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Abstract 

 “Integration of ethnic minorities in the Baltic states” by Maria Viduss 

Supervisors: Joakim Ekman and Jonas Linde  
This essay is a comparative empirical study of ethnic integration mainly of the Russian-

speaking minorities in the three Baltic States (Estonia, Latvia and Lithuania) in a post-

communism setting. As Lithuania has a Polish minority that is as large as the Russian-

speaking, they too shall be included in the study but not as thoroughly as the Russian-

speaking minority. Thus the problem is: to what degree are the ethnic minorities integrated 

with the titular nations in Estonia, Latvia and Lithuania? In order to study ethnic integration I 

have set up a theoretical framework largely based on Weiner’s theory of integration. The 

theoretical framework focuses on three dimensions: Citizenship, Identity and Segregation. 

The method used is Most Similar System Design (MSSD). The aim of MSSD is to identify 

differences in the dimensions which can explain differences in the factor investigated. This 

particular essay aims to identify the differences in citizenship, identity and segregation which 

can explain differences in integration between Estonia, Latvia and Lithuania. Opinion data 

and statistics as well as relevant literature on the subjects of attitudes and minority situation in 

the Baltic States will hopefully give a fair picture of the circumstances regarding integration. 

My conclusions are that the minorities in Lithuania are the ones most integrated with the 

titular society; due to a legislation that enabled all permanent residents with automatic 

citizenship and a much smaller minority population. Minorities (save the Polish) do not live in 

self-contained enclaves where they employ each other, speak the same language and insulate 

themselves from the titular society in Lithuania. Estonia on the other hand has a legislation 

that did only give full citizenship to inter-war citizens leaving the majority of the Russian-

speaking migrants stateless. Estonia consists of two different ethnic societies living side by 

side with few interactions between the two which enables the minority to insulate itself. The 

minority in Estonia is the least integrated minority in the Baltic States. Latvia gave automatic 

citizenship only to inter-war citizens leaving the majority of the russian-speakers without 

citizenship. Although Latvia has the largest minority population the minority does not live in 

self-contained enclaves insulated from the titular society (save some areas in eastern Latvia) 

which makes them more integrated than the minority in Estonia but less integrated than the 

minorities in Lithuania.          

Keywords: Integration, the Baltic States, Minority population, Titular society, Citizenship, 

Identity, Segregation 
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval 

I samband med andra världskriget ockuperades de baltiska staterna av Sovjetunionen. Under 

Sovjetperioden förändrades den demografiska sammansättningen i Baltikum, främst i Estland 

och Lettland, genom russifiering. Det skedde även storskaliga fängslanden, avrättanden och 

deporteringar av den baltiska befolkningen under Stalintiden. Balterna ersattes med ryssar 

som flyttades till de Baltiska staterna. Levnadsstandarden i de Baltiska staterna var högre än i 

övriga delar av Sovjetunionen och när de Baltiska staterna industrialiserades sökte sig många 

rysktalande folkgrupper dit för att arbeta. När Sovjetunionen kollapsade i början av 1990-talet 

fick de tre Baltiska staterna åter självständighet. En stor population av före detta 

Sovjetmedborgare som invandrat till dessa länder befann sig därmed i en ny nation. Estland 

och Lettland valde att införa en medborgarskapslag som enbart gav medborgarskap till de som 

haft medborgarskap före Sovjettiden och deras avkomlingar. Litauen valde den så kallade 

”zero option”-tillvägagångssättet vilken gav medborgarskap till alla permanent bosatta 

invånare vid tiden för självständighet.1 Utländska organisationer har uppmärksammat 

situationen för de rysktalande, främst i Estland och Lettland. Kritiken har gällt 

medborgarskapslagstiftningen och har fokuserat på hur denna kan liberaliseras för att de 

rysktalande inte skall förbli statslösa. Inte minst i samband med de baltiska staterna 

medlemskap i EU har dessa frågor diskuterats. Mindre fokus har det varit på huruvida den 

rysktalande befolkningen är integrerad i titulärsamhället. Jag ämnar undersöka hur situationen 

ser ut i dag mer än ett decennium efter självständigheten om man ser till integrationen av den 

rysktalande befolkningen i titulärsamhället. Vill minoriteterna i de tre länderna integreras i 

samhället och vill balterna låta minoriteterna integreras i samhället? Anledningen till att jag är 

intresserad av de tre baltiska staterna är att jag härstammar från Lettland, samtidigt var jag 

ovetande om den rysktalande befolkningens situation innan den uppmärksammades i 

massmedia i och med att SVT tog upp ämnet i programmet ”Uppdrag granskning”. Jag har 

inte sett programmet personligen men som jag uppfattade det var det en övervägande negativ 

bild som målades upp och detta fick mig att undra över hur sanningsenligt det var. Således 

skrev jag min B-uppsats om integrationen av den rysktalande minoriteten i Lettland och nu 

vill jag jämföra alla de tre baltiska staterna.  
                                                 
1 Aasland, Aadne och Flötten, Tone,  2001, ”Ethnicity and social exclusion in Estonia and Latvia”, Europe-Asia 
Studies, Vol. 53. No 7, s 1028 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att analysera situationen för minoritetsgrupperna i Estland, Lettland 

och Litauen. Jag skall undersöka titulärsamhällets och minoritetsbefolkningens inställning till 

integrationen och graden av integrering för minoriteterna i titulärsamhället. I uppsatsen skall 

även de tre baltiska staterna jämföras med varandra för att se på vilka områden som det finns 

skillnader mellan länderna som kan förklara olikheterna i graden av integration av de etniska 

minoriteterna.  

1.3 Frågeställning 

 

I vilken grad kan minoritetsgrupperna i Estland, Lettland och Litauen sägas vara 

integrerade i titulärsamhället? 

Frågan besvaras med hjälp av en analys av de tre dimensionerna medborgarskap, identitet och 

segregation, vilka förklaras närmare i teoridelen av denna uppsats.  

 

1.4 Metod  

Metoden jag har valt att använda mig av är Most similar system design (MSSD). Most similar 

system design bygger på logiken att skillnader förklaras med skillnader. Metoden går ut på att 

man skall identifiera skillnader mellan länderna som förklarar skillnader i den beroende 

faktorn (här: grad av integration). Det som är problematiskt med denna metod är att alla 

skillnader är potentiella förklaringar till den beroende faktorn och det kan vara svårt eller 

omöjligt att avgöra vilka skillnader som påverkar den beroende faktorn. Men ju mer lika 

undersökningsländerna är desto större är möjligheten att hantera detta problem och identifiera 

vilka faktorer som påverkar den beroende faktorn. Dessa studier utförs därför på länder som 

har relativt lika bakgrund så som den ekonomiska situationen, form av politiskt system, språk 

och historia.2 Ambitionen är alltså att identifiera de förutsättningar som är olika och som kan 

förklara en skillnad mellan länder som i övrigt är lika.3  

 

Valet av de Baltiska staterna kommer, som sagt, av att jag har etniska band till Lettland och 

att jag är intresserad av utvecklingen i dessa tre länder. De tre länderna Estland, Lettland och 

Litauen klumpas ofta ihop till en geografisk enhet kallad Baltikum trots att det finns vissa 

                                                 
2 Denk, Thomas, 2002, Komparativ metod –förståelse genom jämförelse, s 42-43 
3 Denk, 2002, s 62 
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skillnader dem emellan. Estlands titulärbefolkning tillhör en annorlunda folkgrupp och talar 

ett finsk-urgiskt språk, vilket gör dem mer lik Finland än Lettland och Litauen. Lettiska och 

litauiska är mycket nära besläktade med varandra. Det finns dock flera särdrag som gör dem 

lika. Religionen i de tre länderna är kristendom men Estland och Lettland har en luthersk 

trosuppfattning, medan Litauen har en katolsk. Alla tre länderna fick självständighet efter 

första världskriget men miste den på grund av andra världskriget och Sovjetunionens 

ockupation av Östeuropa i krigets slutskede. De tre baltiska staterna utsattes för deportationer 

och terror under Stalin och russifiering i större eller mindre utsträckning under hela 

sovjettiden. I början av 1990-talet återfick de baltiska staterna demokrati och frihet och valde 

olika sätt att tackla den demografiska förändringen i och med invandring av rysktalande till 

republikerna under sovjettiden. Eftersom länderna har så lika bakgrund är det intressant att 

identifiera skillnader mellan länderna som kan förklara skillnader i hur integrationen har 

fungerat i en post-kommunistisk kontext. 

 

1.5 Begreppsdefinition  

Rysktalande syftar på de olika slaviska befolkningsgrupperna som har det gemensamt att de 

talar ryska och att de flesta invandrade till republikerna under sovjettiden. Ordet kommer att 

användas som en paraplyterm för de slaviska minoriteterna i Baltikum. Synonymt med 

rysktalande använder jag den slaviska minoriteten.4 

Naturalisation: ett sätt att förvärva medborgarskap.5 Det kan vara en process där den som 

ansöker måste inneha en viss ålder och ha varit bosatt i landet en viss tid. Vissa länder kräver 

även olika kunskapstest som t ex språk och konstitution.   

Integration: I min studie kommer det att syfta på att de invandrande etniska grupperna är 

delaktiga i titulärsamhället i de dimensioner som preciseras i teorin.  

OSS: Oberoende staters samvälde, ett förbund för stater som tidigare var republiker i 

Sovjetunionen. I OSS ingår (1999) Ryska federationen, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, 

Kazachstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och 

Vitryssland.6 

Den polska minoriteten: Diskussion om huruvida den polska minoriteten verkligen är polska 

eller inte har förts från vitryska nationalister och den polska minoritetens sida. De hävdar att 

                                                 
4 Duvold, Kjetil, 2002, ”From Homosovieticus to Balts: Colonisers, Migrant Workers or a new Diaspora?”,  i 
Aarebrot, Frank H.,  Knutsen, Terje (ed.), 2002, Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard, s 244 
5 Nationalencyklopedin, naturalisation 
6 Nationalencyklopedin, OSS 
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Litauens polacker egentligen är vitryssar som under inflytande av den katolska kyrkan valt att 

kalla sig polacker. Hursomhelst så uppfattar den polska minoriteten sig som polska vilket är 

viktigt att understryka. Representanter för den polska minoriteten har uttalat att de är polacker 

med en annorlunda särprägel eftersom de bor i Vilnius-regionen.7 Den polska minoriteten är 

en historisk minoritet som på grund att gränserna dragits om nu bor i Litauen.  

1.6 Teori och analysram  

 

För att undersöka både ur titulärbefolkningarnas och ur minoritetsbefolkningarnas perspektiv 

har jag satt upp ett teoretiskt ramverk till stora delar baserat på Myron Weiners teori om 

faktorer som underlättar integration.8 Min fokus kommer att inriktas på medborgarskap, 

identitet och segregering. Weiners teori skall tillämpas på industriella samhällen med 

arbetskraftsinvandrig och i hans teori används ord som värdsamhälle och invandrare. Jag 

anser att den kan tillämpas på de baltiska staterna då den största delen av 

minoritetsbefolkningen invandrade för att arbeta i industrier. För att kunna operationalisera 

Weiners teori har jag dock anpassat analysdimensionerna till mitt empiriska material. Termen 

värdsamhälle har jag till exempel bytt mot titulärsamhälle. Jag kommer att använda både 

invandrare och minoritet om de grupper jag ämnar undersöka, då jag anser att de rysktalande 

är en invandrande minoritet. Polackerna i Litauen ser jag som en historisk minoritet. 

 

Det finns en hel del forskning om de etniska minoriteterna i de tre Baltiska staterna som jag 

kommer att använda i denna studie.9 Det som gör Weiners teori så optimal att tillämpa på 

Baltikum är att den tillämpas på arbetskraftinvandring och att den tar upp medborgarskap, 

identitet och segregering utifrån både invandrarnas och titulärsamhällets perspektiv. Detta gör 

det möjligt för oss att få en ökad förståelse för situationen i de Baltiska staterna och jämföra 

dem. I integrationsstudier tar man hänsyn till att det finns olika typer av samhällen; 

pluralistiska och smältdegel samhällen och det anses vara skillnad på integrationen beroende 

på i vilket samhälle det sker. Teorierna är utvecklade för att passa just en typ av samhälle. Då 

jag undersöker tre olika länder och inte har för avsikt att göra en bedömning om alla eller 

något av dem tillämpar pluralistisk eller smältdegelideologi skulle ett val av en utpräglad 

                                                 
7 Hushagen, Anne, 2000, ”The Minority Situation in Lithuania”, i Aarebrot, Frank H. och Knutsen, Terje (ed.), 
2000, Politics and citizenship on the eastern baltic seaboard s 279-280 
8 Weiner, Myron, 1996, ”Determinants of Immigrant Integration: an International Comparative Analysis” , i 
Carmon, Naomi (ed.), 1996, Immigration and Iintegration in Post-industrial Societies, s 59-60 
9 Aasland, Flötten 2001; Daatland och Svege 2000; Danjoux 2000; Duvold 2000; Hushagen 2000 



 8

sådan teori vara dålig. De dimensioner som Weiner tar upp finns i andra teorier om 

integrationer vilket pekar på att deras relevans.10 En dimension som Weiner inte tar upp men 

som förekommer i många andra teorier är politiskt deltagande. Politiskt deltagande är 

emellertid inte givande i en analys av de baltiska staterna eftersom en stor del av minoriteten i 

Estland och Lettland saknar rösträtt och att undersöka tex valdeltagande skulle inte ge en 

rättvis bild av situationen för minoriteterna. Därför är min teori mer grundläggande i för att 

den tar upp medborgarskap istället.           

 

Medborgarskap  

Förutsättningar för integration enligt Weiners teori är: att titulärsamhället betraktar den 

invandrade minoriteten som permanenta invånare och beviljar dem medborgarskap, samt att 

minoriteten tar emot sitt nya medborgarskap. Samt att andra generationens invandrare blir 

medborgare redan vid födseln.  

Weiner skriver att villigheten hos invandrarna att integrera sig med titulärsamhället har att 

göra med om det är enkelt att erhålla medborgarskap eller inte, speciellt för barnen till 

invandrarna. Det blir en psykologisk skillnad om barnen får automatiskt medborgarskap vid 

födseln eller om de måste vänta till de själv får bestämma vilket medborgarskap de vill ha. De 

kan då under press från familj och släkt välja att ta föräldrarnas medborgarskap.11 Om det är 

enkelt att återvända till hemlandet och återflyttningen är stor bidrar det till att anpassningen 

till det nya landet är negativt.12 

 

Jag ska undersöka hur lagstiftningen ser ut i Baltikum; vilka ges automatiskt medborgarskap? 

Hur svårt är det att erhålla medborgarskap och hur många har ansökt om och fått 

medborgarskap? I vilken utsträckning har de tagit annat medborgarskap eller förblivit 

statslösa? Vilka anledningar har minoriteten för att välja ett alternativ? 

 

Identitet  

Förutsättningar för integration enligt Weiners teori är: att minoriteten är villiga att skaffa ny 

identitet och att titulärsamhället inte ser ned på minoriteternas kultur och värderingar. För att 

kunna undersöka den senare förutsättningen kommer jag inrikta mig på om 

titulärbefolkningen i allmänhet är positivt eller negativt inställda till minoriteten. Weiner 

                                                 
10 Smith-Sivertsen 2000; Danjoux 2002 
11 Weiner, 1996, s 54 
12 Weiner, 1996, s 53 
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skriver att om titulärsamhället inte betraktar invandraren som en del av detta, tenderar 

invandraren att klamra sig fast vid sin ursprungliga identitet istället för att anpassa sig. Vidare 

skriver Weiner att bland det svåraste en person kan göra är att byta identitet eller ta till sig en 

andra identitet, men det är även det mest befriande. Om invandraren inte kan återvända hem 

av olika anledningar gör det henne/honom mer villig att skaffa sig en ny identitet i 

invandringslandet.13  

 

Jag skall undersöka vad minoriteten främst identifierar sig med och eftersom minoriteten som 

jag undersöker främst är den rysktalande så vill jag se hur de uppfattar titulärsamhället och 

Ryssland. Är de rysktalande mer positiv till Rysslands utveckling eller ser de sin framtid i de 

Baltiska staterna? Hur uppfattar de sin ekonomiska situation i de Baltiska staterna? Vad anser 

de om titulärsamhällets respekt för mänskliga rättigheter och deras ställning i fråga om 

inflytande i titulärsamhället? Hur ser titulärbefolkningen på minoriteterna? Ses minoriteten 

som ett hot av titulärbefolkningen?  

 

Segregering  

Avsaknad av segregering underlättar integrationen. Det handlar både om självsegregering från 

minoritetens sida och segregering från titulärsamhällets sida.   

 

Förutsättningar för integration enligt Weiners teori är: att strömmen av invandrare består av 

människor från olika länder så att invandrarna inte grupperar sig efter sin etniska tillhörighet 

och anställer varandra, talar samma språk och isolerar sig från det omgivande samhället. Från 

titulärsamhällets sida är det viktigt att alla ges samma möjlighet till utbildning, att staten inte 

förespråkar segregation vad gäller skola och arbete. Weiner skriver att språklig anpassning 

sker fortare hos små invandrargrupper och att viljan att lära sig titulärspråket är viktigt. Att 

invandrarna bor segregerat behöver inte vara ett hinder, men om de lever i ghettoliknande 

områden och inte har tillgång till lika utbildning och arbetsmöjligheter som övriga samhället 

kan detta leda till konflikter mellan invandrarna och titulärsamhället.14 Weiner har en faktor 

om ekonomisk utvecklig i titulärsamhället och att detta i sin tur leder till arbetstillfällen för 

minoriteten och majoriteten. Jag har valt att istället se till om den ekonomiska situationen och 

arbetslöshetsnivå hos minoriteten skiljer sig från majoriteten. Jag gör detta för att jag valt att 

                                                 
13 Weiner, 1996, s 52-53 
14 Weiner, 1996, s 52-53 
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bortse från arbetsmarknadens struktur och invandrarens mobilitet och istället se till 

segregeringen på arbetsmarknaden.  

 

Jag ska undersöka hur lagstiftningen ser ut på utbildningsområdet och språklagstiftning inom 

offentliga och privata sektorn på arbetsmarknaden. Förekommer självsegregering och 

isoleringstendenser hos minoriteten? I vilken grad förekommer giftermål mellan personer av 

olika etnisk bakgrund? Är arbetslöshetsnivån hos minoriteten högre än hos titulärsamhället 

och beror det på diskriminering eller underlåtanden från statens sida? Har 

minoritetsbefolkningarna sämre levnadsstandard och ekonomisk situation än 

titulärbefolkningen? I vilken grad kan minoriteten titulärspråket?  

 

Utifrån det teoretiska ramverket baserat på Weiners teori har jag utformat en 

operationalisering vilken sammanfattas i figur 1. För att undersöka huruvida 

minoritetsgrupperna är integrerade med titulärsamhällena kommer de olika dimensionerna 

graderas med antingen plus, minus eller både plus och minus. Ett plus innebär förutsättningar 

som underlättar integration och minus innebär förutsättningar som försvårar integration. När 

det finns både förutsättningar som underlättar och förutsättningar som försvårar för 

integration kommer både plus och minus användas.  Jag är medveten om att det blir en 

förenkling av verkligheten men anser att det är nödvändigt eftersom jag har för avsikt att 

jämföra de tre baltiska staterna med varandra. Figur 1 kan också ses som en disposition av 

uppsatsen: Medborgarskap undersöks i kapitel 2, identitet och segregering undersöks i kapitel 

3 och kapitel 4. Uppsatsen sammanfattas i kapitel 5 och slutsatser presenteras i kapitel 6. 

 

Figur 1: Operationalisering av Weiners teori 
Dimension Specifik undersökningsfaktor Empiriskt material 

Lagstiftning 
 

Lagstiftning (sekundärdata) Medborgarskap 

Minoriteternas 
attityder/beteende (hur 
många har utnyttjat 
möjligenheten att söka 
medborgarskap?) 

Offentlig statistik 

Titulärbefolkningens 
attityder 

Opinionsdata Identitet 

Minoritetens attityder Opinionsdata 
Statens villkor/ramar  Offentlig Statistik  Segregering 
Minoritetens 
anpassning/beteende 

Opinionsdata 
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1.7 Avgränsningar, Material och Källkritik 

Uppsatsen ämnar inte ta upp en diskussion om huruvida policyn i de baltiska staterna är av 

pluralistisk- eller smältdegelkaraktär eller skillnaden mellan integration och assimilation i 

allmänhet. Integration skall förstås som min definition av integration. Det kommer inte heller 

att föras en diskussion huruvida lagstiftningen är rätt i moralisk mening eller enligt 

internationell lagstiftning och mänskliga rättigheter. Uppsatsen är empirisk och en normativ 

frågeställning skulle i mitt tycke inte vara lämplig. Tidsmässigt sträcker sig mina 

avgränsningar från början av 1990-talet då dessa tre stater blev självständiga fram till i dag 

(2006), dock kommer vissa historiska fakta att redogöras eftersom det inte går att bortse från 

historia när det gäller detta område. Historien har stor påverkan för beslutsfattandet i 

Baltikum och för den invandrande minoriteten.     

Detta är en komparativ studie av de tre baltiska staterna som bygger på empirisk sekundär 

data, vetenskapliga källor och offentlig statistik. 

Opinionsdatan som främst används kommer från New Baltic Barometer (NBB) och bygger på 

surveyundersökningar som utförts i de baltiska staterna. Vad som gör NBB bra för min studie 

är att frågorna är uppdelade efter respondentens nationalitet och utförs på både titulärspråket 

och minoritetsspråken, så att man kan jämföra både mellan och inom länderna. Då 

populationen är stor drar man ett urval ur populationen för att kunna generalisera om hela 

populationens attityder. Det går dock inte att förutsätta att upptäckterna i urvalet är 

representativt för hela populationen. Det är detta som är det stora problemet med 

surveyundersökningar; att om urvalet görs på ett felaktigt sätt kan det ge en felaktig bild av 

verkligheten. NBB:s tillämpade sin undersökning på permanent bosatta medborgare och icke-

medborgare i de tre baltiska staterna. Intervjuer, både ansikte-mot-ansikte och 

telefonintervjuer användes. Man gjorde ett slumpmässigt flerstegsurval i alla de tre länderna 

vilket innebär att man gör urval från urval där varje urval görs utifrån tidigare urval. Dessa 

urval kan göras i princip i hur många nivåer som helst. Det kan till exempel vara att man delar 

in ett land i regioner och slumpar ut regioner i vilka man slumpar fram adresser och ringer 

upp personen/erna som bor på den adressen och frågar efter den person vars födelsedag 

infaller närmast det datum man ringer. Eftersom antalet rysktalande i en nationell 

undersökning har sina gränser valde man i Litauen att även kvotera ett antal fler respondenter 

bland denna folkgrupp. Man valde helt enkelt att slumpa en adress bland kvarter i städer där 
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man visste att sannolikheten var stor att en rysktalande familj bor.15 Jag anser att detta är gör 

att den bild som redovisas är tillförlitlig och kan sägas spegla verkligheten 

 

                                                 
15 Denscombe, Martyn,1998, Forskningshandboken, s 22; Rose, Richard, 2005,” NBB VI: a Post-Enlargement 
Survey”, s 43-44  
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2. Medborgarskap 
I detta kapitel undersöks huruvida titulärsamhället betraktar minoriteten som permanenta 

invånare och beviljar dem medborgarskap, samt att minoriteten är redo att ta emot sitt nya 

medborgarskap. Om titulärsamhället ger medborgarskap till barn till statslösa vid födseln 

skall också undersökas.   

 

2.1 Estland 

 

Medborgarskap ges till de personer som var medborgare i Estland före andra världskriget och 

deras ättlingar.16 Detta innebar att den absoluta majoriteten av rysktalande personer blev 

statslösa i och med att Estland blev självständigt eftersom russifiering skedde efter andra 

världskrigets slut. 

 

Under sovjettiden kom ungefär 500 000 icke-ester att bosätta sig i landet. När Estland återfick 

sin självständighet 1990-91 uppgick dessa till 35 procent av den totala populationen. De flesta 

av dessa har idag antingen erhållit estniskt eller annat medborgarskap eller fått permanent 

uppehållstillstånd och ses som permanenta invånare av Estland.17 Alla icke-medborgare som 

är permanenta invånare i Estland får ansöka om medborgarskap genom naturalisering. Man 

måste ha varit permanent bosatt i Estland i fem år efter självständigheten vilket innebar att 

naturaliseringsprocessen kom igång först 1995.18 

Vidare måste den sökande vara minst 15 år, har tillräckliga kunskaper i estniska för att klara 

språktestet, ha tillräckligt mycket kunskap om estniska konstitutionen och medborgarskaps 

akten för att klara ett test i det, ha en permanent inkomstkälla och sökanden måste även svära 

en lojalitetsed till den estniska staten.19 

 

Av Estlands totala befolkning, ca 1,37 miljoner enligt folkräkningen år 2002, utgör de 

estniska medborgarna ca 80 procent. Omkring åtta procent (drygt 102 000 personer) har annat 

medborgarskap, varav majoriteten är ryska medborgare. 12 procent (cirka 160 000) är 

                                                 
16 Poleshchuk, Vadim, Non-citizens in Estonia, 2004, s 6 
17 Citizenship and migrationboard, 2003, Guidelines for development 2003-2007, s 10  
18 Danjoux, Olivier, 2002, Reframing Citizenship(s) in the Baltic republics, s 240 
19 Daatland, Christer D. och Svege, Hams Petter, 2000, ”The russian-speakers in Estonia, i Aarebrot och Knutsen 
(ed.), 2002, Politics and citizenship on the eastern baltic seaboard”, s 264  
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statslösa.20 Många av de ryssar som tagit ryskt medborgarskap är äldre personer, mest 

pensionärer som inte vill vara statslösa och som anser att det är för svårt för dem att genomgå 

naturaliseringsprocessen för att bli estniska medborgare.21 De har valt att bli ryska 

medborgare av praktiska snarare än av politiska eller etnicitet relaterade anledningar.22  

 

Sedan naturaliseringsprocessen påbörjades har ca 3000 personer per år blivit estniska 

medborgare genom naturalisation.23 Det relativt saktfärdiga tempot när det gäller 

naturalisation verkar bero på att de statslösa inte är intresserade av att ansöka om 

medborgarskap inte på att processen skulle vara för svår.24 Det uppskattas att över 90 procent 

klarar konstitutionstestet och över 80 procent klarar språktestet.25 Efter att den statslöse klarat 

språkprovet i estniska ersätts denne genom att kostnaderna för språkstudier i estniska 

återbetalas.26 

 

Allt pekar på att den yngre generationen av rysktalande har anpassat sig bättre till den nya 

situationen. De lär sig estniska i skolan och eftersom prov de tar i skolan räknas som 

likvärdigt språktest har det varit enklare för dem att erhålla medborgarskap.27 I 

Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Estland 2004 står det att Estland 

under senare år har försökt att underlätta för de statslösas barn att erhålla medborgarskap. 

Från och med den 1 juli 1999 kan barn till statslösa föräldrar bli medborgare efter ansökan 

och utan att genomföra språkprov. Dessutom jämställs godkänt avgångsbetyg i 

samhällsvetenskap och estniska språket med medborgarkunskapsprovet sedan år 2002.28 

Medborgarskapslagen har fått tillägg åtskilliga gånger. Det viktigaste av dessa tillägg var det 

som antogs 1998, vilket innebar att barn till statslösa föräldrar som inte fyllt 15 och som har 

varit bosatta i landet minst fem år blir medborgare utan några tester överhuvudettaget.29  

 

En del estniska politiker har pekat på möjligheten för ryssar att erhålla ryskt medborgarskap 

som en anledning till att inte göra det enklare för dem att få estniskt medborgarskap genom att 

                                                 
20 Svenska UD, 2004, Estland, s 12 
21Daatland, Svege , 2000, s 272 
22 Danjoux, s 247 
23 Svenska UD, 2004, Estland, s 13 
24 Danjoux, s 242 
25 Danjoux, s 242 
26 Svenska UD, 2004, Estland, s 12 
27 Daatland and Svege , 2000, s 262 
28 Svenska UD, 2004, Estland s 10 
29 Lagerspetz, Mikko, Vogt, Henri, 2004, ”Estonia”, i Berglund, Ekman, Aarebrot (ed.), 2004, Handbook of 
political change in eastern Europe, s 76 
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förenkla naturaliserings processen.30 Från estniska statens håll tycks de verka anse att 

medborgarskap ej kan påtvingas någon.31 Estland har inte lyckats göra medborgarskapet 

attraktivt för de flesta icke-medborgare.32  

2.2 Lettland 

 

Medborgarskap ges till de personer som hade lettiskt medborgarskap den 17 juni 1940 och 

deras ättlingar.33 Detta innebar att den absoluta majoriteten av rysktalande personer blev 

statslösa i och med Lettlands självständighet eftersom russifiering skedde efter andra 

världskrigets slut. 

 

Fler rysktalande fick automatiskt medborgarskap i Lettland än i Estland eftersom fler hade 

bott i landet i generationer och hade medborgarskap i den fria Lettland före andra 

världskriget.34 Den lettiska medborgarskapslagen verkar rikta sig mot den ryska populationen 

som opassande medborgarskapssökande, eftersom etniska ester och litauer som flyttade till 

Lettland under sovjettiden åtnjuter automatiskt medborgarskap.35 De som inte fick 

automatiskt medborgarskap var tvungna att ansöka om naturalisation.  

 

1994 års medborgarskapslag kräver att den som vill bli naturaliserad skall ha varit bosatt i 

Lettland i fem år (med sin början den fjärde maj 1990), kunna det lettiska språket, Lettlands 

historia och nationalsång. De skall även ha kunskaper om de grundläggande principerna i 

konstitutionen och den konstitutionella lagen om ”rättigheter och skyldigheter för en 

medborgare”. I språktestet testas den ansökande personens förmåga att tala, skriva och läsa 

lettiska i vardagssamtalsämnen. Handikappade och äldre personer behöver inte genomgå den 

här examinationen. De ansökande måste ha en legal inkomstkälla och avsäga sig sitt 

eventuella tidigare medborgarskap. I denna lag infördes det så kallade ”fönstersystemet” för 

naturalisering. Ansökande delades in i åtta olika grupper beroende på ålder och om han eller 

hon föddes i Lettland. I den första gruppen ingick personer som var födda i Lettland och som 

var mellan 16 och 20 år vid tiden för deras medborgarskapsansökan. Den här gruppen kunde 
                                                 
30 Danjoux, s 242 
31 Danjoux, s 251 
32 Danjoux, s 240 
33 Viduss, Maria 2004, “Integrationen av den rysktalande befolkningen i Lettland” s 7; Naturalisation Board, 
Law on Citizenship, section 2 
34 Aasland, Flötten, s 1025 
35 Gelazis, Nida M., 2004, ”The European union and the statelessness problem in the Baltic states”, European 
journal of migration and law, s 233 



 16

börja naturaliseras den första januari 1996. I den åttonde gruppen ingick personer som var 

födda utanför Lettland och som var över 30 år gamla. Dessa skulle inte börja naturaliserings 

förrän den första januari 2003. 36  

 

Den som ansöker om naturalisering måste utöver detta svära en lojalitetsed till Lettland och 

betala en statsavgift.37  

 

Bara omkring 10 000 personer erhöll medborgarskap genom naturalisering under de tio första 

åren efter självständigheten. Det finns flera olika faktorer som förklarar den låga 

naturaliseringstakten i Lettland; svalt intresse från de rysktalande, en svag eller icke 

existerande kunskap i lettiska och rädsla för språktestet. Andra anledningar var att de inte ville 

genomgå militärtjänstgöring i Lettland, att de ville kunna resa och studera i Ryssland utan 

visa och att statsavgiften man måste avlägga för att genomgå naturalisering var för hög.38  

Oviljan från rysktalande som invandrat under Sovjettiden att bli medborgare kan till en viss 

del förklaras med att det inte finns någon uppenbar skillnad mellan att fortsätta vara statslös 

eller att bli medborgare. Det är ingen större skillnad mellan medborgare och statslösa när det 

gäller sociala och ekonomiska rättigheter.39 

 

 I Lettland har ryssarna inte tagit ryskt medborgarskap i lika hög utsträckning som i Estland, 

man vet inte exakt hur många det rör sig om. De som tagit ryskt medborgarskap är socialt 

utsatta personer vars ekonomiska situation är dålig och äldre rysktalande i pensionärsåldern.40 

Naturaliseringstesterna har blivit kritiserade för att alla, unga som gamla, måste ta samma 

skriftliga och muntliga test. Detta har dock ändrats genom ett tillägg till medborgarskapslagen 

som innebär att personer över 65 år får genomföra ett modifierat naturaliseringstest.41  

 

1998 hölls en folkomröstning om huruvida barn, som fötts i republiken efter 

självständigheten, till statslösa föräldrar skulle få automatiskt medborgarskap eller inte och 

avskaffandet av det så kallade ”fönstersystemet”. Folket och politikerna var engagerade i 

frågan. En majoritet, om än liten, röstade för de statslösa barnens automatiska medborgarskap 

                                                 
36 Gelazis, Nida M., 2004, s 229-230, 
37 Viduss, 2004, s 7; Sterzel (RED.) 1997 På väg mot rättsstater i östeuropa s.323 
38 Danjoux, s 256 
39 Södergren, Heidi, 2000, ”The latvian Nationalising State and the Question of Citizenship”, i Aarebrot and 
Knutsen (ed.), Politics and citizenship on the eastern baltic seaboard, s 293 
40 Danjoux, s 257 
41 Södergren, 2000, s 294 
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och avskaffandet av fönstersystemet. Resultatet var viktigt både för Lettlands etniska 

relationer inom landet och de internationella relationerna. Max van der Stuhl, som är High 

commissioner för OSCE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa), uttalade att 

det lettiska folket har tagit ett viktigt steg mot att lösa de interetniska relationerna och för att 

främja integrationsprocessen i landet. Efter att medborgarskapslagen ändrades har det skett en 

ökning i antalet personer som ansöker om medborgarskap, detta beror främst på att 

avskaffandet av fönstersystemet gjorde att fyra gånger fler kunde ansöka om naturalisering. 

Väldigt få statslösa föräldrar har tagit tillfället i akt och ansökt om lettiskt medborgarskap för 

sina barn trots att det i surveyundersökningar har framkommit att de är positivt inställda till att 

ge sina barn lettiskt medborgarskap direkt efter barnen fötts.42   

 

I januari 2003 hade bara 42,9 procent av de rysktalande som är permanent bosatta i Lettland 

medborgarskap, 54,2 procent var statslösa och resten var medborgare av andra stater.43 

 

2.3 Litauen 

 

Redan innan Litauen fick självständighet från Sovjetunionen, den 11 mars 1990, antog landet 

sin första medborgarskapslag den tredje november 1989. Lagen innebar att alla permanent 

bosatta i Litauen oavsett etniskt ursprung, språk, religion eller arbetssituation erhöll 

medborgarskap. När tidsfristen gick ut i november 1991 hade 90 procent av alla bosatta i 

landet ansökt om litauiskt medborgarskap. Den femte december 1991 antogs en andra 

medborgarskapslag som tillade att medborgarskap även ges till de som var medborgare eller 

permanenta invånare av Litauen före andra världskriget och deras ättlingar. I den andra lagen 

finns även kriterier för naturalisering. Naturaliseringsprocessen skiljer sig inte dramatiskt mot 

dem i Estland och Lettland men medborgarskap har aldrig varit en kontroversiell fråga där 

eftersom de flesta som invandrade under Sovjettiden har accepterats som medborgare av 

Litauen.44 Trots att den litauiska lagstiftningen inte godkänner dubbelt medborgarskap har åtta 

procent av Klaipedas befolkning antingen ansökt om eller funderar på att ansöka om både 

ryskt och litauiskt medborgarskap. Detta kan förklaras som ett resultat av att permanenta 

invånare i Litauen hade två år på sig att tillkännage medborgarskap, samtidigt som Ryssland 

                                                 
42 Södergren, 2000, s 296-298, 
43 Smith-Silvertsen, Hermann, 2004, ”Latvia”, i Berglund, Ekman, Aarebrot (ed.), 2004, The handbook of 
political change in eastern Europe, s99 
44 Gelazis, Nida M., 2004, s 3 
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inte hade någon medborgarskapslagstiftning. De visste inte hur långvarigt deras sovjetiska 

medborgarskap skulle vara giltigt, tillsammans med rädslan för att inte ha rätt till sitt boende 

om de inte blev litauiska medborgare fick dem att ansöka om litauiskt medborgarskap. Senare 

när Ryssland lagstiftat om medborgarskap och den litauiska staten försäkrade att permanenta 

invånare hade rätt att äga sin bostad valde vissa ryssarna att byta från litauiskt till ryskt 

medborgarskap. Processen har dock varit saktfärdig, delvis för att den är relativt dyr och 

delvis för att ansökningsblanketterna är skrivna på litauiska.45 1994 hade praktiskt taget alla 

ryssar bosatta i Klaipeda tagit litauiskt medborgarskap eller planerade att ansöka om det. 

Detta skall ses som ett resultat av Litauens liberala medborgarskapslagstiftning som inte 

innehöll språktest för de som ansökte och även som en indikator på att ryssarna var mer 

integrerade i Litauen än i de två andra baltiska staterna i början av 1990-talet.46        

2.4 Sammanfattning Medborgarskap 

Här sammanfattas kapitlet i en figur för att underlätta för läsaren vilka resultat som har 

framkommit. 

 

Figur 2: Sammanfattning Medborgarskap  
Medborgarskap Estland Lettland  Litauen 
Lagstiftning 
Formella hinder 

- - + 

Attityder hos 
minoriteten 

- - + 

(Figuren visar med hjälp av plus och minus huruvida dimensionerna kan sägas underlätta eller 
motverka integration.) 
 

I Estland och Lettland erhöll inte de rysktalande som flyttat till republikerna under sovjettiden 

automatiskt medborgarskap. De har dock möjlighet att ansöka om medborgarskap och 

genomgå en naturalisationsprocess som bla innehåller språktest och svärande av lojalitetsed 

till republiken. Trots att naturalisationsprocessen har förenklats och medborgarskap numer ges 

automatiskt till barn födda av icke-medborgare anser jag inte att lagstiftningen i Estland och 

Lettland underlättar utan istället motverkar integration. Minoritetsbefolkningarna i dessa två 

baltiska stater har inte ansökt om att medborgarskap i någon större utsträckning. I Estland har 

många till och med tagit ryskt medborgarskap. Attityderna bland minoritetsbefolkningen om 

att ansöka om medborgarskap är negativa och detta anser jag motverka integrationen. I 

Litauen har minoriteterna erhållit automatiskt medborgarskap och de allra flesta har antagit 
                                                 
45 Smith, Aasland, Mole, 1994/1996, s 197 
46 Smith, Aasland, Mole, 1994/1996, s 198 
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medborgarskapet. Detta tyder på att minoriteterna vid tiden för självständigheten var 

integrerade men det underlättade också för vidare integration.      
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3. Identitet  
Under denna rubrik redogörs minoritetens vilja att skaffa sig en ny identitet samt att 

titulärsamhället inte ser ned på minoritetens kultur och värderingar. Här undersöks även 

minoritetens syn på Ryssland i jämförelse med titulärsamhället och majoritetsbefolkningens 

syn på minoriteten och Ryssland som hot. 

3.1 Estland 

 

Figur 3: Estlands rysktalandes främsta identifikationskälla 
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(Fråga: Vilken av följande alternativ identifierar du dig med främst? Svarsalternativ: a)Det lokala samhället 
b)Staden c)Regionen d)Det här landet e)Europa f)Ryssland  g) Andra OSS-länder h) Annat, Rose, 2005, New 
Baltic Barometer VI, s 22) 
 

Ryssland är det alternativ som de flesta identifierar sig främst med av de rysktalande i 

Estland. Det lokala samhället och byn eller staden de bor i kommer på andra plats. Som vi ser 

så är det bara några procentenheters skillnad mellan dem. Regionen och Europa identifierar 

sig ungefär lika många med. Det är bara två procent som identifierar sig med Estland främst. 

Om man lägger ihop alternativen som syftar på Estland i sin helhet, ergo lokala 

samhället/staden, regionen och det här landet kan man utläsa att det är 47 procent som valt 

något av dessa alternativ. Att en majoritet av Estlands rysktalande identifierar sig med 

alternativ utanför landet kan vara en indikator på att Estland misslyckats med att integrera den 

rysktalande minoriteten.   
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Majoriteten av de rysktalande har en känslomässig koppling till Ryssland, men de flesta visar 

klart att de också är känslomässigt bundna vid Estland och ser Estland som sitt hemland.47 

Generellt känner de rysktalande att de har mycket gemensamt med esterna och visar att de vill 

anpassa sig medan esterna har visat få tecken på att välkomna dem. Således är integrationen 

problematisk.48 Inåtvändheten är en dominerande attityd hos icke-esterna, vilka tenderar att 

inte bry sig om vad som händer i Estland. Under 1990-talet har de inte lyckats smälta in i 

samhället. I vissa fall har klyftan mellan rysktalande och samhället blivit djupare. Det finns 

många indikationer på att det estniska samhället fortfarande är starkt splittrat.49  

 

Det är inte många rysktalande som har återvänt till Ryssland, bara 65 813 personer mellan 

1989 och 1995, det stora flertalet stannar och ser sin framtid i Estland.50 De anser att den 

estniska staten är mycket bättre organiserad än den ryska och att deras liv i Estland är bättre 

än om de återvänt till Ryssland.51 Deras politiska lojalitet till Ryssland är generellt svag.52  I 

1995 års val i Ryssland röstade bara 22 procent av de röstberättigade rysktalande med ryskt 

medborgarskap, detta indikerar att de inte är intresserade av rysk politik. De som röstade 

stödde partier och kandidater som motsatte sig estnisk självständighet.53 Den rysktalande 

minoriteten i Estland är negativt inställd till den nuvarande regimens behandlande av dem, då 

77 procent anser att de inte behandlas jämlikt och rättvist av den nuvarande regeringen medan 

övriga anser att de blir jämlikt och rättvist behandlade. De fick även frågan om hur mycket 

respekt de anser att den estniska regimen har för individuella mänskliga rättigheter. En klar 

majoritet (64 procent) anser att den estniska regimen saknar respekt för de individuella 

mänskliga rättigheterna övriga anser att den estniska regimen har det. Om man jämför med 

titulärbefolkningen i den här frågan, ser man att titulärbefolkningen har motsatt åsikt. En klar 

majoritet (75 procent) av de etniska esterna anser att regimen har respekt för de mänskliga 

rättigheter.54   

                                                 
47Daatland, Svege, 2000, s 258 
48Daatland, Svege, 2000, s 263 
49 Danjoux, s 240  
50 Danjoux, s 240 
51 Daatland, Svege, 2000, s 269 
52 Danjoux, s 252 
53 Danjoux, s 269 
54 NBB, 2005, s 21 
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3.2 Lettland 

 

Figur 4: Lettlands rysktalandes främsta identifikationskälla 
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(Fråga: Vilken av följande alternativ identifierar du dig med främst? Svarsalternativ: a)Det lokala samhället 
b)Staden c)Regionen d)Det här landet e)Europa f)Ryssland  g) Andra OSS-länder h) Annat, Rose, 2005, New 
Baltic Barometer VI, s 22) 
 
 

De rysktalande i Lettland identifierar sig främst med det lokala samhället och byn eller staden 

de bor i. Det alternativet som näst flest identifierar sig med är Ryssland. Bara en liten del av 

de rysktalande identifierar sig med Lettland, då enbart fem procent valde det alternativet. Om 

man däremot lägger ihop alternativen lokala samhället, regionen och det här landet så uppgår 

de till 54 procent och vi kan därmed argumentera för att en majoritet av de rysktalande 

identifierar sig på ett eller annat sätt med Lettland.  

 

Väldigt många (82 procent) av de rysktalande anser inte att de blir jämlikt och rättvist 

behandlade av den lettiska regeringen. När det gäller individuella mänskliga rättigheter anser 

60 procent att den lettiska regimen inte har respekt för dessa, medan resterande 40 anser att 

regimen har det. Detta är tvärtemot vad titulärbefolkningen anser, 61 procent av dessa anser 

att landet har respekt för mänskliga rättigheter och 39 att den lettiska regimen inte har det.55  

                                                 
55 NBB, 2005, s 21 
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3.3 Litauen 

 

Figur 5: Litauens rysktalandes främsta idenifikationskälla 
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(Fråga: Vilken av följande alternativ identifierar du dig med främst? Svarsalternativ: a)Det lokala samhället 
b)Staden c)Regionen d)Det här landet e)Europa f)Ryssland  g) Andra OSS-länder h) Annat, Rose, 2005, New 
Baltic Barometer VI, s 22) 
 

I Litauen identifierar sig den rysktalande minoriteten främst med det lokala samhället och byn 

eller staden de bor i. Så mycket som 32 procent identifierar sig med Litauen. Jämför man det 

med Estlands och Lettlands rysktalande så är det väldigt många. Med regionen och Ryssland 

identifierar sig lika många, båda alternativen får sex procent. Lägger man ihop de alternativ 

som syftar på Litauen så kan vi se att 85 procent identifierar sig med Litauen. Detta kan vara 

en indikator på att Litauen har lyckats med att integrera den rysktalande minoriteten.    

 

I Litauen anser 24 procent av de tillfrågade rysktalande att de blir jämlikt och rättvist 

behandlade av regeringen, medan en stor majoritet på 75 procent anser att landet inte gör det. 

42 procent anser att litauiska staten har respekt för de individuella mänskliga rättigheterna och 

58 procent anser att litauiska staten inte har det. Titulärbefolkningen är av samma åsikt som 

minoriteten i den här frågan.56 Det är intressant att trots att Litauen har valt en inkluderande 

medborgarskapslagstiftning så rankas de av den rysktalande befolkningen på samma nivå som 

                                                 
56 NBB, 2005, s 21 
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de andra två baltiska staterna. Skillnaden mellan minoriteternas attityder i de tre länderna 

skiljer sig inte mycket i dessa frågor.  

 

 

3.4 Synen på minoriteternas kultur och värderingar  

 

Tillskillnad från de flesta folk vars nationer koloniserar andra stater var ryssarna aldrig sedda 

som kulturellt överlägsna. Det var förmodligen tvärtom så att balterna kände sig kulturellt 

överlägsna den rysktalande befolkningen under Sovjettiden.57 Man kan diskutera huruvida att 

anse sig överlägsen en annan kultur också innebär att man ser ned på den andra kulturen. Jag 

är inte övertygad om att det förhåller sig så även om jag kan se att det ena kan föda det andra.  

Det finns i både Estland och Lettland ett antagande att ryssarna som lever där känner starkare 

trohet/lydnad för Ryssland än för de baltiska staterna trots att de valt att stanna i Baltikum har 

de gjort det av ekonomiska skäl. Givet Ryssland historiska handlanden i Baltikum kan 

Estlands och Lettlands krav på att etniska ryssar skall klippa sina politiska band med Ryssland 

och visar en förpliktelse till sina adoptivländer anses vara berättigade.58    

 

3.4.1 Estland 

Den massiva invandringen, tillsammans med minnen från deportationerna under 

Stalinperioden medverkar till att ingjuta ett djupt rotat agg mot Ryssland och ryssar hos de 

flesta ester. De flesta ester tycker illa om Ryssland och rysk kultur och är snabba att påpeka 

skillnaderna mellan sig själva och de rysktalande.59 Bara 25 % av esterna anser att de har 

mycket eller vissa saker gemensamt med ryssar.60 Den rysktalande minoriteten blev 

syndabockar för allt det dåliga som landet utsatts för under Sovjetperioden och vissa 

ämbetsmän uttalade en önskan om att de ville att minoriteten skulle lämna republiken helt och 

hållet.61 Generellt så känner sig esterna störda (disturbed) av den stora rysktalande 

befolkningen. Det finns vissa ester som ser icke-ester som främmande utlänningar som 

påverkar det dagliga livet och som under vissa omständigheter skulle kunna vara en risk för 

                                                 
57 Duvold, Kjetil, 2000, s 245 
58 Gelazis, 2004, s 235  
59 Daatland, Svege, 2000, s 257 
60 Smith-Sivertsen, Hermann, 2000, ”Civil society in the baltic states: participation and NGO’s”, s 228-229, i 
Aarebrot och Knutsen (ed), 2000, Politics and citizenship on the eastern baltic seaboard  
61 Duvold, Kjetil, 2000s 251 
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självständigheten. Deras känslor om den rysktalande minoriteten bottnar i stereotypiska 

föreställningar om den rysktalande gruppen.62  

 

I NBB 2005 anser bara sju procent att nationella minoriteter är ganska stort hot mot 

säkerheten i landet. Ingen av respondenterna ansåg att de var ett stort hot. 85 procent tyckte 

att de var ett litet eller inget hot mot freden och säkerheten, 44 procent av den ansåg dock att 

de var ett litet hot. Om man lägger ihop stort hot, ganska stort hot och litet hot så uppgår de 

till 51 procent. Detta kan tolkas som att den estniska befolkningen anser att minoriteten utgör 

ett hot, om än litet, då en majoritet av esterna inte valde att se de rysktalande som ett hot. 

Ryssland ses som ett större hot än minoriteten. 48 procent ser Ryssland som ett stort eller 

ganska stort hot, medan 37 procent anser att Ryssland är ett litet hot och 10 procent inte 

tycker att Ryssland utgör något hot alls. Det är så mycket som 90 procent som ser Ryssland 

som ett hot år 2005.63  

 

3.4.2 Lettland 

Det lettiska folket ser sovjettiden som 50 år av ryskt förtryck. Det ryska språket förknippas 

med ockupationen; med alla deporteringar till Sibirien. Detta i sig betyder inte att letterna ser 

ned på de rysktalande, men det kan föra med sig att man tycker illa om de rysktalande i 

allmänhet och Ryssland i synnerhet då de ses som en del av den regim som förtryckte 

Lettland och det lettiska folket.64  

 

I Lettland finns en större etnisk tolerans än i de två andra baltiska länderna. En studie som 

genomfördes om hur mycket respondenten ansåg sig ha gemensamt med olika grupper visar 

att 53 procent av letterna ansåg sig ha mycket eller vissa saker gemensamt med ryssar.65 

Letterna är de balter som mest anser att de nationella minoriteterna utgör ett stort eller ganska 

stort hot. Det är 12 procent av letterna som anser att minoriteter är ett hot mot fred och 

säkerhet i landet. En procent anser att de utgör ett stort hot. De som tycker att minoriteterna 

utgör ett litet eller inget hot är 84 procent, av dem har 28 procent valt alternativet ”litet hot” 

vilket betyder att en majoritet på 56 procent anser att minoriteten inte är ett hot alls. Detta 

nyanserar bilden litet eftersom det är fler letter än ester som inte ser minoriteten som ett hot. 

                                                 
62 Danjoux, s 247 
63 NBB, s 24 
64 Viduss, 2004, s 12; Blomgren, Jan 27/4 2004, Känslor styr lettisk språkstrid, SvD 
65 Smith-Sivertsen, 2000, s 228-229 
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Ryssland ses av 34 procent som ett stort eller ganska stort hot, medan 64 procent ser Ryssland 

som ett litet eller inget hot. Det är bara fyra procent som ser landet som ett stort hot och hela 

39 procent som inte ser landet som ett hot. Det är dock så att majoriteten av letterna ser 

Ryssland som ett hot; 61 procent.66  

 

3.4.3 Litauen 

I Litauen anser 30 procent av litauerna att de har mycket eller vissa saker gemensamt med 

ryssar.67 Det är bara 1 procent av litauerna som anser att minoriteterna utgör ganska stort hot 

mot säkerheten i landet. Ingen av respondenterna anser att de utgör ett stort hot. Hela 74 

procent tycker att nationella minoriteter inte är något hot alls, medan 18 procent tycker att de 

är ett litet hot. Ryssland ses av 23 procent som ett stort eller ganska stort hot, medan 66 

procent ser Ryssland som ett litet eller inget hot. Det är färre litauer än letter som anser att 

Ryssland inte utgör ett hot mot landets fred och säkerhet. 27 procent av litauerna tycker inte 

att Ryssland är ett hot, jämfört med 39 procent av letterna.68  Den rysktalande befolkningen 

känner sig till en viss del att de blir diskriminerade på grund av sin etniska tillhörighet i 

Litauen, men den polska befolkningen hävdar oftare att de blir diskriminerade mot än vad den 

rysktalande gör. Studier gjorda om etniska relationer i Litauen visar att attityderna mellan 

grupperna är relativt toleranta och harmoniserade.69  

3.5 Sammanfattning Identitet 

 

Nedan sammanfattas resultatet av identitetskapitlet och en diskussion om varför jag anser att 

vissa dimensioner underlättar och andra motverkar integration.   

 
Figur 6: Sammanfattning Identitet 
Identitet Estland Lettland Litauen 
Titulärbefolkningens 
attityder 

- + + 

Minoriteternas 
attityder 

-/+ + + 

(Figuren visar med hjälp av plus och minus huruvida dimensionerna kan sägas underlätta eller 
motverka integration.) 

                                                 
66NBB, s 24 
67Smith-Sivertsen, 2000, s 228-229 
68NBB, s 24 
69Hushagen, Anne, 2000, ”The Minority Situation in Lithuania”, i Aarebrot och Knutsen (ed.), 2000, Politics and 
citizenship on the eastern baltic seaboard, s 285, 
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I Estland finns det bland både titulärbefolkningen och minoritetsbefolkningens negativa 

attityder. Titulärbefolkningen har ett djupt rotat agg mot Ryssland och ryssar, och de anser sig 

ha lite gemensamt med de rysktalande. De rysktalande identifierar sig främst med Ryssland 

och en knapp majoritet identifierar sig med alternativ utanför Estland. De flesta känner sig 

dock känslomässigt bundna och ser Estland som sitt hemland. Det är tack vare detta jag valt 

att sätta både plus och minus på minoriteternas attityder. Skillnaden mellan Estlands 

rysktalande minoriteters attityder och Lettlands minoriteters attityder är inte stora och det 

skulle vara missvisande att bara sätta minus på Eslands minoriteters attityder.I Lettland finns 

det bland titulärbefolkningen större etnisk tolerans än i de två andra baltiska staterna. En 

majoritet av letterna anser sig ha mycket eller vissa saker gemensamt med ryssarna. Det finns 

negativa attityder mot Ryssland som förknippas med sovjetockupationen och förtryck, men 

jag har inte funnit några indikationer i litteraturen på något djupt rotat agg mot ryssar som i 

Estland. Därmed inte sagt att sådana attityder inte skulle finnas men då det inte står något kan 

jag inte ge annat än plus. Den rysktalande minoriteten identifierar sig främst med det lokala 

samhället/staden de bor i. En knapp majoritet identifierar sig med Lettland som helhet. I 

Litauen identifierar sig den rysktalande minoriteten främst med det lokala samhället/staden de 

bor i. Den stora skillnaden om man jämför med de två andra baltiska staterna är att många har 

valt att identifiera sig med landet de bor och bara ett fåtal har valt Ryssland. Minoriteten är 

således identifikationsmässigt integrerade med titulärsamhället. Litauerna anser sig till 30 

procent ha mycket eller vissa saker gemensamt med ryssar, vilket är i jämförelse med Lettland 

litet men på högre nivå än Estland. Anledningen till att jag ändå har satt plus i analysramen är 

att studier av etniska relationer i Litauen visar att attityderna är relativt toleranta och 

harmoniserade och att jag inte funnit tendenser för att det finns ett rotat agg mot rysktalande i 

någon mening i Litauen. Litauerna förefaller inte se ned på de rysktalande.   
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4. Segregering 
I detta kapitel analyserar jag segregering och självsegregering samt minoritetsbefolkningens 

ursprung. Här skall undersökas om minoriteten kommer från olika länder, grupperar sig efter 

etnicitet, talar samma språk, anställer varandra och isolerar sig från titulärsamhället. Jag börjar 

med en redogörelse för huruvida titulärsamhället erbjuder samma möjlighet till utbildning och 

att staten inte förespråkar segregering vad gäller utbildning. Sedan följer en analys om 

huruvida det finns tendenser hos minoriteten att isolera sig från titulärsamhället och i vilken 

utsträckning titulärspråket används bland minoritetsgrupperna. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av den ekonomiska situationen för minoriteten samt om staten i de tre baltiska 

republikerna förespråkar eller bidrar till segregering inom arbetsmarknaden.  

4.1 Utbildning  

4.1.1 Estland 

 

”Den grundläggande utbildningen är obligatorisk i nio år och kostnadsfri (…) Det 

förekommer ingen diskriminering mellan pojkars och flickors rätt till utbildning eller mellan 

befolkningsgrupper. Även barn till utländska föräldrar omfattas av lagstiftningen.”(Svenska 

UD, Mänskliga rättigheter i Estland, 2004, s 8)70 Vidare kan läsas i UD:s rapport att 

utbildningsnivån är likvärdig bland statslösa och medborgare men att statslösa är 

underrepresenterade på högre utbildningar. 60 procent av utbildningen skall ske på det 

estniska språket, men de lokala myndigheterna får bevilja undantag från regeln.71  

Estland gjorde det klart från början att ryska inte skulle bli ett officiellt andraspråk. I skolan 

skulle det sovjetiska systemet bytas ut mot ett system där estniskan var det dominerande 

språket.72 Språklagen har som mål att rysktalande skolbarn som går i ryska skolor ska ha 

tillräckligt kunskaper i estniska för att kunna fortsätta sina högre studier på estniska. Det är 

dock så att på grund av att lärarna på de ryska skolorna inte kan estniska och kan därmed inte 

lära ut språket till eleverna. Ryska är språket som man använder i undervisningen och estniska 

lärs ut som främmande språk ofta på låg nivå och med gamla läroböcker av lärare som ej kan 

estniska. Resultatet har blivit att skolan inte kan integrera de rysktalande eleverna med det 

estniska samhället. Skolan har alltså inte fått en integrerande funktion, istället bidrar skolan 

                                                 
70UD, 2004, s 8 
71 UD, 2004, Estland, s 8 
72 Danjoux, 2002, s 245 
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till en fortsatt isolering av den rysktalande befolkningen.73  Många rysktalande med barn i 

skolåldern är missnöjda med den estniska undervisningen deras barn får. De vill se en ökning 

av undervisningen på estniska i grund- och gymnasieskolan. 24 procent vill till och med att 

deras barn studerar på en estniskspråkig skola istället för en ryskspråkig skola.74 Estlands 

lagstiftning för undervisningsspråk i skolan är exemplarisk då de erbjuder ett vid mängd av 

val för minoritetsspråkselever. Man kan välja att gå i en ryskspråkigskola; vilken de flesta 

rysktalande barn väljer, en estniskspråkigskola, och bispråkiga klasser inom de ryskspråkiga 

skolorna. En lag som börjar gälla 2007 är inriktad på att byta ryska till fördel för estniskan 

även i ryska grundskolor. Hemspråksundervisning garanteras för minoriteten även efter 

2007.75  

 

4.1.2 Lettland 

 

Varje medborgare och varje icke-medborgare som har rätt till ett icke-medborgar pass har 

samma rätt att skaffa sig en utbildning. Utbildning på grundskolenivå är ett obligatorium. 

Svenska UD har i sin rapport Mänskliga rättigheter i Lettland redogjort att utbildningen är 

kostnadsfri både på grundskole- och gymnasienivå, men att man måste betala skolböckerna 

själv. Vidare kan man läsa att Lettland 2002 genomförde en utbildningsreform vilken innebar 

att ryskspråkiga grundskolor skall undervisa sina elever på två språk, lettiska och ryska, och 

2004 skall 60 procent av utbildningen vara på lettiska. ”Gymnasieskolans första årskurs måste 

fr.o.m. september 2004 vara helt lettiskspråkiga, vilket högskolor och universitet varit sedan 

1999”. Det framgår i rapporten att de ryskspråkiga skolorna inte anser att de är redo att 

undervisa till 60 procent på lettiska eftersom lärarna och eleverna inte har tillräckliga 

språkkunskaper. Tidsramen är för snäv anses de. Lettland är medveten om detta men vill ändå 

försöka hålla denna.76  

Den lettiska staten finansierar en grundutbildning på åtta minoritetsspråk. Den pågående 

skolreformen som i gymnasieskolor innebär att hela första årskursen skall vara helt 

lettiskspråkiga har undantag för privata gymnasieskolor. Det är dock så att enbart de 

privatskolor där man undervisar på lettiska får statliga bidrag. Den lettiska staten genomför en 

                                                 
73 Danjoux, 2002, s 243-244 
74 Danjoux, 2002, s 245 
75 Kemppainen, Ferrin, Ward, Hite, 2004, ”’One should not forget one’s mothertongue’:russian-speaking 
parents’ choice of language of instruction in Estonia”, Bilingual research journal, 28:2 summer 2004, s4 
76 Svenska UD, 2003, Mänskliga rättigheter i Lettland, s 6 
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reform som syftar till att skolorna skall ha mer undervisning på lettiska. Denna rättfärdigas 

från Irina Vinnika som ansvarar för frågor som rör de nationella minoriteterna på 

integrationsministeriet med att om inget görs nu så kommer Lettland om 10-15 år ha en 

cementerad rysk underklass med ungdomar som inte kan eller vill delta i det lettiska 

samhällslivet. Reformen är enligt den lettiska staten ett sätt att integrera den ryska 

minoriteten. De ryskspråkiga skolorna säger sig inte vara redo för reformen, de vill ha mer tid. 

Om skolorna inte kan genomföra reformen får de inte statliga bidrag och halkar därför efter 

och kvaliteten på undervisningen kan bli sämre för de ryskspråkiga. Den lettiska staten 

prioriterar den lettiskspråkiga skolan. Det är tveksamt om detta leder till större 

socialsegregation eller om det faktiskt blir bättre. En segregerande politik när det gäller skolan 

har inte Lettland.77  

 

I Lettland klagar en del ryssar över att deras barn inte får studieplats på lettiskspråkiga skolor. 

Letterna är nämligen rädda för att om en klass består av alltför många ryssar kommer alla 

elever börja prata ryska med varandra eftersom det är ett språk som de flesta bäst behärskar. 

Därmed får man den paradoxala situationen att medan språklagen kräver att ryssarna måste 

lära sig lettiska så snabbt som möjligt, håller skolmyndigheterna igen möjligheterna för 

rysktalande att studera på lettiska skolor.78 

 

4.1.3 Litauen 

 

 Det är obligatoriskt och kostnadsfritt att gå i grundskola i tio år i Litauen. Grundskolans 

utbildningsstandard skiljer sig mellan stad och landsbygd. Det är på landsbygden som 

utbildningsstandarden är bristfällig, när det gäller läromedel och kvalificerade lärare.79 Ett 

privat polskt universitet har sedan 1992 varit verksam i Vilnius. Den är varken erkänd eller 

godkänt/auktoriserad av den litauiska auktoriteten. Polska skolor är nu, efter 

självständigheten, fria att vara verksamma i Litauen. Antalet polska skolor ökar och 

skolsystemet i Litauen gör det möjligt för den polska minoriteten att behålla sitt språk och sin 

kultur, trots en del dispyter med den litauiska regeringen.80 Regeringen söker främja 

                                                 
77 Viduss, s 16-17; Kalniete, Sandra, 9/3 2004, ”Ryska diktat främjar inte grannsämjan”, DN; Ohlsson, Erik, 26/3 
2004, språklag får Ryssland att se rött, DN; Svenska UD, 2003, s 6-7 
78 Kolstö, 1996, ”Integrasjon eller fremmedgjöring? Russernes stillning i de tidigare sovjetrepulikkene”, 
Internasjonal polittikk, s 38-39 
79 Svenska UD, 2004, Litauen, s 7 
80 Kruszewski, Z., 1998, National identities and ethnic minorities in eastern europe, s 141 
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utvecklingen hos olika nationaliteter genom att stöda skolor eller program som erbjuder en 

viss nivå av instruktioner på något av minoriteternas modersmål. I områden där 

minoritetsbefolkningar lever tätt skall Litauen erbjuda eller stödja minoritetsspråksskolor. 

Personer av olika nationaliteter skall ha möjlighet att studera sitt språk och sin kultur även i 

statliga skolor eller program. I ett tillägg till Law on national minorities ges 

minoritetsbefolkningen rätten till utbildning på sitt språk, med statligt ekonomiskt stöd av 

minoritetsskolor.81   

 

Efter självständigheten har antalet polska skolor ökat, men antalet polska elever som väljer att 

gå i en litauisk skola är högre än tidigare. Enligt en surveyundersökning som genomfördes 

1994 önskar mer än hälften av de polska föräldrarna att deras barn ska lära sig litauisk, detta 

kan ses som en indikator på att polackerna vill integreras i samhället men det kan också vara 

reaktion mot de separatiststrävanden som fanns inom den polska gruppen i Litauen.82 De 

rysktalande har även de tenderat att välja litauiska skolor, vilket fört med sig att några ryska 

skolor i Vilnius tvingats stänga eftersom de i jämförelse med litauiska skolor varit 

halvtomma. Föräldrarna väljer litauiska skolor för att de vill integrera sina barn i det litauiska 

samhället och eftersom de anser att deras barn får en bättre utbildning i en litauisk skola. 83 

Fler och fler av minoritetsbefolkningen (mest ryssar och vitryssar, och även polacker men i 

mindre utsträckning) vill att deras barn skall kunna statsspråket, väljer litauiska skolor och vill 

att deras barn skall få en mainstream-utbildning. Detta fick till resultat att ett flertal skolor i 

syd-östra Litauen har så många som 60-70 procent icke-litauiskspråkiga i en klass och detta 

ledde i sin tur till att tvåspråkig undervisning infördes 2001.84    

 

Hogan-Brun och Ramoniene har analysera intervjuer som utförts med respondenter i östra och 

syd-östra Litauen, där många av de rysktalande och polackerna är bosatta.85 Författarna 

skriver att majoriteten (77 procent) av föräldrar med barn under sju år har för avsikt att låta 

dem gå i en skola där litauiska är undervisningsspråket, medan 19 procent tänker låta dem gå i 

en skola där polska är undervisningsspråket. Personer som anser sig tillhöra den litauiska eller 

den ryska nationaliteten är mer böjd mot att välja litauiska skolor. Personer tillhörande den 

polska nationaliteten väljer i lika stor grad litauiska som polska skolor, resten väljer skolor 
                                                 
81 Resler, Tamara J, 1997, ”Dilemmas of demokratisation: safeguarding minorities in Russia, Ukraine and 
Lithuania”, Europe-Asia Studies, vol 49, issue 1, s 9-10 
82 Hushagen, 2000, s 280 
83 Hushagen, 2000, s 283 
84 Hogan-Brun, Ramoniene, 2005, s 435 
85 Hogan-Brun, Ramoniene, 2005, s 426 
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med tvåspråkig utbildning eller ryska skolor. Det är de i minoritetsbefolkningen med högre 

utbildning som väljer litauiska skolor i högre utsträckning. Den är en högre andel ryssar än 

polacker som studerar på universitet. Detta kan förklaras av att ryssarna gör det möjligt för 

sina barn att lära sig litauiska i och med valet av skola och detta bidrar i sin tur till att deras 

barn kan lyckas i titulärsamhället.86 De polacker som vill studera på universitet gör det oftare i 

Polen än i Litauen. Polen erbjuder fler utbildningar på polska som den litauiska staten aldrig 

kommer att kunna erbjuda. Polen erbjuder även ett stort utbud av karriärmöjligheter efter 

avlagd examen, och många stannar istället för att återvända till Litauen. Därav lider den 

polska minoriteten av så kallad ”Brain Drain”, vilket kan vara svårt att stoppa inom den 

närmaste framtiden.87      

 

4.2  Minoriteternas ursprung och självsegregering  

 

Det är förmodligen enklare att integrera ett flertal mindre minoritetsgrupper än en väldigt stor 

minoritetsgrupp.88 Vissa ryssar är nyligen ankomna till Baltikum medan andra har bott där i 

flera generationer. Detta har betydelse när det kommer till att anpassa sig och lära sig det 

inhemska språket. Nykomlingarna är vanligtvis sämre på att anpassa sig till den nya 

omgivningen. Språkfärdigheten hos de rysktalande påverkas av olika faktorer, tillexempel 

språkets svårighet och hur ofta situationer i vilka ryssarna har användning för det lokala 

språket uppkommer i vardagen. Lika avgörande är vilken ”status” de enskilda språken hade i 

Sovjetunionen. I Sovjetunionen hade europeiska språk med en gedigen litteraturtradition klart 

högre prestige än asiatiska språk där litteraturtraditionen börjat först under 1900-talet.89 

Eftersom det ryska språket var privilegat under sovjettiden fanns det väldigt lite press på 

ryssarna som bosatte sig i Baltikum att lära sig det lokala språket.90 Ryska är ett slaviskt 

språk. Estniska är ett finskt-urgisktspråk. Lettiskan är nära besläktat med litauiskan som är ett 

av de ålderdomligaste indoeuropeiska språken.  

 

                                                 
86 Hogan-Brun, Ramoniene, 2005, s 434 
87 Danjoux, 2002, s 281 
88 Duvold, 2000, s 252 
89 Kolstö, 1996, ”Integrasjon eller fremmedgjöring? Russernes stillning i de tidigare sovjetrepulikkene”, 
Internasjonal polittikk s 36 
90 Smith, Aasland, Mole, 1994,  Statehood, ethnic relations and citizenship, Smith, Graham (ed.), The Baltic 
states; the national self-deternination of Estonia, Latvia and Lithuania, s 191 
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4.2.1 Estland 

 

1989 kunde bara 15 procent av de rysktalande tala estniska, år 2000 hade denna siffra ökat till 

40 procent.91 Det är inte troligt att det kommer en till ökning i antalet som lär sig estniska. De 

som hittills inte försökt att lära sig det estniska språket kommer inte heller att börja nu. Yngre 

ryssar (15-åringar) använder inte estniska i större utsträckning än de äldre generationerna. De 

flesta i åldersgruppen använder inte estniska (även om de kan tala språket), inte ens när de 

pratar med ester. När ryssar och ester talar med varandra är det i stället esterna som byter till 

ryska för att spara tid. Användningen av antingen ryska eller estniska är uppdelade till olika 

situationer, partner och sociala sfärer.92 Eftersom estniska är ett finsk-urgiskt språk är det 

svårare för den rysktalande befolkningen att lära sig det, och även om de skulle lära sig 

estniska så finns det få situationer att använda det. Ester och ryssar har lite kontakt med 

varandra, speciellt i områden där de rysktalande är i majoritet bland annat Narva och 

Sillamae.93 Etniska ester och rysktalande lever i olika samhällen sida vid sida med relativt lite 

daglig kontakt mellan samhällena, om man jämför med Lettland och Litauen. I en studie 

utförd i en stad i Estland bekräftas trenden att kontakten mellan ryssar och ester existerar mest 

i den offentliga produktiva sektorn och är väldigt liten utanför arbetsplatsen. Giftermål utanför 

den egna etniska gruppen är låg och har alltid varit det, oavsett vilken slags politisk regim 

man levt under. Ester har i alla tider gift sig med varandra, vilket är en indikation på att ester 

velat hålla ryssarna på avstånd. En studie från 1995 visar att 60 procent av ryssarna skulle bli 

glada om de flesta av deras barns kompisar var ester och 37 procent skulle föredra att deras 

barn gifte sig med en est, bara 12 procent skulle misstycka.94 Graden av anpassning skiljer sig 

mellan de olika regionerna i Estland. Rysktalande i områden där de lever i minoritet anpassar 

sig och integreras enklare med det estniska samhället. De som är minst integrerade är de i den 

ryskdominerade nordvästra delen av landet. Rysktalande i Tallinn är i mitten av skalan.95   

 

                                                 
91 Poleshchuk, Vadim, Non-citizens in Estonia, 2004, s 15 
92 Danjoux, s 244-245 
93 Daatland, Svege, 2000,s 261 
94 Danjoux, s 249-250 
95 Daatland, Svege, 2000, s 272 
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4.2.2 Lettland 

 

De rysktalande är mer spridda över landet än vad de är i Estland, detta bidrar till att de har 

mer kontakt med titulärbefolkningen båda på arbetet och i den privata sfären. Ett resultat av 

detta är att ett högre antal av den slaviska minoriteten kan titulärspråket än i Estland. 

Lettgallen i östra Lettland är den regionen som är sämst och där är den slaviska befolkningen i 

majoritet. Men den rysktalande minoriteten är inte koncentrerad till enbart Lettgallen, där bor 

en femtedel av slaverna i Lettland. Nästan hälften är bosatta i Riga.96 I den östra delen 

Lettgallen talas inte lettiska i det dagliga livet.97 I Lettgallen kan vi tydligt se att ryssarna har 

bosatt sig och talar ryska med varandra. Detta skall man att tolka som att de rysktalande i 

Lettgallen medvetet isolerar sig från det lettiska samhället. Många har förmodligen bott där 

hela sina liv och familjer har levt där i generationer.  

 

1989 hade 22 procent av ryssarna i Lettland färdigheter i det lokala språket.98    

Det lettiska språket dominerar på landet och i byarna, medan ryska dominerar i städerna och i 

affärslivet och handeln. Många ryska företag i Riga annonserar ut tjänster där de enbart söker 

och anställer rysktalande personer.99 I undersökningen som genomfördes 2001 på nyligen 

naturaliserade medborgare och statslösa ställdes frågan vilket språk de talar och 

respondenterna fick även svara var de använde vilket språk. På statliga institut pratar de 

nyligen naturaliserade medborgarna nästan enbart lettiska. På gatan och i affär såväl som på 

jobbet talar man lettiska och ryska i ungefär lika stor utsträckning. Med vänner och bekanta 

och hemma talas det mest ryska. Man kan tolka resultatet som att rysktalande personer arbetar 

på arbetsplatser där både letter och ryssar jobbar och att man talar med olika personer på olika 

språk på dessa arbetsplatser. De rysktalande anställer alltså inte bara varandra. De har mest 

rysktalande vänner och bekanta och pratar därmed ryska med varandra på fritiden, men de har 

också lettiska vänner och pratar lettiska om än litet. Nya medborgare använder lettiska oftare 

än statslösa. Statslösa använder precis som nya medborgare lettiska på statliga institutioner 

och på arbetet men inte i samma utsträckning som nya medborgare. På fritiden pratar bara sju 
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procent lettiska med sina vänner och ungefär lika många hemma. De statslösa hör lettiska på 

arbetet, i affärer och på tv i lika stor utsträckning som nya medborgare. Detta indikerar att de 

statslösa har en mer passiv användning av det lettiska språket än nyligen naturaliserade 

medborgare.100 

 

Giftermål mellan de etniska grupperna sker oftare i Lettland än i Estland och Litauen. Ungefär 

35 procent av alla giftermål är mellan parter av olika etnisk bakgrund vilket medför att 

människors identiteter i fråga om nationalitet förändras från generation till generation. Som en 

konsekvens av detta har många människor i Lettland band till mer än en etnisk grupp. 

Självständigheten har inte förändrat tendenserna som finns i Lettland när det rör sig om 

äktenskap mellan etniska grupper. Ryssarna tenderar i större utsträckning att gifta sig utanför 

den etniska gruppen än vad letter gör.101 Lettland består inte av två separata, fientliga grupper 

som segregerar sig och bara gifter sig med varandra inom gruppen.102  

 

4.2.3 Litauen 

 

I Litauen är situationen en annan än i Estland och Lettland. De etniska minoriteterna uppgår 

bara till 20 procent av befolkningen, detta bidrar till att integration i landet är mer 

sannolik/genomförbar (feasible). Minoriteterna består av två större grupper; ca åtta procent 

rysktalande och sju procent polacker. Den rysktalande minoriteten flyttade frivilligt till 

Litauen under sovjettiden för att arbeta i den expanderande industrin, vissa blev mer eller 

mindre tvångsmässigt skickade dit. De flesta bor i huvudstaden Vilnius, i hamnstaden 

Klaipeda eller nära kärnkraftverket Ignalina i östra Litauen.103 Det finns dock enbart ett fåtal 

kompakta ryska områden.104 Det är i huvudsak den rysktalande intelligentian (intelligentsia) 

och den yngre generationen som är intresserade av att lära sig litauiska.105 1989 uppgav 37 

procent av ryssarna att de kunde litauiska flytande, två procent sa till och med att de hade 

språket som modersmål.106 Ryssarna är som helhet bättre integrerade med det litauiska 

samhället än ryssarna i de två andra baltiska staterna. De är färre och bor längre ifrån 
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varandra. Litauen var inte lika lockande för ryssar som de andra två baltiska staterna, landet 

erbjöd färre arbetstillfällen och få flyttade därmed dit för att arbeta.107  Den polska minoriteten 

har historiskt sett varit mer problematisk än den ryska minoriteten. Litauens huvudstad 

Vilnius tillhörde Polen från 1918 till 1939 och var då en judisk-polsk dominerad stad. 

Litauerna uppgick bara till fem procent av stadens invånare. Polackerna är geografiskt 

koncentrerade.108 Bara 77,4 procent ansåg enligt en studie att polska var deras modersmål. 

Det hävdas att de inte alls pratar polska utan en vitrysk dialekt. Det är vanligt att de talar 

vitryska hemma och ryska i offentligheten. Detta beror på att de under sovjettiden genomgick 

en russifiering som ledde till att de bytte ut deras modersmål till fördel av ryska.109 

 

Etniska och språkliga olikheter är inte lika politiskt problematiskt som i Estland och Lettland, 

eftersom det i Litauen finns en högre grad av sociala kontakter mellan de olika etniska 

grupperna.110 Interetniska äktenskap ovanliga. Efter att ha nått en rekordnivå på 18 procent 

1989 har giftermålen mellan olika etniska grupper sjunkit och ligger nu runt 15 procent. 

Titulärbefolkningen gifter sig mer sällan utanför sin etniska grupp än 

minoritetsbefolkningarna. 70 procent av den polska minoriteten säger att de skulle tycka om 

att gifta sig med en litauisk partner, medan bara 33,8 procent av litauerna delar denna 

värdering.111 Ryssarna har blivit mer språkligt integrerade med det litauiska samhället på 

grund av att demografin i fråga om etnicitet ser ut som den gör. Det finns även större press att 

kunna tala det lokala språket i och med vardagliga kontakter med majoritetsbefolkningen där 

det litauiska språket kan användas.112 Medan det litauiska språket dominerar i landet som 

helhet så finns det bevis på att ett ökat antal personer använder statsspråket även i den tätt 

multispråkiga och multikulturella regionen i östra och södra Litauen (i vilken främst ryssar 

och polacker bor). Över en tioårsperiod har litauiska blivit vanligare att använda i de 

offentliga och semioffentliga sektorerna, men även i den privata sfären används litauiska i 

större utsträckning av ryssar och polacker än tidigare. Den semioffentliga sektorn innefattar 

affärer och den privata sfären innefattar användning av litauiska med grannar, vänner och 

bekanta.113  
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Hogan-Brun och Ramonienes slutsats är att Litauens inklusiva språk- och 

medborgarskapslagstiftning har lett till att minoritetsbefolkningarna har en positiv attityd till 

att lära sig statsspråket och till att integreras med titulärsamhället.114  

4.3 Ekonomisk situation och arbetsmarknad 

 

Kolstö uppmärksammade 1996 att titulärbefolkningen i Baltikum var på väg att överta hela 

sektorer inom arbetsmarknaden, i synnerhet den offentliga administrationsapparaten. 

Industrier där de rysktalande hade arbetat under Sovjettiden lades ned och många ryssar blev 

arbetslösa. Kolstö skriver att ryssarna är väl representerade i den nya klassen av entreprenörer 

i Baltikum, bland annat som en följd av att de har svårigheter att hitta jobb på andra platser på 

arbetsmarknaden.115  

I både Estland och Lettland är de rysktalande så talrika att de riskerar att bilda ett ”samfund i 

samfundet” och inte lära sig statsspråket. För att förhindra detta har myndigheterna i de båda 

staterna infört stränga språklagar. Personer som inte klarar speciella språktester löper en risk 

att bli uppsagda från sitt arbete, även om de är kvalificerade för det i alla andra hänseenden.116 

I Lettland och Estland har de statslösa inte bara fråntagits rätten att rösta vid parlamentsval, de 

kan bland annat inte heller ta vissa offentliga ställningar och inte heller utöva vissa typer av 

yrken.117  

 

 

 I den vetenskapliga artikeln ”Ethnicity and social exclusion” skriver författarna bla om 

arbetslöshet och etnicitet i Estland och Lettland. Författarna visar att det finns skillnader 

mellan titulärbefolkningarnas och minoritetsbefolkningarnas arbetslöshetsnivåer. Om man ser 

till åldersgruppen 18-59 har de etniska esterna en arbetslöshetsnivå på åtta procent medan den 

rysktalande befolkningen har en mycket högre nivå arbetslösa i samma åldersgrupp tretton 

procent. I Lettland är siffrorna 11 procent arbetslösa etniska letter och 15 procent arbetslösa 

rysktalande.118 Vidare fastslås att rysktalande, oavsett om de har medborgarskap eller inte, 

löper större risk att bli exkluderade från arbetsmarknaden än majoritetsbefolkningen.119 . 

Etnicitet är dock inte den avgörande faktorn som förklarar inkomst skillnaderna i Estland och 
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Lettland. Titulärbefolkningen tenderar att se mer positivt på sin ekonomiska situation än 

minoriteterna. Artikelförfattarna anser att man inte i nuläget behöver uppmärksamma de 

slaviska minoriteternas ekonomiska situation i fråga om fattigdom. Det finns större skillnader 

i den ekonomiska situationen mellan länderna än inom länderna.120 

 

4.3.1 Estland 

När de rysktalande rankar det egna hushållets ekonomiska situation så är en majoritet 

missnöjd med den. 54 procent är missnöjda med sin ekonomiska situation och 46 procent är 

nöjd. 26 procent tror att deras ekonomiska situation kommer att förändras till det bättre om 

fem år, 43 procent tror att den kommer vara den samma som i dag och 19 procent tror att den 

kommer att försämras. En stor majoritet (74 procent) anser att de inte har tillräckligt med 

pengar för att köpa det de behöver. Frågor om respondenten har färg-tv, video, bil och om de 

använder Internet visar att de har tillgång till dessa i princip lika stor utsträckning som 

titulärbefolkningen.121    

 

Klyftan mellan vinnarna och förlorarna har fortsatt att växa. Fler och fler människor känner 

att de är permanent dömda till fattigdom. Fattigdom har dock inte blivit mer vanlig men den 

har blivit djupare och mer synlig. Omvälvandet av den estniska exporten mot väst och 

regeringens ovilja att ekonomiskt hjälpa industrier har lett till ökad arbetslöshet, den har slagit 

hårdast på den industriella nordöstra regionen som bebos av rysktalande.122 

Inkomstskillnaderna i Estland är relativt stora. Om man jämför städer mot landsbygden, och 

särskilt Tallinn med övriga landet, är skillnaden i inkomst stora.123  

 

Arbetslösheten är större i vissa regioner och vissa åldersgrupper är drabbade i större 

utsträckning än andra. Den nordöstra regionen har en arbetslöshet på hela 18 procent jämfört 

med Tallinn som har en arbetslöshet på 10,5 procent. I båda regionerna kan urskiljas att de 

etniska esterna i större utsträckning har anställning än övriga folkgrupper. Regeringen har 

vidtagit åtgärder för att arbetslösheten skall sjunka i nordöstra och sydöstra Estland, bland 
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annat genom EU-stöd och genom att satsa på yrkesutbildningar till befolkningen i dessa 

områden.124  

 

När det kommunistiska systemet brakat samman och Estland skulle privatisera de statligt ägda 

företagen använde man sig av tre olika privatiseringsverktyg. Det första tillämpades på 

småföretag, vilka blev utbjudna till försäljning på allmänna aktioner, och stora företag som 

blev utbjudna på den internationella marknaden. Det andra var att egendomar återgick till dess 

ursprungliga ägare. Det tredje var ett slags kupongsystem. Kuponger delades ut efter hur 

många år varje person hade arbetat i Estland och användes först till att privatisera fastigheter 

och lägenheter. Senare användes de till investeringar i företag eller till att köpa statliga 

värdepapper. På grund av de många kraven på återföring av land till ursprungliga ägare gick 

privatiseringen av jordbruket långsammare än i industri- och servicesektorn.125 I Estland 

infördes ny privatiseringslag som återgav mark och byggnader till de förra ägarna eller deras 

ättlingar, vilka nästan uteslutande var ester. 126 

 

I Estland måste man ha en viss kunskap i det estniska språket för olika jobb. National 

language board är berättigad att bötfälla statsinstitutioner och privata företag som anställer 

personer med bristfällande kunskaper i det estniska språket. Detta har dock inte alltid 

efterföljts då det skulle resultera i att de ryskdominerade områdena inte skulle ha tillräckligt 

med personal. I enlighet med lagen avskedades ungefär 300 rysktalande poliser 1999 då de 

inte klarade ett språktest i estniska, vilket visar att lagen har reell effekt.127 Det uppskattas att 

gatubarnen i Tallinn uppgår till ett par hundra, och att antalet gatubarn ökar i de nordöstra 

delarna av landet på grund av de svåra ekonomiska förhållandena där.128 

 

4.3.2 Lettland 

Det egna hushållets ekonomiska situation rankas negativt. 63 procent är negativa och resten är 

positiva. Om fem år tror 29 procent att den ekonomiska situationen för dem kommer bli 

bättre, 50 procent tror att den kommer att vara oförändrad och nio procent tror att den kommer 

att försämras. På frågorna om tillgång till bl.a. färg-tv och bil framkommer att de rysktalande 
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har i princip lika stor tillgång till dessa som titulärbefolkningen. En fjärdedel anser att de har 

tillräckligt med pengar för att köpa det de behöver och tre fjärdedelar tycker att de inte har 

det.129   

 

Det finns stora skillnader i ekonomisk utveckling i olika regioner. Lettgallen i östra Lettland 

är den regionen som är sämst och där är den slaviska befolkningen överrepresenterad. Men 

den rysktalande minoriteten är inte koncentrerad till enbart Lettgallen, där bor en femtedel av 

slaverna i Lettland. Nästan hälften är bosatta i Riga där den ekonomiska situationen är 

betydligt bättre.130 I Lettgallen är den sociala misären stor, men att det inte är ett medvetet 

agerande eller försummelse från statens sida. Den rysktalande befolkningen har det inte sämre 

levnadsstandard än den lettisktalande.131 

 

Det har efter självständigheten skett en lettifiering av myndigheterna och Government 

Agencies genom att man hade språktest för dem med icke-lettisk utbildning. Resultatet blev 

att nästan alla arbeten inom dessa statliga organisationer innehas av etniska letter. Även i den 

privata sektorn har språktest genomförts.132 I slutet av 1990-talet tog den lettiska regeringen 

bort restriktioner som gjorde att icke-letter inte kunde ta arbeten som bland annat brandmän, 

flygplanspersonal och apotekare i den privata sektorn och dessutom fick icke-medborgare 

tillgång till arbetslöshetsersättning utan att de behövde intyg på att de kunde lettiska.133  

 

 I Artis Pabriks uppsats Occupational representation and ethnic discrimination in Latvia om 

diskriminering mot minoriteter undersöktes statligt ägda företag och hur många anställda som 

var letter och hur många som var av minoritetsbefolkningen. De statliga företagen som 

undersöktes var The Latvian railway company, the Latvian Shipping company, Lattelekom 

och Latvian post. Man kom fram till att etniska minoriteter var väl representerade i de statligt 

ägda företagen, i the latvian railway company och the Latvian Shipping company dominerade 

minoriteterna medan i Lattelekom och Latvian post dominerade de etniska letterna.134 

Andelen rysktalande inom förvaltningen är fortfarande låg, till och med i Lettgallen. Det finns 

dock undantag från den lettiska dominansen; inom inrikesministeriet, polisen och 

kriminalvården. Detta är ett arv från sovjettiden då ryssar anställdes inom dessa 
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arbetsgrupper. Språkkrav till anställningar är en förklaring till att rysktalande inte är väl 

representerade för vissa yrkesgrupper och en annan att tjänsterna annonseras ut endast i lettisk 

press. Andra anledningar är ovilja från de rysktalandes sida att ta lågavlönade offentliga jobb 

och att de känner sig alienerade från staten och därmed statliga institutioner. Inom den privata 

sektorn är den rysktalande minoriteten bättre representerad.135   

 

Medborgare och icke-medborgare har samma rättigheter till arbetslöshetskassa och pensioner. 

Däremot får inte statslösa ta vissa anställningar, som tillexempel advokater och 

säkerhetsarbeten. Resultatet av denna utestängning från arbeten i den offentliga sektorn har 

blivit att majoriteten av privata företag i Lettland är ägda av icke-letter. Således kan de 

potentiellt bli en ekonomisk maktfaktor.136 Till Riga invandrade under sovjettiden ett stort 

antal rysktalande med högre utbildning som fick kvalificerade yrken och ingick i styrelsen 

eller var direktörer. Trots att många av dessa förlorade sina jobb när Lettland blev 

självständigt, sägs det ofta att den slaviska befolkningsgruppen dominerar den nya privata 

företagssektorn.137 Många ryska företag i Riga annonserar ut tjänster där de enbart söker och 

anställer rysktalande personer.138 

 

Privatiseringsprocessen i Lettland försvårades på grund av de etniska oenigheterna i landet. 

Den styrande kärnan inom industrin var av icke-lettisk härkomst och mycket kapital fanns i 

ryska händer. I början gavs prioritet till kupongsystemet när industrin skulle privatiseras vilket 

exkluderade många immigranter som kommit efter 1945. Först senare följde man Estlands 

exempel och introducerade anbudsförfaranden på den internationella marknaden. Inom 

jordbruket var många av lettisk härkomst och privatiseringen blev därmed oproblematisk. 

Privatiseringsprocessen har fungerat sämre i Lettland än i de två andra baltiska staterna, 

eftersom medborgarskapsdebatten varit hätskare och att landet ärvde industriella 

dinosauriekomplex som varit svåra att privatisera.139     

 

                                                 
135 Svenska UD, 2004, Mänskliga rättigheter i Lettland, s 6 
136 Södergren, 2000, s 298 
137 Aasland, Flötten, 2001, s 1025 
138 Danjoux, s 258 
139 Johannsen, Stålfors, 2005, s 59 



 42

4.3.3 Litauen 

En majoritet på 57 procent rankar sitt hushålls ekonomiska situation negativt och 43 procent 

positivt. Om fem år tror 34 procent att deras ekonomiska situation kommer att förbättras, 26 

procent tror att den kommer att vara oförändrad och 12 procent att den kommer att förvärras. 

Bara 14 procent anser att de kan köpa vad de behöver, medan 86 procent anser att de inte kan 

det. Även i Litauen så har titulärbefolkningen och minoriteten tillgång till bla bil och färg-tv i 

samma utsträckning.140   

 

Privatiseringsprocessen i Litauen byggde på tanken om att främja rättvist förfarande och 

därför användes kupongsystemet, vilket påskyndade processen inom industri- och 

servicesektorn. Inom jordbrukssektorn återfördes jorden till dess ursprunglige ägare. ”I stark 

kontrast till Estlands anbudssystem som medförde nytt kapital och ägare med 

managementfärdigheter, innebar kupongsystemet inte något nytt kapital eller management. 

Produktiviteten stimulerades därför inte på samma sätt som i Estland och resultatet blev (…) 

en dramatiskt försämring av det ekonomiska klimatet”( Johannsen & Stålfors, 2005, s 60)141  

 

Litauen försöker integrera minoriteterna i det ekonomiska, politiska och kulturella livet i 

landet genom möjlig göra jämlikt deltagande inom dessa områden. Litauen vill skapa ett 

samhälleligt klimat där alla nationaliteter ges möjlighet att utöva ekonomiska aktiviteter. För 

att nå detta mål försöker staten minska de ekonomiska skillnaderna som finns mellan olika 

nationaliteter. De större minoriteterna i landet speciellt den polska minoriteten har mött fler 

utmaningar än de mindre minoritetsgrupper. På grund av att den polska minoriteten är så stor 

har de kunnat fortsätta isolera sig i sina samfund och var inte tvungna att integrera sig på 

samma sätt som de mindre minoritetsgrupperna.142 Således har den polska minoriteten i 

Litauen lidit av ekonomisk underutveckling, vilket Litauen har haft svårigheter att ta itu med. 

Litauiska ämbetsmän har även ryggat tillbaka mot polska krav på att land skall återlämnas till 

dem.143 Den lägsta generella levnadsstandarden finns i de polsktalande områdena i Litauen. 

Här finns den sämsta infrastrukturen så som skolor, sjukhus samt det kulturella livet är 

underutvecklat.144 Tillskillnad från de två andra baltiska staterna finns det inga bevis på att 

minoritetsbefolkningarna i Litauen skulle ha högre sannolikhet att bli eller vara arbetslösa än 

                                                 
140 NBB, 2005, s 9-11 
141 Johannsen, Stålfors, 2005, s 60 
142 Resler, Tamara J, 1997, s 10 
143 Resler, Tamara J, 1997, s 14 
144 Danjoux, s 281 
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titulärbefolkningen. Man kan därmed dra slutsatsen att medborgarskap har en viktig påverkan 

på huruvida individen får tillgång till arbetstillfällen och att det bidrar till integration på 

arbetsmarknaden. Utbildningsnivå och kunskap i titulärspråket spelar dock också in, så det är 

inte bara medborgarskap som spelar in.145  

 

I enlighet med lagen så måste alla offentligt anställda och managers i de privata företagen 

klara ett språktest i litauiska.146 Att litauiskan används i större utsträckning i flera olika 

omgivningar har framdrivits av den statliga lagstiftningen om färdigheter i litauiska och den 

har även fått det litauiska språket att växa i prestige. Lagstiftningen kräver att statsspråket 

används i den offentliga sektorn. Direktörer, anställda och ämbetsmän i de statliga och lokala 

myndigheterna samt tjänstemän, anställda i serviceyrken och anställda vid polisen och de som 

upprätthåller lag och ordning måste kunna litauiska. Även anställda vid institutioner som 

handlägger kommunikationer, transport, hälsa och social omsorg samt andra myndigheter som 

handhåller service till populationen innefattas av lagstiftningen.147 Statsspråket, litauiska har 

företräde över minoritetsspråk. Minoritetsspråk får enligt konstitutionen bara användas i 

undervisning av hemspråk, av NGOs med relevant intresseområde och som ett verktyg att 

skaffa sig information och inom media. Minoritetsbefolkningen har rätt att använda sig av sitt 

språk när de vänder sig till den lokala myndigheten och de får använda minoritetsspråket när 

de vänder sig till högre auktoriteter för att klaga på att den lokala myndigheten vägrade ta 

emot deras frågor på minoritetsspråket. Vanligen kommer svaret tillbaka på statsspråket.148  

 

4.4 Sammanfattning Segregering 

Här kommer resultaten av kapitlet sammanfattas precis som de andra två kapitlen dels i en 

figur och dels med en förklarande text. 

 

 

 

 

                                                 
145 Van Elsuwege, Peter, Russian-speaking minorities in Estonia and Latvia: problems of integration at the 
threshold of the European Union, European center for minority issues (ECMI), 2004, issn 1435-9812 
146 Hushagen, 2000, s 284 
147 Hogan-Brun, Ramoniene, 2005, Perspectives on language attitudes and use in Lithuania’s multilingual 
setting, Journal of multilingual and multicultural development, vol 26, no. 5 
148 Hushagen, 2000, s 282-283 



 44

 
Figur 7: Sammanfattning Segregering 
Segregering Estland Lettland Litauen 

Statligt ramverk 
+ 

Statligt ramverk 
- 

Statligt ramverk 
+ 

Utbildning 

Minoriteternas 
anpassning 
- 

Minoriteternas 
anpassning 
- 

Minoriteternas 
anpassning 
+ 
Rysktalande 
+ 

Självsegregering 
(boende och 
umgänge) 

- + 

Polska minoriteten 
- 

Arbetsmarknad och 
ekonomi 

+ + + 

(Figuren visar med hjälp av plus och minus huruvida dimensionerna kan sägas underlätta eller 
motverka integration.) 
 

 

 

Estlands lagstiftning för undervisningsspråk är exemplarisk och garanterar en vid mängd val 

för minoritetsbefolkningen. Jag anser att Estlands ramverk är en förutsättning för integration. 

Minoritetsbefolkningen har valt att utbilda sig vid ryskspråkiga skolor där skolan bidrar till en 

fortsatt isolering av den ryskspråkiga befolkningen. Lettiska staten genomför en reform som 

syftar till att undervisningsspråket skall vara lettiska. Minoritetsskolorna anser inte att de har 

fått tillräckligt med tid att genomföra reformen. Staten har även fått kritik för att de 

favoritiserar lettiskspråkiga skolor. Lettiska statens ramverk bidrar inte till inte till integration. 

Minoritetsbefolkningen vill gå i lettiskspråkiga skolor men blir nekade. Denna vilja till att 

anpassa sig genom att välja lettiskspråkiga skolor och de ryskspråkiga skolornas försök att 

genomföra reformen ser jag som en vilja att integreras med titulärsamhället. Litauens 

lagstiftning och det statliga ramverket är väldigt öppet mot minoriteterna och 

minoritetsskolorna. Minoriteterna väljer litauiska skolor, ryssar i högre grad än polacker. 

Polackerna väljer att utbilda sig på universitetsnivå i Polen. De rysktalande vill integrera sina 

barn med titulärsamhället genom att låta dem gå i litauiskspråkiga skolor.  

 

Estland består av två olika etniska samhällen med lite kontakt mellan dem. Ryssarna bor i 

enklaver och talar samma språk och umgås med varandra. I Lettland är den ryskspråkiga 

befolkningen mer utspridd och har större kontakt med letterna. Det sker fler giftermål mellan 

titulärbefolkningen och ryssar än i de två andra baltiska staterna. I Litauen finns ett fåtal ryska 
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områden. Polackerna lever koncentrerat. Den dagliga kontakten mellan de etniska grupperna 

bidrar till integration.  

 

Omvälvandet av den estniska ekonomin har slagit hårdast mot den industriella nordöstra delen 

av landet där ryssarna lever koncentrerat. Fattigdomen har blivit djupare och mer synlig. Den 

estniska regeringen har vidtagit åtgärder för att arbetslösheten skall sjunka i de mest utsatta 

områdena. Det finns mycket som pekar på att titulärbefolkningen och minoritetsbefolkningens 

levnadsstandard är likvärdig. I Lettland finns tendenser till segregering och självsegregering 

på arbetsmarknaden, men det finns i lika stor (om inte större) utsträckning integrerade företag 

både i privata- och offentliga sektorn. Trots att det finns områden, i vilka 

minoritetsbefolkningen bor, där den ekonomiska utvecklingen har halkat efter bor inte alla 

ryssar där. Allt tyder på att den rysktalande befolkningen inte har det sämre än den lettiska 

befolkningen. I Litauen försöker staten integrera alla etniska grupper i det ekonomiska livet. 

Staten försöker minska de ekonomiska skillnaderna mellan de olika minoritetsgrupperna. Den 

polska minoriteten har pga dess storlek och dess hög grad av koncentration inte behövt 

integrera sig som de rysktalande har gjort. Således har de halkat efter även ekonomiskt. Den 

lägsta generella levnadsstandarden finns i de polska områdena. Tillskillnad från de två andra 

baltiska staterna finn det inget som tyder på att titulärbefolkningen skulle ha anställning i 

större utveckling än minoriteterna. Sammanfattningsvis anser jag att det i alla länderna finns 

förutsättningar för integration på arbetsmarknaden och att den ekonomiska situationen inte 

skiljer sig alltför mycket mellan titulärbefolkningen och minoritetsbefolkningen vilket i sin tur 

bidrar till integration.    
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5. Sammanfattning 
I detta kapitel kommer jag att ge en sammanfattande bild av uppsatsens viktigaste resultat. 

Redovisningen följer de analytiska ram jag presenterade i kapitel 1. Vi ser alltså i tur och 

ordning på de tre dimensionerna medborgarskap, identitet och segregering.  

 

Medborgarskap 

Alla tre länder ser minoriteterna som permanenta invånare men det är bara Litauen som 

beviljade dem automatiskt medborgarskap efter självständigheten. I Estland och Lettland 

måste de rysktalande förvärva medborgarskap genom naturalisation. 

Naturalisationskriterierna är nästan identiska och innehåller bland annat språktest och 

svärandet av lojalitetsed. Det är fler rysktalande i Estland som tagit ryskt medborgarskap än i 

Lettland, och bara ett fåtal i Litauen. Den lettiska lagstiftningen ger undantag till balter som 

invandrat under sovjettiden som åtnjuter automatiskt medborgarskap. Lagstiftningen verkar 

vända sig mot rysktalande som icke önskvärda att erhålla medborgarskap. 

Naturalisationsprocessen har varit långsam i Estland och Lettland, vilket beror på olika 

faktorer. I Lettland har fönstersystemet varit ett hinder, eftersom det delade in icke-

medborgarna i åtta grupper beroende på ålder och om man blev född i Lettland eller inte. 

Estland har inget fönstersystem, där kunde alla permanent bosatta ansöka om naturalisation 

samtidigt. Andra orsaker är rädsla för språktestet, ovilja att göra militärtjänstgöring och att de 

rysktalande inte är intresserade av att bli medborgare då det inte finns någon större skillnad 

mellan att vara medborgare och fortsätta vara statslös. Det beror inte på att 

naturalisationsprocessen skulle vara för svår. En folkomröstning hölls i Lettland rörande 

automatiskt medborgarskap för barn till statslösa föräldrar och avskaffandet av 

fönstersystemet 1998 och fick ett positivt utslag. Nu åtnjuter barn automatiskt medborgarskap 

och alla permanent bosatta får ansöka om naturalisation. Estland följde Lettlands exempel och 

även där åtnjuter barn till icke-medborgare automatiskt medborgarskap. Väldigt få har tagit 

chansen och ansökt om medborgarskap för sitt barn trots indikationer från 

surveyundersökningar att icke-medborgarna är positiva till att ge sina barn medborgarskap 

direkt efter födseln.  
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Identitet  

 

De rysktalande i Estland identifierar sig främst med Ryssland. En majoritet identifierar sig 

med alternativ utanför Estland. Bara 2 procent identifierar sig främst med Estland, men 47 

procent identifierar sig med alternativ som syftar på Estland som helhet, t ex regionen eller 

det lokala samhället/staden de bor i. I Lettland identifierar sig de rysktalande främst med det 

lokala samhället/staden. En majoritet identifierar sig med alternativ som syftar på Lettland 

som helhet, medan 36 procent identifierar sig med Ryssland. I likhet med Lettland identifierar 

sig de rysktalande i Litauen främst med det lokala samhället/staden. 32 procent valde 

alternativet Litauen som främsta identifikationskälla och bara 6 procent med Ryssland.  

 

Kulturellt anser balterna att de är överlägsna de rysktalande. Estländare hyser agg mot 

Ryssland och ryssar i allmänhet på grund av övergrepp under sovjettiden. Även i Lettland 

förknippas ryssarna med förtrycket under sovjettiden vilket förmodligen för med sig att de i 

likhet med Estland hyser agg mot Ryssland i synnerhet och ryssar i allmänhet.  

I Lettland finns en större etnisk tolerans än i de två andra länderna. Lettländare anser sig ha 

mycket eller vissa saker gemensamt med de rysktalande i högre utsträckning än estländare 

och litauer. En majoritet letterna anser att minoritetsbefolkningen inte utgör något hot mot 

fred och säkerhet i landet. 51 procent av esterna anser att minoritetsbefolkningen är ett stort, 

ganska stort eller litet hot, medan 41 procent anser att de inte gör det. Hela 74 procent av 

litauerna anser att minoriteterna inte är något hot mot fred och säkerhet. Det är bara 1 procent 

som anser att minoriteten utgör ett ganska stort hot och inte en enda som anser att de utgör ett 

stort hot.  

 

Segregering 

Utbildning och skola    

I alla tre länderna är grundskolan obligatorisk och kostnadsfri. Utbildning omfattar alla 

permanentbosatta barn så alla har rätt till utbildning. I Estland gjordes klart från början att 

estniska skulle bli det dominerande undervisningsspråket. I områden där rysktalande är i 

majoritet har skolorna haft svårt att byta undervisningsspråk pga bristfälliga kunskaper i 

estniska hos lärarna och dåliga läroböcker. Skolan har inte blivit en integrerande funktion i 

Estland utan snarare bidragit till ett fortsatt isolerande av den rysktalande minoriteten. I 

Lettland genomförs en reform för att öka undervisningen på lettiska. Även här är skolorna inte 

redo för att införa reformen eftersom lärare och elever inte har tillräckliga kunskaper i lettiska. 
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Grundskolan finansieras av lettiska staten men det är enbart privata gymnasieskolor där 

lettiska är undervisningsspråk som får ekonomiskt stöd från staten. Ett polskt universitet har 

öppnat och polska skolor har ökat i Litauen, vilket gör det möjligt för den polska minoriteten 

att bibehålla sitt språk och sin kultur. Den litauiska regeringen har dock inte auktoriserat det 

polska universitetet och har visa dispyter med de polska skolorna. Litauiska staten stödjer 

minoritetsskolor ekonomiskt. 

I alla tre länderna har trycket på att studera på titulärskolor ökat efter självständigheten. Fler 

rysktalande väljer att sätta sina barn i titulärskolor, vilket har bidragit till att många 

minoritetsskolor tvingats stänga pga att de i jämförelse med titulärskolor varit halvfulla. I 

Lettland klagar rysktalande föräldrar på att deras barn inte får studieplats i den lettiska skolan. 

Paradoxalt nog kräver språklagen att de rysktalande lär sig lettiska, men skolmyndigheterna 

håller igen möjligheten för rysktalande att gå i lettiskspråkig skola. I Litauen väljer 

föräldrarna, i högre grad utbildade rysktalande än polacker, att sätta sina barn i litauiskspråkig 

skola för att integrera dem i samhället. I Litauen har man infört tvåspråkig undervisning i 

områden där minoritetsbefolkningarna lever tätt. Rysktalande går på universitet i Litauen, 

medan den polska minoriteten går på universitet i Polen. Den polska minoriteten lider således 

av brain-drain.   

 

Ursprung och självsegregering 

I Estland har antalet personer som säger sig kunna estniska ökat från 15 procent till 40 procent 

efter att landet blev självständigt. Estniska är ett finsk-ugriskt språk vilket gör det svårt för 

ryssarna att lära sig. Det finns inte många tillfällen då de rysktalande i Estland har användning 

för estniska i det dagliga livet. Ester och rysktalande lever i olika samhällen sida vid sida med 

bara lite kontakt med varandra. Giftermål utanför den etniska gruppen är låg. De rysktalande 

lever mest koncentrerat i Narvaområdet i nordöstra Estland. I Lettland kunde fler 

titulärspråket när landet blev självständigt än i Estland. Här lever inte de rysktalande lika 

koncentrerat som i Estland. I Lettgallen är den slaviska befolkningen i majoritet men här bor 

bara en femtedel av alla rysktalande. Hälften bor i huvudstaden Riga. Giftermål mellan olika 

etniska grupper är vanligare än i Estland och Litauen. 35 procent av alla äktenskap är mellan 

parter med olika etnisk bakgrund. Rysktalande gifter sig i högre utsträckning utanför sin 

etniska grupp än letterna. I Litauen uppgår minoriteterna till 20 procent av befolkningen. 

Minoritetsbefolkningen består av två större grupper; den polska minoriteten och den 

rysktalande minoriteten. Det finns bara ett fåtal kompakta ryska områden. De är färre och bor 

längre ifrån varandra jämfört med de två andra baltiska staterna. Således är den rysktalande 
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befolkningen bättre integrerad med titulärsamhället. 1989 uppgav 37 procent av ryssarna att 

de kunde litauiska, två procent angav språket som sitt modersmål. Den polska minoriteten är 

geografisktkoncentrerad. I Litauen finns en högre grad av dagliga kontakter mellan grupperna, 

således finns högre press att lära sig titulärspråket. Detta i kombination med att de rysktalande 

inte bor koncentrerat har bidragit till att de är språkligt integrerade. Även i områden där 

minoritetsbefolkningarna bor tätt har användandet av statsspråket ökat markant sedan 

självständigheten.           

 

Ekonomisksituation och arbetsmarknad 

I alla tre länderna ser de rysktalande negativt på sin ekonomiska situation. De rysktalande i 

Estland är positiva i högre utsträckning än de rysktalande i de andra två länderna. I Lettland är 

man negativ i högre utsträckning än i de två andra staterna. I Litauen tror flest att deras 

ekonomiska situation kommer att bli bättre, medan man i Estland och Lettland tror att 

situationen kommer att vara oförändrad om fem år. I alla länder anser en majoritet av de 

rysktalande att de inte har tillräckligt med pengar att köpa det de behöver. I alla länder har 

minoritetsbefolkningen tillgång till bla färg-tv, video och bil i lika stor utsträckning som 

titulärbefolkningen.  

I alla tre länderna finns det områden där den ekonomiska situationen är sämre än andra 

regioner i länderna, i dessa regioner är minoritetsbefolkningarna bosatta. I Estland och 

Lettland har minoritetsbefolkningen högre sannolikhet att vara eller bli arbetslösa än 

titulärbefolkningen, detta är dock inte fallet i Litauen. I alla staterna försöker staten komma 

tillrätta med den här skevheten i ekonomisk utveckling genom olika program. Alla stater har 

restriktioner på språkkrav för vissa offentliga och privata arbeten. Till Lettland invandrade 

många högutbildade rysktalande vilka många miste sina jobb i och med självständigheten och 

språkkraven. De har dock fått arbeten på andra håll och majoriteten av de privata företagen i 

Lettland ägs av icke-letter. Det finns en tendens till segregering på arbetsmarknaden i Lettland 

men också många multietniska arbetsplatser även inom den offentliga sektorn. I Litauen har 

man försökt jämna ut de ekonomiska skillnaderna för att alla oavsett etnicitet skall kunna 

utöva ekonomiska aktiviteter. Den polska minoriteten har mött fler utmaningar än andra 

minoriteter pga att den är så stor och har därmed halkat efter.  
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6. Slutsatser  
I vilken grad kan minoritetsgrupperna i Estland, Lettland och Litauen sägas vara 

integrerade i titulärsamhället? 

Minoritetsgrupperna är integrerade i olika grad i de tre baltiska staterna. I Estland är 

minoriteterna integrerad i låg grad i samhället och i Litauen är minoriteterna integrerade i hög 

grad, medan minoriteten i Lettland är integrerade till en viss grad. Minoritetsgrupperna kan 

sägas vara integrerade inom vissa dimensioner och inte integrerade inom andra i de olika 

länderna.  

 

Figur 8: Slutsatser 
Dimension Land Estland Lettland Litauen 

Statlig lagstiftning 
- 

Statlig lagstiftning 
- 

Statlig lagstiftning 
+ 

Medborgarskap 

Minoriteternas 
attityder/beteende 
- 

Minoriteternas 
attityder/beteende 
- 

Minoriteternas 
attityder/beteende 
+ 

Titulärbefolkningens 
attityder 
- 

Titulärbefolkningens 
attityder 
+ 

Titulärbefolkningens 
attityder 
+ 

Identitet 

Minoritetens attityder
-/+ 

Minoritetens attityder
+ 

Minoritetens attityder
+ 

Statens villkor/ramar 
+/- 

Statens villkor/ramar 
+/- 

Statens villkor/ramar 
+ 
Minoritetens 
anpassning/beteende 
Rysk-talande  
+ 

Segregering 

Minoritetens 
anpassning/beteende 
+/- 

Minoritetens 
anpassning/beteende 
+ 

Minoritetens 
anpassning/beteende 
Polska minoriteten 
- 

(Figuren visar med hjälp av plus och minus huruvida dimensionerna kan sägas underlätta eller 
motverka integration.) 
 

 

Slutsatsen man kan dra av detta är att skillnaderna som förklarar skillnaderna på den beroende 

faktorn integration är huruvida titulärsamhället beviljar minoriteten automatiskt 

medborgarskap och att minoriteten inte grupperar sig efter etniskt tillhörighet och på olika sätt 

isolerar sig från titulärsamhället. Jag drar den slutsatsen eftersom det är tydligt att det finns en 

koppling mellan medborgarskap och attityden till att ansöka om medborgarskap samt mellan 

koncentrerad boende segregering och attityden till att anpassa sig med titulärsamhället. I 
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Estland och Lettland beviljas inte de rysktalande medborgarskap och detta har fört med sig att 

de inte velat ansöka om medborgarskap och på så vis bli integrerade i titulärsamhällena.  I 

Estland lever de rysktalande mycket koncentrerat och i Litauen lever den polska minoriteten 

ganska koncentrerat och detta för med sig att de inte anpassar sig med titulärsamhällena.  
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