas iespējamas, pateicoties tam, ka Latvija ir kļuvusi par
demokrātisku valsti un Latvijas Satversme, kā arī Latvijas likumi nodrošina iespēju
mazākumtautībām kopt un attīstīt savu etniskumu; tie pozitīvi ietekmē minoritāšu
etnisko atdzimšanu, kultūrbiedrību infrastruktūras veidošanos.
Mērķtiecīgi un plaši mazākumtautību etniskās intereses ir nostiprinājušās līdz
ar sabiedrības integrācijas politikas izplatību mūsu valstī. Tā kļuva par valsts līmenī
īstenotu politiku, kura nomainīja līdz tam latviešu sabiedrībā plaši izplatīto politisko
uzstādījumu, ka padomju laika ieceļotājiem Latvija ir jāatstāj. Pateicoties izvirzītajiem
sabiedrības integrācijas mērķiem, ikviens mazākumtautību pārstāvis, kurš legāli
uzturas Latvijā, ir aicināts iekļauties mūsu sabiedrībā un veicināt tās attīstību.
Sabiedrības integrācijas koncepcija, kurā izvirzīts mērķis stiprināt pilsonisko identitāti
uz kopīgu vērtību pamata, deva papildstimulu sabiedriskās domas atbalstam, lai
ikviens mazākumtautības pārstāvis varētu kļūt par šīs valsts lojālu un patriotisku
pilsoni.
Etniskās mobilizācijas priekšnosacījumus ir veiksmīgi izmantojušas ne vien
tradicionālās, vēsturiskās Latvijas nacionālās minoritātes, bet arī tie etnisko grupu
pārstāvji, kuri aizvadīto gadu laikā nav izmantojušas iespēju kļūt par LR pilsoņiem.
Visas lielākās mazākumtautību etniskās grupas ir mobilizējušās, lai izveidotu un
nostiprinātu sava etniskuma uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, radot plašu
mazākumtautību nevalstisko organizāciju tīklu, izveidojot valsts un pašvaldību
finansētas skolas, veidojot attiecības ar etnisko dzimteni. Jaunā paaudze apgūst savas
minoritātes valodu un kultūras tradīcijas, tiek izdoti laikraksti, grāmatas u. tml.
Papildinātā un nostiprinātā etnisko attiecību struktūra ir veidojusies par stabilu
mazākumtautību etnicitātes pastāvēšanas nosacījumu.
166

* * *
Pētījumā aptvertas lielākās etniskās grupas. Protams, Latvijā ir arī citas
grupas, piemēram, čigāni. Viņu etniskais stāvoklis atšķiras no iepriekš aprakstīto
etnisko grupu etniskajiem un sociālajiem apstākļiem. Čigānu minoritātes īpašais
stāvoklis Latvijā saistās ar to, ka viņi no savas iespējamās etniskās dzimtenes ir
izceļojuši pirms daudziem gadu simtiem, šķērsojuši daudzas zemes un kontinentus,
ietekmējušies no citām kultūrām, bet mūsdienās viņiem nav savas etniskās dzimtenes,
ar ko uzturēt kontaktus un smelties atbalstu etniskumu saglabāšanai.1 Līdz ar to
Latvijas valsts un sabiedrība ir īpaši atbildīga par Latvijas čigānu etniskās identitātes
saglabāšanas apstākļu nodrošināšanu.
Latvijā 2003. gadā dzīvoja 8 403 čigāni (0,36%); pastāv uzskats, ka čigānu
Latvijā varētu būt arī vairāk – ap 13-15 tūkstošiem. Rīgā oficiāli dzīvo 1160,
Daugavpilī – 360, Jelgavā – 1010, Ventspilī – 1031, Jūrmalā – 439, Jēkabpilī – 301,
Talsos – 586, Tukumā – 541, Sabilē – 91 čigāns.
Čigānu sociālais stāvoklis ir grūts.2 Zemais izglītības līmenis: 40% čigānu ir
četru klašu un vēl zemāka izglītība. Starp čigāniem ir arī analfabēti. Puse čigānu
bērnu skolu neapmeklē. Oficiālajās darba attiecībās atrodas ne vairāk kā 5% čigānu,
tātad viņu lielākajai daļai būs liegta arī izdzīvošanai nepieciešamā pensija. Ļoti daudzi
čigāni nonāk ieslodzījumu vietās – ap 12%. Valsts un pašvaldības iestādēm nav
programmas, kā čigāniem palīdzēt, jo kādu pārkvalificēšanos ir iespējams piedāvāt
analfabētam bezdarbniekam?
Čigānu stāvokli daļēji var izskaidrot ar viņu specifisko vēsturi, agrāko
nodarbošanos. Urbanizācija čigānu vidū notikusi neparasti strauji. Vēl 1935. gadā
tikai 7% čigānu dzīvoja pilsētās. Pagājušā gadsimta 70 -tajos gados notika viņu
masveida pārvietošanās uz pilsētām. Pilsētu profesiju apguve viņiem bija jauna
parādība. Līdz ar to Latvijas čigānu kopienai tirgus ekonomikas trieciens izrādījās
sevišķi smags. Liekas, ka uz plašu emigrāciju Latvijas čigāni arī nav orientēti
(atšķirībā, piemēram, no Čehijas un Slovākijas čigāniem).
1

Sk.: Apine I. Čigāni. – Gr.: Mazākumtautību vēsture Latvijā. – Rīga, 1998. – 199.-207. lpp.

2

Čigānu stāvoklis Latvijā. Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra izdevums. – Rīga,

2003.
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Čigāni dzīvo samērā kompakti, vienkopus kādā pilsētas daļā, ielā; līdz ar to
viņi it kā ir konsolidēti. Pastāvošā hierarhija ģimenes dzīvē arī varētu sekmēt
konsolidēšanos. Tomēr pastāv 16 čigānu biedrības („Ame Roma”, „Glos”, „Nevo
Orom” un citas), bet tās nav vienotas un tām nav kopīgu projektu. Protams, starp
čigāniem ir labi izglītoti un situēti cilvēki, tomēr tikai atsevišķiem cilvēkiem izdodas
izrauties no čigānu bēdīgās vides. Tomēr nevienai biedrībai un to līderiem nav
atbildes uz jautājumu, kāpēc nebija efektīvi tie līdzekļi, ko valsts iepriekšējos gados
atvēlēja čigānu stāvokļa uzlabošanai.
Čigāni ir LR pilsoņi un viņi pārvalda latviešu valodu. Viņi padomju varas
gados nav uzņēmuši savā vidū ienācējus no citām zemēm, tāpēc palikuši vienoti, kā
Latvijai piederīgi čigāni. Agrākos laikos Kurzemē, kur čigānu bija visvairāk, veidojās
arī īpatnējs čigānu latviešu sadzīvošanas veids: funkciju sadale, cieši kontakti
ikdienā1. Latviešu un čigānu attiecībās nav nepatikas vai ļaunuma.
Latviešus un čigānus šķir izglītības līmenis, dzīvesveida īpatnības,
informācijas

trūkums

par

čigāniem

veicinājis

stereotipu

rašanos.

Čigānu

izvietojumam un dzīvesveidam ir izolētības, segregācijas pazīmes. Čigāni nevēlas
zaudēt savu identitāti, tā viņiem ir spilgta, skaidri izteikta. No asimilācijas viņi
nebaidās, jūtas aizsargāti ar savas dzīves tradīciju spēku.
Tomēr secinājumi par čigānu integrācijas iespējām mūsdienu modernajā
sabiedrībā ir pretrunīgi. No vienas puses, arī čigāniem ir izveidojusies stabila savas
etnicitātes saglabāšanas sistēma, viņi ir pat savrupi savā dzīvesveidā un vēlas tādi
palikt, saglabāt savas īpatnības un kultūru. No otras, atsevišķi indikatori liecina, ka
čigāni varētu veiksmīgi integrēties mūsu sabiedrības dzīvē (viņi ir LR pilsoņi; prot
latviešu valodu; zina vietējos apstākļus, viņiem ir kopīga ar latviešiem vēsture,
saglabājusies tuvība Latvijas dabai), un tajā pašā laikā čigāni nav integrēti mūsu
sabiedrībā sociālā nozīmē. Veicinot čigānu integrēšanos mūsdienu Latvijas sabiedrībā
var tikai līdz ar viņu sociālekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un speciālas čigānu
bērnu izglītošanas programmas īstenošanu.
Latvijā dzīvo arī musulmaņi. Islamticīgo klātbūtne Latvijā nesniedzās senos
laikos, atšķirībā no Lietuvas, kur jau kopš viduslaikiem dzīvo tatāru kopiena.
Musulmaņi Latvijā epizodiski parādījās cariskās Krievijas laikā. 19. gadsimta beigās
1

Sk.: Leimanis J. Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos. – Rīga, 1939.
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ierodas tatāri no Pievolgas, visbiežāk tie ir Latvijas teritorijā dienējošie Krievijas
armijas karavīri. Kopš tiem laikiem Rīgā ir musulmaņu kapi līdzās katoļu kapiem
Aizsaules ielā. Savukārt turki ir ieradušies Latvijā kā gūstekņi pēc Krievijas un
Turcijas kara, tādēļ Cēsīs ir Turku kapi. 1897. gadā Vidzemē ir uzskaitīti 536
musulmaņi, bet Kurzemē – 596. Ir arī karaīmi – turku izcelsmes jūdaistu sektas
piekritēju pēcteči. Rīgā 1913. gadā bija 95 karaīmi, bet Latvijas brīvvalstī (kā liecina
1920. gada tautskaite) dzīvoja vairs tikai dažas islamticīgo ģimenes.
Plašāka musulmaņticīgo ieplūšana notiek padomju režīma apstākļos, kad no
PSRS republikām ierodas vairāki tūkstoši tatāru, azerbaidžāņu, baškīru, čečenu,
uzbeku.1 1989. gadā Latvijā dzīvoja 4 828 tatāru, 2 765 azerbaidžāņu, 925 uzbeku u.c.
2004. gada sākumā Latvijā bija 2 970 musulmaņticīgo cilvēku. Viņu sastāvu nosaka
piederība pēckara ieceļotāju grupai. Tie ir pilsētnieki, arī pilsētu profesiju pārstāvji,
lielā mērā pārkrievoti un vairākums joprojām ir nepilsoņi.
Atmodas laikā sevi pieteica spilgtas personības no musulmaņu vidus. Krimas
tatārs Refats Čubarovs ilgus gadus bija Latvijas valsts vēstures arhīva (tolaik cits
nosaukums) direktors. Atmodas laikā viņš bija LNKBA vadītājs, bet, atgriezies
Krimā, kļuva tur par vienu no redzamākajiem politiķiem. Arī Zaki Zainuļļins, pirmais
Latvijas tatāru biedrības „Ideļ” priekšsēdētājs, atgriežoties dzimtenē kļuva par
redzamu politisku darbinieku.
Pagājušā gadsimta 80. gadu beigās sāka veidoties pirmās kultūras biedrības:
tatāru „Ideļ”, azerbaidžāņu „Azeri” un citas.
Etniskās identitātes attīstības un saglabāšanas procesam musulmaņu vidū ir
zināma specifika. Liela ietekme ir reliģijai, tā islāma tradīciju atdzimšanā kļūst par
vienojošu spēku. Pastāv viedoklis, ka etniskās identitātes indikatoru vidū reliģija
aizvieto arī zaudēto dzimto valodu. Savukārt, reliģisko draudžu aktivizēšanās vairo
interesi arī par dzimto (tatāru) valodu. Pastāvošās tatāru sunnitu draudzes ievēro
reliģiskos svētkus, rituālus atbilstoši korāna priekšrakstiem. Arī kultūras biedrības
veicina etnisko konsolidāciju, savas pašapziņas stiprināšanu. Tiek organizēti
musulmaņu medreses – reliģiskie kursi, kurus ir beiguši vairāki cilvēki, arī sievietes.
1

Sk.: Ščerbinskis V. Ienācēji no tālienes. Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19.

gadsimta beigām līdz mūsdienām. – Rīga: Nordik, 1998.; Latvijas etnisko minoritāšu
politiskās orientācijas un kultūras dzīves evolūcija sabiedrības integrācijas sākuma posmā. –
Rīga, 2002.
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Kādu laiku (pagājušā gadsimta 90. gados) pastāvēja svētdienas skolas tatāru un
azerbaidžāņu bērniem.
Musulmaņu vidē nedaudz ir palielinājusies latviešu valodas ietekme, sevišķi
jaunatnes vidū. Pieaug, kaut arī lēni, LR pilsoņu skaits. 2002. gadā 1/10 daļa tatāru
bija LR pilsoņi, ap 40% pārvaldīja latviešu valodu. 2/3 Latvijā dzīvojošu tatāru par
dzimto valodu joprojām atzīst krievu valodu.
Latvijā dzīvojošie musulmaņi daļēji atbalsta Sabiedrības integrācijas
programmu un skeptiski vērtē valsts institūciju lomu. Viņi uzskata, ka integrāciju
bremzē Pilsonības likums un 20. gs. vēstures notikumu atšķirīgā izpratne. Integrāciju
sekmējot nevalstiskais sektors un, piemēram, PCTVL. Pēdējās Saeimas vēlēšanās
Sociāldemokrātiskās labklājības partijas sarakstā kandidēja viens tatārs un viens
azerbaidžānis. Musulmaņi atrodas Latvijas krievu informatīvās telpas iespaidā.
2004. gada sākumā reģistrētas šādas biedrības: Latvijas biedrība „Ideļ”
(priekšsēdētājs Midhats Satdanovs), Latvijas Tatāru-baškīru kultūras biedrība
(priekšsēdētājs Zufars Zainullins), Austrumu tautu centrs (priekšsēdētājs Midhats
Satdanovs), Rīgas pilsētas azerbaidžāņu biedrība „Azeri vahdat” (priekšsēdētājs
Alirza Guseinovs), Latvijas Azerbaidžāņu biedrība „Azeri” (priekšsēdētājs Meduz
Ahmedovs). Ventspilī darbojās Tatāru-baškīru biedrības „Ideļ” Ventspils nodaļa
(priekšsēdētājs Raiļs Bačarovs). Vēl dažas musulmaņu kultūras biedrības darbojas
LNKBA sastāvā.
*

*

*

Tātad, kaut arī pastāv dažādās atšķirības starp minoritātēm, kopumā jāsecina,
ka Latvijas sabiedrības mazākumtautību etniskā struktūra un līdz ar to arī etniskās
attiecības ir būtiski un principiāli mainījušās (un turpina mainīties) salīdzinājumā ar
to, kādas tās bija pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā. Kaut arī pie
mazākumtautībām piederošo cilvēku īpatsvars ir samazinājies, mazākumtautību
etniskā mobilizācija ir bijusi mērķtiecīga un tā rezultātā minoritāšu etniskā struktūra ir
stabilizējusies un attīstījusies, jo ir izveidota mazākumtautību etnicitāti uzturošā
infrastruktūra, stiprinājušās ir minoritāšu valodas pozīcijas, zuduši ierobežojumi
etniskās pašapziņas izpausmēm. Latvijas valsts ir nodrošinājusi minoritātēm brīvas
etniskās attīstības iespējas.
Mūsu pētījums pārliecinoši apstiprina, ka LR neatkarības apstākļos notikusi
minoritāšu etniskā konsolidācija un mobilizācija, un nevis asimilācija, kā to bieži
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apgalvo Latvijas krievu prese. Tas nozīmē arī to, ka krievu valoda joprojām saglabā
savas pozīcijas un neatkarības gadu laikā tās nebūt nav vājinājušās.
Krievu etniskai grupai ir raksturīgas arī citas īpatnības. Piemēram, krievi ir
vienīgā etniskā minoritāte, kura spēj nodrošināt sava etniskuma saglabāšanu ģimenes
līmenī (endogēnajām laulībām ir izteikts pārsvars pār eksogēnajām). Krievu valoda ir
stabils krievu etniskās identitātes nostiprināšanas līdzeklis un arī krievu absolūtais
vairākums par savu dzimto valodu atzīst krievu valodu. Krievi neatkarības laikā ir
izveidojuši infrastruktūru, kura veicina krievu kultūras un izglītības sistēmas
saglabāšanu. Izveidots privāto mācību iestāžu tīkls, kurā mācībvaloda ir krievu valoda
(skolas, augstskolas), regulāri tiek izdotas avīzes un citi periodiskie izdevumi krievu
valodā; darbojas arī cita veida mediji: radio, Interneta portāli, televīzijas raidījumi u.
tml. Latvijā dzīvojošie krievi ir Krievijas informācijas un kultūras telpā radītās
produkcijas (televīzijas, radio, daiļliteratūras, viesizrāžu) patērētāji.
Ievērojama daļa krievu sabiedrisko organizāciju sadarbojas ar politiskām
partijām (Līdztiesību, Krievu partiju u.c.) un veido šo partiju rezervi. Šī saikne (starp
sabiedriskām organizācijām un politiskām partijām) ir krievu etniskās grupas
galvenais mobilizācijas faktors.
Krievu etniskajā grupā mobilizēšanās etniskās identitātes stiprināšanas
virzienā ne vienmēr ir harmoniski saistīta ar nacionālās (pilsoniskās) identitātes
veidošanās procesu, proti, krievu etniskās grupas kolektīvās intereses nereti tiek
pretnostatītas Latvijas valstiskajām interesēm.
Kļuvusi noteiktāka Latvijas jaunā etnostrukturālā daudzveidība. Tomēr
vienlaicīgi vērojama arī austrumslāvu vērtējumu un attieksmju sakritība. Tas,
acīmredzot, izskaidrojams ar to, ka krievvalodīgo kopumu veido arī citu minoritāšu
pārstāvji, pat musulmaņi (2/3 tatāru atzīst krievu valodu par dzimto). Krievvalodīgo
lingvistiskā identitāte turpina diktēt zināmu solidaritāti krievu valodas pozīciju
aizstāvēšanā.
Pētījumā iegūtie dati un atziņas liecina, ka etniskās grupas sava etniskuma
apliecinājuma nozīmē mūsu valstī atjaunojušās un no jauna veidojušās kā etniski
organizētas minoritātes. Protams, tas nenozīmē, ka visi statistikā uzrādītie attiecīgajai
tautībai piederīgie, ir iekļāvušies etniskās mobilizācijas procesā un ir aktīvi
iesaistījušies minoritātes dzīvē. Lielākā daļa krievu, baltkrievu, ukraiņu ir palikuši
ārpus etniski orientētām aktivitātēm. Tomēr kopumā Latvijas sabiedrība ir attīstījusies
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kā etniski dalīta sabiedrība, kurā dominē uz atšķirīgām etniskām vērtībām orientēta
kultūra.
Latvijas sabiedrības etniskā daudzveidība nav radījusi etniska rakstura
domstarpības pašu minoritāšu vidū. Ekspertu aptaujās izteiktās kritiskās piezīmes par
krieviem vai latviešiem nav ar etnisku ievirzi, tās pārsvarā ir politiska rakstura
pretenzijas.
Nenovērtētā nacionālā (pilsoniskā) identitāte
Nav attaisnojies pieņēmums, ka līdz ar minoritāšu etnisko atdzimšanu,
atbilstoši aktivizēsies arī interese par Latvijas valstisko attīstību un izpratne par
nacionālo (pilsonisko) identitāti. Patiesību sakot, fokusgrupu diskusiju dalībnieki
apliecināja sevi kā ekspertus, apspriežot savas minoritātes etniskās iedabas
jautājumus, turpretī diskusija par nacionālo (pilsonisko) identitāti un sabiedrības
integrāciju notika galvenokārt standartviedokļu ietekmē, kas liecina par izplatītu
stereotipu un plašsaziņas līdzekļu noteicošo ietekmi uz fokusgrupu dalībnieku nostāju.
Kā izņēmumu šajā ziņā varētu minēt krievu fokusgrupu dalībnieku apsvērumus.
Pētījuma autori uzskata, ka patiešām pastāv atšķirība starp vēsturiskajām,
tradicionālajām minoritātēm un jaunajām, netradicionālajām ieceļotāju minoritātēm,
kuras izveidojušās 20. gadsimta otrajā pusē migrācijas procesu rezultātā. Taču
Latvijas īpatnība ir tā, ka Latvijas tradicionālās minoritātes ietver sevī lielu padomju
laika imigrantu daudzumu un līdz ar to šai klasifikācijai Latvijas apstākļos ir
ierobežots pielietojums. Par vēsturiskām minoritātēm var uzskatīt tās, kurās ir neliels
nepilsoņu skaits. Par tādām vispirms atzīstama poļu, čigānu, līvu, ebreju, igauņu un
lietuviešu minoritāte, daļēji arī krievu minoritāte, kaut arī pilsoņu īpatsvars šajā
minoritātē nav sasniedzis 50% no kopējā statistikā uzrādītā krievu skaita Latvijā.
Ja vēlamies uzsvērt minoritātes vēsturisko saistību ar Latviju, tad pilsoņu
īpatsvaram ir izšķiroša nozīme. Turklāt ne tikai reģistrācijas, bet arī naturalizācijas
kārtībā iegūtajai pilsonībai, jo naturalizācijas tempi liecina par attiecīgajā minoritātē
valdošo noskaņojumu un pilsoniskās domāšanas ievirzi. Grūti par vēsturisku
minoritāti nosaukt baltkrievu minoritāti, jo pilsoņu īpatsvars ir mazāks par vienu
trešdaļu, kaut arī baltkrievi Latvijā dzīvo jau sen. Par vēsturisku minoritāti, protams,
nevar nosaukt ukraiņu minoritāti.
Mūsuprāt, nacionālās minoritātes ir tās, kurās LR pilsoņu īpatsvars ir
sasniedzis vismaz pusi no kopējā attiecīgās tautības iedzīvotāju skaita. Šādai nostājai
varētu būt principiāla nozīme, definējot nacionālo minoritāti Latvijā.
172

Poļi, ebreji, lietuvieši (arī čigāni) ir izteikti vēsturiskas Latvijas nacionālās
minoritātes. Šo minoritāšu vēsturiskums ir ļāvis tām atjaunot savu darbību jau
Latvijas neatkarības atgūšanas gados un turpināt to attīstīt arī turpmāk.
Ievērojama poļu un lietuviešu daļa identificē sevi ar Latvijas valsti un ir tai
pilnībā lojāli, dažkārt izrāda savu atbalstu pat tādiem valdības pasākumiem
(piemēram, izglītības reformai), kas citām minoritātēm nešķiet pieņemamas. Līdz ar
to jāsecina, ka šīm minoritātēm saistībā ar etnisko identitāti ir izveidojusies stabila
pilsoniskā identitāte, turklāt daudziem (īpaši lietuviešu gadījumā) ir vairākas etniskās
identitātes (lietuviskā un latviskā).
Viens no galvenajiem instrumentiem, kas ļauj poļiem, kā arī lietuviešiem un
citām etniskajām minoritātēm saglabāt un attīstīt savu etnisko un pilsonisko identitāti,
neapšaubāmi ir organizācijas un izglītības iestādes (vienlaikus tās ir arī izteikts
etniskās identitātes attīstības pakāpes rādītājs).
Tomēr poļu, lietuviešu, krievu un pat ebreju gadījumā sabiedrisko (etnisko)
aktivitāti izrāda tikai salīdzinoši neliela daļa no kopējā attiecīgās minoritātes pārstāvju
skaita. Piemēram, Latvijas Poļu savienībā aktīvo biedru ir tikai 400-500 cilvēku, kaut
arī poļu skaits valstī ir gandrīz 60 tūkstoši. Līdzīga disproporcija vērojama arī citām
minoritātēm. Visaktīvāk savas minoritātes etniskajā un sabiedriskajā dzīve iesaistās
ebreji, aptuveni puse no Latvijā dzīvojošajiem ebrejiem.
Kopumā ir iespējams secināt, ka etnisko grupu transformēšanās par etniskajām
un arī nacionālajām minoritātēm apliecina to, ka etniskās izcelsmes sabiedriskās,
politiskās, kultūras u. c. ietekmes uz dažādiem Latvijas valstī nozīmīgiem procesiem
(piemēram, iestāšanos Eiropas Savienībā; izglītības reformu, kas paredz, ka
mazākumtautību vidusskolās, sākot ar 2004. gada pirmo septembri, 10. klasē par
dažiem priekšmetiem palielināsies latviešu valodā mācāmo priekšmetu skaits; un
daudziem citiem notikumiem un procesiem) kļūst diferencētākas un būtiski ietekmē
sabiedrības integrācijas gaitu (radot arī ne vienu vien papildproblēmu).
Tomēr Latvijas valsts ir tiesīga sagaidīt, ka etniskās, bet jo sevišķi nacionālās
minoritātes, ir noskaņotas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un atbalstīt
Latvijas valstī īstenoto politiku, it sevišķi Latvijai izšķirošu lēmumu pieņemšanas
apstākļos. Ir ļoti svarīgi, lai sabiedrībā kopumā saglabātos pārliecība, ka minoritāšu
etniskās identitātes un sadarbības ar etnisko dzimteni stiprināšana, nav kļuvusi par
šķērsli atbildīgai pilsoniskai domāšanai un pilsoniskajam patriotismam Latvijas valstī.
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Zināms pamats šādām cerībām ir kaut vai tādēļ, ka minoritāšu jaunatne apliecina savu
identitāti, vienlaicīgi apliecinot pozitīvu attieksmi pret Latviju kā savu dzimteni.1
Tomēr kopumā tas, ka minoritāšu pārstāvji bieži vien distancēti uztver jautājumus,
kas saistīti ar naturalizāciju, nacionālo identitāti un valstisko domāšanu, liecina par
nepietiekamām zināšanām šajā jomā. Viens no galvenajiem nosacījumiem, lai
izpratne par nacionālo identitāti kļūtu mūsdienīgāka, ir veicināt minoritāšu
izglītošanu. Ar latviešu valodas apguves kursu organizēšanu vien nepietiek.
Vājā izpratne par sabiedrības integrāciju
Tā kā minoritātēm pirmajā vietā ir izvirzījusies interese par savu etniskumu,
bet interese par nacionālo (pilsonisko) identitāti nav nostiprinājusies, ir izveidojusies
neatbilstība ar Sabiedrības integrācijas koncepcijas nostādni, kura paredz, ka etniskā
identitāte ir pakārtota pilsoniskajai identitātei un valstiskai domāšanai. Pašlaik
valstiskās domāšanas vietā ir stājusies apziņa par attiecīgas minoritātes etnisko
identitāti šīs minoritātes dzīves kontekstā. Izpratni par integrācijas politiku un
integrācijas norisi lielā mērā ir ietekmējuši krievu valodā izdotie plašsaziņas līdzekļi.
Iepriekš veikti pētījumi liecina, ka par sabiedrības integrāciju arī vēsturisko
minoritāšu pārstāvji spriež galvenokārt no tā, kas lasīts masu medijos vai arī
saklausīts individuālās sarunās. Šī informācija nereti ir tendencioza.
Daudzi minoritāšu pārstāvji neatzīst integrācijas procesa sākšanos Latvijā. Par
galvenajiem šķēršļiem integrācijas ceļā tiek uzskatīti radikālisma lozungi,
aizvainojums, arī valsts institūcijās strādājošo ierēdņu zināmas daļas vienaldzība u.
tml. Aptauja un iepazīšanās ar minoritāšu biedrību darbību liecina, ka par integrāciju
nav būtiska uzskatu atšķirība starp tiem pārstāvjiem, kuri ir LR pilsoņi, un tiem,
kuriem ir nepilsoņu statuss.
Var secināt, ka integrācijā ir ieinteresētas visas minoritātes, taču tas nenozīmē,
ka tām ir kopīgs viedoklis. Krievu minoritātē visvairāk izpaužas negācijas pret
integrācijas praksi, pret Latvijas valdības politiku kopumā, īpaši tiek akcentēti
minoritātes identitātes aizsardzības uzdevumi, īpaši izglītības jautājumā.
No vienas puses, tām minoritātēm, kurām ir skeptiska attieksme pret nacionālo
identitāti, ir skeptiska attieksme arī pret sabiedrības integrācijas ideju. No otrās,
minoritāšu jaunā etniskās identitātes apziņa prasa arī citu valsts institūciju nostāju.
Dialogam jābūt abpusējam un nepārtrauktam.

1

Konkurss triju valstu jauniešiem “Es – krievs?” – sk. Avīzē „Суббота“ 2004. g. aprīlī – maijā.
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Dodot iespēju etniskajām grupām, kuras cenšas sasniegt savas etniskas
identitātes nostiprināšanas mērķus, iepazīt savas aktivitātes kopējā etnisko attiecību
kompleksā un, ņemot vērā gan pašreizējā stāvokļa īpatnības sabiedrībā kopumā, gan
iespējamās pretrunas, kas tajā rodas, ir principiāli svarīgi savlaicīgi paredzēt
iespējamos konfliktus, kas varētu veidoties mūsu sabiedrībā.
Minoritāšu pārstāvju skeptisko attieksmi pret sabiedrības integrāciju ir
veicinājusi arī Latvijas politiķu un latviešu sabiedrības attieksme, jo minoritāšu
pārstāvji nav pārliecināti, ka latviešu sabiedrība atbalsta integrāciju. Līdz ar to
cittautiešu atsvešināšanās no Latvijas valsts, kas sākās 90. gadu sākumā, turpinās.
Krievu eksperti, piemēram, cenšas nošķirt tādus jēdzienus kā Sabiedrības
integrācijas programma Latvijā (un tās īstenošanu) un Latvijas sabiedrības
integrācijas process. Minoritātes pārstāvji nešaubās par to, ka integrācija ir
nepieciešama, bet neuzskata, ka Sabiedrības integrācijas programma garantē krievu
etniskās identitātes saglabāšanu, piemēram, izglītības jomā.
Tomēr, kopumā sabiedrības integrācijas process tiek novērtēts kā normāls un
objektīvs process, kurā pakāpeniski notiek sabiedrības dažādo grupu interešu
saskaņošana un savstarpējā pielāgošanās.
Latvijas etnopolitika, kopš veikta Sabiedrības integrācijas programmas
izstrāde un darbu uzsāka Īpašu uzdevumu ministra integrācijas jautājumos
sekretariāts, ir kļuvusi konstruktīvāka un mūsdienīgāka.
Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu
aizsardzību
Konvencijas ratifikāciju atbalsta gandrīz visu minoritāšu pārstāvji (izņemot
lietuviešus), daudzi uzskata šo aktu par tādu, kam būs izšķiroša nozīme integrācijas
nodrošināšanā. Šajā jautājumā nav būtiska atšķirība starp austrumslāvu minoritāšu un
citu vēsturisko minoritāšu pārstāvju uzskatiem.
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Sestā nodaļa
Ieteikumi pilsoniskās (valstiskās) domāšanas un nacionālās
identitātes stiprināšanai, naturalizācijas un sabiedrības
integrācijas veicināšanai
Domājot par ieteikumiem, jārēķinās ar faktu, ka sabiedrības integrācijai nav un
nebūs vērā ņemama atbalsta sabiedrībā, ja tā sadalās daudzos etnisko identitāšu
kopumos, bet to nestiprina vienota nacionālās identitātes apziņa. Pētījums liecina, ka
Latvijā ir izveidojusies šāda situācija. Par svarīgu faktoru ir kļuvusi etnisko grupu
vēsturiskās etniskās identitātes atgūšana. Turklāt šajos apstākļos joprojām
ievērojamas pozīcijas saglabā krievu valoda, 36% no Latvijas iedzīvotājiem ir
krievvalodīgie, tātad to īpatsvars ievērojami pārsniedz etnisko krievu īpatsvaru mūsu
sabiedrībā.
*

*

*

Lai attīstītu pilsonisko sabiedrību Latvijā, nepieciešams veicināt minoritāšu
pārstāvju, it sevišķi mazākumtautību organizāciju vadītāju un aktīvistu izglītošanu
nacionālās identitātes, naturalizācijas un sabiedrības integrācijas jautājumos. Turklāt
pētījums netieši apliecina patiesībā jau iepriekš zināmo faktu, ka politiskā un
pilsoniskā izglītošana nepieciešama arī latviešiem. Uzskati un attieksmes latviešu
sabiedrībā mainās lēni, liela tās daļa ir izteikti politiski neizglītota, dzīvo ar
iesīkstējušiem priekšstatiem par „kolonista” lomu mūsdienu sabiedrībā, cer, ka
„dekolonizācija”

atrisinās viņa dzīves problēmas; latvieši nereti nespēj novērtēt

izmaiņas, kas notikušas sabiedrības nelatviskajā daļā un krievu mācībvalodu skolās.
Lai veicinātu mūsu sabiedrības politisko un pilsonisko izglītošanu, iesakām
popularizēt un plašāk izmantot profesores Rasmas Kārkliņas piedāvāto trīs dimensiju
minoritāšu integrācijas koncepciju, kura ietver: 1) strukturālo (pilsonības iegūšanas),
2) funkcionālo (valsts valodas prasmes) un 3) vērtību integrācijas dimensiju.
[„Integrācija un etnopolitika”. – Rīga, 2000. – 47.-74. lpp.] Mūsdienu apstākļos
vērtību integrācijas dimensiju uzskatām par īpaši nozīmīgu, jo tā ir saistīta ar
emocionālās attieksmes un piederības apziņas veidošanu attiecībās ar mūsu valsti.
Sabiedrības politiskā izglītošana jāsaista ar atbalstu pilsoņa patriotiskās nostājas
stiprināšanai.
*

*

*
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Saeimai jāratificē Eiropas Padomes Vispārējā konvencija nacionālo minoritāšu
aizsardzībai, formulējot atrunas, kas uzsver Latvijas specifiskos apstākļus. Jāizstrādā
un oficiāli jāapstiprina nacionālās minoritātes definīcija. Tomēr jārēķinās ar to, ka
nekādas izmaiņas minoritāšu politikā nebūs efektīvas, ja latvieši nebūs gatavi tās
atbalstīt, pat ja tās sāktu pieprasīt Eiropas institūcijas vai Latvijas valdība.
Latvijas Saeimai, gatavojoties Konvencijas ratifikācijai, iesakām plānot
ratifikācijas sagatavošanas procesu; iesaistot šajā procesā ekspertus, pētniekus,
nevalstisko organizāciju un nacionālo minoritāšu pārstāvjus, kā arī izvērst sabiedrībā
diskusijas par šo tēmu.
ĪUMSILS, Tieslietu ministrijai, Ārlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes
ministrijai iesākām sākt priekšlikumu (priekšnoteikumi, atrunas) izstrādi par
Konvencijas ratifikāciju, apspriest tos Ministru kabineta sēdē un iesniegt Saeimā.
Ministru kabinetam un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
iesākām (pēc Konvencijas ratifikācijas) veikt likuma “Par minoritāšu tiesībām”
sagatavošanu pieņemšanai Saeimā, izmantojot jau sagatavoto likumprojekta variantu.
*

*

*

Ņemot vērā to, ka vidusskolas absolventiem tiek izvirzītas augstākas latviešu
valodas prasības, nekā nepieciešams naturalizācijas eksāmenā, naturalizācijas
eksāmena valodas pārbaudi ieteicams aizstāt ar vidusskolas izlaiduma latviešu
valodas pārbaudes rezultātu. Šo eksāmenu apvienošana veicinātu latviešu valodas
apguvi krievu mācībvalodu skolās, kā arī naturalizācijas procesu.
Pastāv viedoklis, ka latviešu skolas paliek ārpus izglītības reformas, ārpus
bilingvālā mācību procesa, ka audzināšanas sistēma latviešu skolās ir pārāk
konservatīva un tajā ir provinciālisma pazīmes. Lai tuvinātu dažādu tautību jauniešus,
ir jāpievērš uzmanība pilsoniskajai audzināšanai jauniešu vidū, jāveicina pilsoniska
līdzdalība, arī ar mūzikas un sporta palīdzību.
Izglītības sistēma jāsargā no politizācijas, jāatsakās no politiski motivētiem,
sasteigtiem un nepārdomātiem jaunievedumiem, it sevišķi mazākumtautību izglītībā.
Iesakām saglabāt mazākumtautību skolās bilingvālo pamatizglītību, kā arī Izglītības
likumā pašreiz noteiktās dzimtās un latviešu valodas proporcijas, nemainot tās daudzu
turpmāko gadu laikā.
*

*

*

Politiskajām partijām jāatsakās no sabiedrību šķeļošas šauri partijiskas nostājas
un jāpievērš nopietnāka uzmanība nacionālās identitātes jautājumiem.
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Latviešu politiskajām partijām ieteicams plašāk iesaistīt savā organizācijā
jaunpilsoņus un uzsākt dialogu ar nepilsoņiem – skaidrot viņiem Latvijas valsts
politiskos mērķus un uzdevumus, savas partijas nostāju sabiedrības integrācijas
sakarā. Šāda sadarbība palīdzētu politiskajām partijām izprast nepilsoņu problēmas.
Mazākumtautību NVO sistēmā ieteicams plašāk aktivizēt jauniešu līdzdalību
sabiedrības integrācijā.
*

*

*

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrā esošo Integrācijas nodaļu
iesakām reorganizēt par Izglītības integrācijas departamentu. Tās pārraudzībā
vajadzētu būt jautājumiem par skolotāju sagatavošanu darbam mazākumtautību
skolās, metodiskā rakstura ieteikumiem, jauniešu integrācijas pozitīvās pieredzes
izplatīšanu u. tml.
*

*

*

LR Valdībai iesakām iedibināt etniskās un nacionālās saskaņas veicināšanas
gada balvu, vērsties pret tām politiskajām aktivitātēm, kuras šķeļ mūsu sabiedrību.
*

*

*

Lai veicinātu sabiedrības integrāciju, ir nepieciešams rast labvēlīgus
nosacījumus neatkarīga sabiedriskā viedokļa pastāvēšanai. Nozīmīga loma šajā
procesā varētu būt plašsaziņas līdzekļiem. Nepieciešams plašāk izvērst diskusijas,
kurās neatkarīgi eksperti paustu savu viedokļi par etniskajām problēmām valstī.
LR Žurnālistu savienībai iesakām noteikt savu gada balvu preses izdevumam, kā
arī publicistiem, kuri devuši būtisku ieguldījumu atsvešinātības problēmas risināšanā,
konfrontācijas novēršanā starp valsti un etniskajām grupām, patriotiskuma un
sabiedrības integrācijas veicināšanā.
*

*

*

ĪUMSILS iesakām un atbalstām Sabiedrības integrācijas programmas
aktualizāciju, īpašu uzmanību pievēršot pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu
veicinošiem pasākumiem.
ĪUMSILS ievērojami jāuzlabo minoritāšu biedrību un apvienību informēšana
par likumdošanu un valsts institūciju darbību integrācijas jomā. Šajā nolūkā vismaz
divas reizes gadā Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī un citur ieteicams
sarīkot reģionālus biedrību un apvienību vadītāju seminārus.
ĪUMSILS iesakām izdot informatīvu periodisku izdevumu „Etniskie procesi
Latvijā”, kurā tiktu atspoguļoti notikumi, kas saistīti ar etnisko minoritāšu dzīvi
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Latvijā, kā arī ar to dalību sabiedrības integrācijas procesā. Izdevumu ieteicams
publicēt latviešu un krievu valodā.
ĪUMSILS un LR Kultūras ministrijai iesakām organizēt Latvijas mēroga
konferenci, kurā, pieaicinot etnisko minoritāšu pārstāvjus, tiktu analizēti minoritāšu
etniskās mobilizācijas rezultāti un turpmākās attīstības tendences, mūsdienu
etnicitātes izpētes metodes.
Ieteicams organizēt arī sabiedrisko organizāciju konferenci Eiropas Padomes
Vispārējās

konvencijas

par

nacionālo

minoritāšu

aizsardzību

ratifikācijas

veicināšanai.
*

*

*

Jāturpina pētījumi par etniskajām un nacionālajām minoritātēm Latvijā,
minoritāšu turpmāko etnisko mobilizāciju un tās saistību ar naturalizācijas procesu un
nacionālās identitātes attīstības problēmām, sevišķu uzmanību veltot Latvijas
etnopolitiskās situācijas tendencei, iespējamajiem etniskiem konfliktiem. Īpaša
uzmanība pievēršama minoritātes etniskās dzimtenes ietekmes izpausmēm. Speciāli
pētījumi jāvelta Eiropas Savienības un tās valstu savstarpējo ietekmju pētniecībai
Latvijas etnisko minoritāšu identitātes evolūcijas, tostarp psiholoģisko kompleksu
kontekstā, kā arī multikulturālisma perspektīvām Latvijā.
Nepieciešami pētījumi par Latvijas vispārējās izglītības sistēmas ietekmi uz
minoritāšu etnisko identitāti un nacionālo pašapziņu.
Latvijas Zinātnes padomei (LZP) iesakām pievērst lielāku uzmanību projektiem,
kuri orientēti uz etnisko problemātiku un veltīti etniskās spriedzes apstākļu izpētei.
LZP ieteicams atbalstīt 2-3 zinātniskos komandējumus gadā uz Eiropas Savienības un
citām valstīm, kurās norisinās sarežģīti etniskās mobilizācijas un starpvalstu
migrācijas procesi.
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Pēcvārds
Apkopojot

ekspertu

(mazākumtautību

organizāciju

pārstāvju)

interviju,

izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju apmeklējumu rezultātus, iegūti dati, kas
ļauj izdarīt vairākus principiālus secinājumus.
Pirmkārt, visas lielākās etniskās grupas Latvijā, izmantojot priekšrocības, ko
sniedz demokrātiskas valsts tiesiskā sistēma, pēdējo 13. –15. gadu laikā ir būtiski
mobilizējušās sava etniskuma attīstībai un ir sasniegušas šajā ziņā vērā ņemamus
rezultātus. Šīs pārmaiņas ir izmainījušas Latvijas sabiedrības etnisko struktūru un
etniskās attiecības. Visas lielākās etniskās grupas Latvijā ir konstituējušās par
etniskām

minoritātēm.

Mūsu

sabiedrība

(etniskā

nozīmē)

ir

kļuvusi

vēl

daudzveidīgāka un dažādāka. Tā sastāv no atsevišķiem etnisko identitāšu kopumiem.
Šajā ziņā Latvija ir daudzkopienu un nevis divkopienu sabiedrība.
Otrkārt, saglabājas šo etnisko kopumu atsvešinātība no valsts; ukraiņu,
baltkrievu un krievu kopienā to pastiprina arī lielais nepilsoņu skaits un īpatsvars.
Nacionālās identitātes nozīme, dažādu iemeslu un motīvu dēļ, netiek adekvāti
uztverta. Pilsoniskais patriotisms un valstiskā domāšana joprojām visai bieži ir sveši
jēdzieni pat pilsoņu vidū. Netiek uztverta atšķirība starp valsti un valdību (izņemot
ebreju nacionālo minoritāti), un kritiskā nostāja pret valdību tiek automātiski pārnesta
arī uz attieksmi pret valsti. Tā kā nacionālā identitāte mazākumtautību vidū nav
kļuvusi par vērtību, ir izveidojusies principiāla neatbilstība starp etnisko identitāšu
daudzveidību (kas turpina paplašināties un padziļināties) un nacionālās identitātes
ietekmi un tās nozīmes izpratni. Sabiedrību vienojošās vērtības ir palikušas
neapzinātas, un tādēļ savu aktuālo nozīmi zaudē. Valsts bez pilsonību vienojošām
vērtībām riskē iestigt (un palikt) etnisko dažādību un pretrunu daudzveidībā.
Treškārt, sabiedrības integrācijas ideja un vērtības pārvēršas par iluzorām
abstrakcijām (to apliecina fakts, ka sabiedrības integrāciju principā mēdz atbalstīt visi,
taču tikai kā tālas nākotnes iespējamību), jo viss, kas šajā jomā notiek reāli (pašlaik),
tiek aktīvi kritizēts un noraidīts. Sabiedrībā ir zudusi izpratne par kopīgām vērtībām.
Nereti to mēģina pamatot ar apgalvojumu, ka demokrātiskā sabiedrībā kopīgas
vērtības vispār nav iespējamas. Sabiedrības integrācija var veicināt izpratni par
pilsonisko patriotismu un valstisko domāšanu, taču galvenokārt pastarpinātā veidā. Ja
nacionālo identitāti nomāc stereotipi un izdomājumi, tostarp savienojumā ar ikdienas
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rūpēm, raizēm un iespējamām pārestībām, tad tas liecina par trūkumiem vispirms jau
sabiedrības politiskās izglītības jomā.
Šajā pētījumā iegūtie rezultāti varētu gūt ievērību, ja tie tiktu publicēti un kļūtu
pieejami plašai sabiedrībai. Tāpat vēlams turpināt uzsāktos pētījumus, kā arī uzsākt
plašākus pētījumus pār latviešu etnisko un nacionālo identitāti sabiedrības integrācijas
kontekstā.
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