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Úvod
Historické prameny dokládají, že existence Rusů v pobaltských státech je dlouhá. První osadníci
byli zaznamenáni již ve 12. století, jejich počet byl však zanedbatelný. К větším kontaktům mezi
pobaltskými státy a Ruskem dochází od 17. století, především kvůli zahraniční politice cara Petra
I. V této době byla zahájena první carská kolonizace, neruské regiony začaly být záměrně
osídlovány obyvateli carského Ruska, jejichž příchod byl řízen centrálně shora nařízením
samotného cara.
il

Největším mezníkem v demografickém vývoji a etnickém složení obyvatelstva pobaltských států
byla však sovětská okupace po 2. světové válce. Podíl místních etnik před válkou byl ve všech
státech ještě relativně vysoký, od obsazení Sovětským svazem však Lotyšsko a Estonsko, státy do
té doby národnostně poměrně homogenní, zažily dramatický nárůst ruské populace. Tento stav
způsobil, že například v Lotyšsku koncem 80. let 20. století existovalo téměř shodné procento
příslušníků národnostních menšin a domácího obyvatelstva'.
Litva podobný vývoj nezaznamenala, díky své vzdálenější geografické poloze a především málo
rozvinutému průmyslu a zaměřením na zemědělství se většímu přílivu Rusů z ostatních částí
Sovětského svazu ubránila.
V současné době, i přes pozvolný nárůst domácího obyvatelstva ve všech státech a úbytek
příslušníků ruské národnostní menšiny, představuje ruská menšina v Pobaltí závažný problém.
Počet příslušníků této menšiny je v Lotyšsku a Estonsku stále vysoký, jejich procento se pohybuje
kolem 26 - 30 %. Takto početnou národnostní menšinu nenalezneme v současné době v žádném
jiném evropském státě. Je logické, že vztah к menšinám je mimo jiné determinován jejich
podílem na celkovém obyvatelstvu. Sama početnost této menšiny však není hlavním problémem.
Tím jsou napjaté vztahy především Lotyšska a Estonska se současným Ruskem a domácího
obyvatelstva s ruskou menšinou. Pobaltské státy získaly svou nezávislost na Sovětském svazu
v roce 1991, a přestože Rusko formálně jejich nezávislost uznalo, cítí neustále potřebu zasahovat
do vnitřních poměrů v pobaltských státech a nad svými příslušníky zde „držet ochrannou ruku."
I když prognózy naznačují, že pokles počtu Rusů bude v pobaltských státech pokračovat
(především kvůli vysokému věku Rusů, kteří zde žijí), nelze migraci nových Rusů do Pobaltí

1

Švec, L.: Dějiny pobaltských zemí, str. 248

7-

2 dlouhodobého pohledu zcela vyloučit, a to především z důvodů ekonomických. Všechny státy
jsou od roku 2004 členy Evropské unie a životní úroveň obyvatel těchto států je mnohem vyšší
než v sousedním Rusku. Právě lepší životní úroveň v těchto zemích je jedním z hlavních důvodů,
proč zde mnozí Rusovc i po obnovení nezávislosti Pobaltí zůstali a nevolili návrat zpět do vlasti.
Především Lotyšsko a Estonsko stojí tedy před otázkou, jak se vůči ruské menšině zachovat.
Jejich úkol je nesnadný. Na jedné straně stojí závazky vůči Evropské unii, neboť bezproblémové
soužití národnostních menšin a většinové populace je jednou z jejích základních priorit. Na straně
druhé (především v případě Lotyšska a Estonska) je nutné, aby se státy vyrovnaly se
svou minulostí a tedy faktem, že zemí původu jejich nejpočetnější menšiny je stát, který je po
desetiletí okupoval.
Cílem práce je přiblížit a analyzovat současné postavení ruské menšiny v pobaltských státech po
uplynutí 15 let od získání nezávislosti. Práce se snaží analyzovat integrační snahy vlád
jednotlivých republik a výsledky této integrační politiky, sleduje, zda se daří nastoleným
integračním politikám plnit jejich cíle, co se týče budoucího společného soužití. Konfrontuje toto
jednání s reakcí a chováním samotné menšiny. V popředí zájmu je akcentováno především
Lotyšsko a Estonsko, neboť zde je soužití ruské menšiny s domácí populací nejproblémovější a
integrace se zde ukazuje jako proces velmi obtížný. V žádném případě se nedá říci, že jde o
proces ukončený, naopak, vytčené cíle vlád jednotlivých států se, jak se zdá, nedaří naplňovat tak,
jak by si samy státy představovaly.
Při zkoumám postavení ruské menšiny byly zohledňovány aspekty politicko-právní (podmínky
nabývání občanství, přijetí politického směřování pobaltských států Rusy, kteří již získali nové
občanství), sociální (možnost vzdělání, jazyková vybavenost a podobně) a ekonomické (dosažené
vzdělání, uplatnitelnost na trhu práce, zaměstnanost). Velký důraz je v práci kladen na hodnocení
svých vzájemných vztahů Rusy i domácím obyvatelstvem a na to, jak své postavem vnímají sami
Rusové. Zjištěné poznatky v této postojové oblasti se v zásadě opírají o průzkumy prováděné jak
nejrůznějšími organizacemi v Lotyšsku a Estonsku, které se problematikou migrace a soužití
s národnostními menšinami zabývají, tak i výzkumy zastřešené organizacemi majícími svůj původ
mimo pobaltské státy.

1 Teorie národnostních menšin
Koncem 20. století se mohlo zdát, že problematika etnických procesů ustupuje do pozadí a
pozvolna ztrácí na významu. Důvodem к tomuto postoji je proces globalizace, tedy proces
integrace na celosvětové úrovni, který zastřešuje nynější národní systémy. Nejrozšířenčjší je
integrace ekonomických aktivit, která propojuje výrobu a trhy různých zemí světa, zároveň dává
prostor pro vznik nadnárodních ekonomických celků. Přesto, a nebo snad právě proto, dochází
v současnosti к rozmachu národnostních a regionálních hnutí (Severní Irsko, Baskicko,
Katalánsko apod.) A to i ve státech, které byly po dlouhou dobu tradičně považovány za etnicky
homogenní. Důsledkem existence těchto hnutí bylo skoncování s představou o konci etnicity a
etnického vědomí vůbec.
I z hlediska etnické homogenity zaznamenává řada evropských zemí posun. Zatímco před pár
desetiletími byla například v c Francii, ú z e m í bývalé S R N , V e l k é Británii, N i z o z e m s k a , Švédska
etnická homogenita výrazně vyšší, dnes je postupně narušována jak přílivem imigrace z jiných
evropských států, tak především ze zemí „třetího světa."
Evropskými státy s největším podílem národnostních menšin jsou Lotyšsko (41 %), Estonsko (32
% ) , M a k e d o n i e (přes 3 5 % ) , Š p a n ě l s k o (25 - 3 0 % ) , C h o r v a t s k o (22 % ) , S l o v e n s k o (14%). l e d y

státy s „tradičními" menšinami, ale začínají se jim přibližovat i země dlouho považované za
etnicky homogenní.

1.1 Pojem a pojetí národnostní menšiny
Národnostní menšina je pojmem, který se vyznačuje značnou šíří i rozkolísaností. Prvním
úskalím při vymezování pojmu je samotné slovo menšina, neboť v řadě oblastí tvoří příslušníci
daného minoritního etnika ve skutečnosti velkou většinu populace (např. Katalánci). V případě
některých federativních útvarů, jako je například Belgie, je pak vůbec obtížné zařadit některé
etnikum do pozice „menšiny", pokud odhlédneme od jasně matematického vyčíslení. Samotný
termín nesděluje nic o vzniku dané pospolitosti, o formě její existence, míře autonomie,
ekonomické vyspělosti apod.
V

/

V•

'

/

Často bývá proto termín národnostní menšina nahrazovan vyrazy obecnější a neutrálnější povahy
jako například etnikum či etnická skupina. V konkrétním kontextu pak i někdy termínem
regionální skupina.

Komise pro lidská práva OSN vymezuje národnostní menšinu jako „skupinu početně slabší než
zbytek obyvatelstva státu, nacházející se v nedominantním postavení, jejíž příslušníci - coby
občané daného státního útvaru - mají etnické, náboženské nebo jazykové rysy, kterými se odlišují
od zbytku obyvatelstva, a vykazují, byť pouze implicitně, smysl pro sounáležitost zaměřený na
uchování své kultury, tradic, náboženství nebo jazyka".2
Dle zákona o právech příslušníků národnostních menšin v České republice, který vychází
z mezinárodních úmluv, je národnostní menšina chápána jako „společenství občanů České
republiky žijících na současném území České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů
zpravidla společným etnickým původem^ jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem
společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem
vyjádření ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo". 1
Malá československá

encyklopedie4 definuje národnostní menšinu

jako „části obyvatel

(příslušníků) státu, lišící se od převládající většiny obyvatel z hlediska národnosti, jazyka,
náboženství nebo rasy".
Jak je tedy patrné z těchto základních definic, pro status národnostní menšiny je zapotřebí, aby
příslušníci této menšiny byli již občany své nové země, tedy aby měli občanství.
Jiný pohled na národnostní menšinu přináší pojetí antropologické, které popisuje například
Soukupová.5 Aniž by popíralo mezinárodní vymezení národnostních menšin, ze svého úhlu
pohledu zdůrazňuje i jiné aspekty a charakteristiky menšin. Být menšinou znamená být vždy
v centru pozornosti. Určujícím hlediskem, na jehož základě lze někoho počítat к minoritě
obecně, představuje handicap. Být menšinou znamená být znevýhodněn po všech stránkách. Ať
již po stránce mocenskopolitické, tak psychické. Menšina musí vždy reagovat na myšlení a
chování většiny. Má menší možnosti к ovlivňování celkového charakteru společnosti, popřípadě
musí vynaložit к jejímu ovlivnění větší úsilí. Z těchto i dalších důvodů se dá říci, že je vystavena
Üaku či alespoň pokušení stát se většinou, popřípadě se alespoň jako většina chovat, i když k plné
vnitřní identifikaci s většinou nedojde. Často se tedy může stát, že příslušník určité menšiny nemá
pouze jednu identitu. Být příslušníkem národnostní menšiny znamená (mnohem více než pro

2

Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě, str. 17

1

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin v Českú republice, SI). Zákonů č. 273/2001

4

Malá československá encyklopedie, IV. svazek, str. 179

5

Sborník Politika Prahy a dalších měst vc vztahu к národnostním menšinám, str. 27 - 33
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příslušníka většiny) zaujmout vztah к jazyku, v němž komunikuje, zaujmout vztah ke svým
dějinám a minulosti, ujasnit si pro sebe pojmy jako vlast a domov. Podle jejich nového vymezení
se budou lišit menšiny ochotné přistoupit к integraci a případně následné asimilaci a menšiny,
které tento stav chtít dopustit nebudou.
Další z možných přístupů к určitému členění národnostních menšin podává Leoš Satava v knize
Národnostní menšiny v Evropě 6. Do jedné kategorie řadí etnika, která nemají vlastní (národní)
státní útvar (Baskové, Katalánci, Laponci). Tuto skupinu označuje Satava termínem „malá
etnika". Další skupinu tvoří etnika, která vytvořila svůj vlastní stát, avšak sídlí v kompaktnějších a
výraznějších celcích i na území jiných státních útvarů (například Češi v Rumunsku, Dánové
v Německu). Především pro tuto kategorii používá Satava termín „národnostní menšina".
Při podrobnějším členění rozlišuje ještě kategorii těch etnických skupin, které se též vydčlují na
základě své kulturní specifičnosti, historie apod., žijí však rozptýleně po celé Evropě a z velké
části již nehovoří vlastním jazykem jako mateřským. Sem řadí především Romy a Židy.
Dále vymezuje skupinu, do které řadí zvláštní subetnické skupiny vydělující se z nejrůznějších
příčin uvnitř určitého etnika (např. Jasové v Maďarsku) a specifické případy založené na jazykové
bázi, ať už se jedná o diglosii v rámci jednoho jazyka (Norsko, Řecko) nebo zatlačení původního
národního jazyka do menšinové pozice (Irsko).

1.2 Příčiny vzniku národnostní menšiny
Příčin vzniku národnostní menšiny na území nějakého státu může být několik. Zaprvé to může
být změnou státních hranic. V tomto případě může jít o posun hranic nějakého státu, sloučení
státu nebo rozdělení státu. Příkladem rozdělení může být rozpad České a Slovenské federativní
republiky či Jugoslávie.
Další

jev, který může mít za následek vznik nebo zánik menšiny, je migrace, a to migrace z

nejrůznějších příčin. V tomto případě tedy hranice zůstávají a dochází к pohybu národností.
Příkladem může být početná migrace Turků do Německa z příčin socioekonomických, ale i
odsun Němců z Československa po 2. světové válce. Můžeme sem obecně zařadit i procesy
okupace a kolonizace.

6

Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě, str. 16
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V neposlední řadě může menšina vzniknout i politickým rozhodnutím. V tomto případě
nedochází к faktické změně reality, ale ke změně jejího chápání. Tak například v době ČSSR i
ČSFR nebyli Romové považováni za národnost, neměli možnost se ke své národnosti přihlásit,
neboť ta „neexistovala". Též Češi a Slováci byli v době první republiky považováni za národnost
československou, nikoli českou a slovenskou. Stejný případ nastal i v Pobaltí po sovětské
okupaci. Předtím byli všichni obyvatelé např. Lotyšska „Latvijci" neboli „obyvateli Lotyšska".
Nebylo možné se přihlásit к národnosti lotyšské, židovské, ruské atd. Bylo záměrem ruské
politiky zamlžit prudce narůstající příchod ruských obyvatel. Po rozpadu SSSR se tak v Pobaltí
„najednou" objevuje ruská menšina.

,/

1.3 Migrace
1.3.1 Pojem migrace
Migrace je jednou z forem prostorové mobility. Je chápána jako pohyb obyvatelstva v
geografickém prostoru z důvodu uspokojování potřeb v nejširším významu tohoto pojmu.
Migrace provázejí lidskou existenci od prvopočátku, ale její formy se mění. Dle Williama
Petersona, tvůrce obecné typologie migrace z roku 1958, je nejstarší formou lidské migrace
stěhování celých příbuzenských nebo celých etnických skupin. Ty byly vydačovány z původního
prostoru především vinou klimatických změn, nedostatkem obživy nebo byly ohrožovány útoky
jiných skupin. Tuto formu migrace označujeme jako migraci konzervativní, neboť jejím cílem
bylo zachování původních životních podmínek. Migrace, jejichž účelem je naopak změnit životní
podmínky к lepšímu, se označují jako migrace inovační. Vedle této konzervativní - kolektivní
migrace existovala i v nejjednodušších společnostech migrace individuální. Jejími projevy byly
tneziskupinové sňatky, též cesty za obchodem a vzděláním.
Při migraci dochází ke změně místa trvalého pobytu. Z tohoto hlediska můžeme migraci dělit na
vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace je definována jako změna trvalého pobytu za hranice
určité administrativní jednotky, zpravidla obcc. Uvnitř státu jde např. o migraci z venkova do
měst

(typickou pro druhou polovinu dvacátého století) nebo и městských center do

p ř e d m ě s t s k ý c h částí (ve
lidé d o n u c e n i

vyspělých zemích zejména na konci dvacátého století). V případě, že jsou

migrovat uvnitř svého státu, stávají se vnitřně vysídlenými osobami. Mezinárodní

migrace je definována jako změna obvyklého pobytu za hranice státu, OSN stanovuje limitní
hranici jednoho roku pobytu za hranicemi daného státu. (Do té doby je osoba považována za
dočasného návštěvníka či turistu.)
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Dalším důležitým hlediskem je dělení migrace dle důvodů a modvú. Dle tohoto aspektu dělíme
migraci na dobrovolnou a vynucenou. Mnohdy nelze mezi těmito dvěma náhledy stanovit
pevnou

dělící

hranici, neboť v řadě případů, zvláště u migrace za prací splývá dobrovolná

migrace s kategorií migrace vynucené. Pod pojem migrace dobrovolné můžeme zařadit zejména
ty případy, kdy lidé opouštějí svoji vlast za účelem studia, sjednocení rodiny, zaměstnání či
z jiných

důvodů

osobního charakteru. Vynucená migrace je vyjádřením snahy vyhnout se

pronásledování, represi, ozbrojeným konfliktům, přírodním či jiným katastrofám nebo jiným
situacím, jež představují ohrožení života a svobody jednotlivce.
Převažující příčiny migrace lze v současnem světě spatřovat zejména v rozdílech v bohatství mezi
jednotlivými světadíly, v síle ekonomik jednotlivých zemí a úrovni ekonomického rozvoje
a v životní úrovni jejich obyvatel. Při sledování migrace nelze mít na zřeteli jen jevy migraci
vyvolávající, ale i faktory migraci umožňující nebo jí napomáhající. Svět tedy byl, je i v blízké
budoucnosti bude konfrontován s pozitivními i negativními faktory vyvěrajícími z mezinárodní
migrace, jež představuje jednu z globálních projevů lidstva.

1.3.2 Kdo je migrant
Mezinárodními migranty jsou lidé, kteří žijí mimo stát původu déle než jeden rok. Dle tohoto
kritéria existuje kolem 150 milionů migrantů na celém světě, tedy necelá 3 % populace planety
v roce 2000. Počet migrantů se od roku 1975 zdvojnásobil. Šedesát procent migrantů žije ve více
rozvinutých zemích světa, čtyřicet procent v rozvojových. Nejvíce migrantů podle výše uvedené
definice žije v Evropě (asi 56 milionů), Asii (50 milionů) a Severní Americe (41 milionů).7 Každý
desátý člověk žijící v rozvinutých zemích je migrant oproti jednomu ze sedmdesáti v rozvojových
zemích. Široké spektrum migrantů zahrnuje jak migranty dobrovolné, tak nucené migranty a
uprchlíky.
Zvláštní skupinu mezi migranty tvoří uprchlíci. Dle ženevské Úmluvy o právním postavení
uprchlíků z roku 1951 je uprchlíkem člověk, který se nachází mimo svou vlast a má oprávněné
obavy z pronásledování z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo kvůli
příslušnosti к určité společenské vrstvě nebo zastávání určitých politických názorů. Ženevská
úmluva je dokumentem mezinárodního práva a primárně zavazuje státy, aby v ní obsažené
závazky provedly ve svých právních řádech. V českém prostředí proto neudělujeme status
uprchlíka, ale azylanta. Právo na azyl je u nás zakotveno v článku 43 Listiny základních práv a

7

www.migraceonline.cz
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svobod. Povinnost poskytnout azyl není zakotvena nikde. Ženevskou úmluvu o právním
postavení uprchlíků podepsalo 131 států. Počty uprchlíků ve světě se odhadují na necelých 14
milionů, z čehož je 12 milionů uznaných uprchlíků, přes milion žadatelů o azyl a kolem půl
milionu azylantů, kteří se mohou vrátit do původní země. V Evropské unii žije pouze 5%
uprchlíků z celkového počtu.

1.3.3 Mezinárodní migrace
Odhaduje se, že dnes žije asi 150 milionů lidí mimo svou mateřskou vlast. Rozmístění migrantů je
velmi nerovnoměrné, kolem poloviny všech migrantů najdeme v rozvinutých zemích. V sedmi
nejbohatších zemí světa (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Japonsko, USA a Kanada) se
n a c h á z í asi
Většinu

třetina světové populace migrantů. Každým rokem mezinárodních migrantů přibývá.

tvoří pracovní, ekonomicky aktivní migranti.

Jednotlivé trendy světové mezinárodní migrace jsou ovlivňovány specifickými vlivy, které jsou
obecně označovány jako "push" (faktory, které odpuzují) a "pull" faktory (takové, které přitahují).
Ekonomická nestabilita, změna životních standardů, rychlý demografický růst, válečné,
náboženské a národnostní střety, zhoršování kvality životního prostředí jsou označovány jako
"push" faktory. Naopak "pull" faktory přitahují migranty především do západních zemí. Jsou to
např. politická stabilita, ekonomická prosperita, vysoká kvalita života, svoboda a možnost
seberealizace.
Obecně jsou migrační trendy ve světě charakterizovány dvěma základními směry migračních
pohybů: Jih-Sever, dříve i Východ-Západ. Mezinárodní migraci lze tedy charakterizovat
především jako pohyb obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever. Protože se však
socioekonomické úrovně obou světů stále prohlubují, migrační tlak stále roste. Migrační politiky
jednotlivých států se snaží příliv imigrantů do své země omezovat, na druhé straně existuje touha
podnikatelských sfér po levné pracovní síle. Dalším problémem, který může mít vliv na určitou
migrační politiku státu, je stárnutí západoevropské společností a otázka, kdo zajistí chod daných
ekonomik. Migrační politiku vykonává stát, zároveň dochází v důsledku globalizace a vzniku
nadnárodních organizací к oslabení vlivu jednotlivých států a přesunu určitých pravomocí do
těchto nadnárodních společností, jakými jsou např. EU či WTO.
Obecně můžeme říci, že celé naše dějiny jsou věkem migrace. К růstu migrace dochází (krom pull
faktorů) i díky informační revoluci a neustálému zkracování vzdáleností. Evropa si prošla rolí jak
prostoru

imigračního,

tak

emigračního.

Její

současná

podoba

je

právě

výsledkem

mezikontinentální migrace. Evropa zažila největší vlny emigrace od 17. do poloviny 19. století.
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vystěhovalectví nastalo v polovině 20. století, kdy byly rozsáhlé migrační aktivity

Ještě výraznější

způsobeny oběma světovými válkami. Vletech 1945-1960 se začíná Evropa chápat jako cílový
prostor migrace.

1.3.4 Migrační teorie
Ucelené migrační teorie vznikají již od druhé poloviny 19. století. Osobností, která se poprvé
pokusila formulovat obecné zákony migrace, byl E. G. Ravenstein. Ve svých závěrech dochází к
tomu, že nejvíce lidí migruje na krátké vzdálenosti a postupně. Většinou lidé migrují do velkých
průmyslových center. Dále uvádí, že migruje více zemědělců či lidí, kteří mají venkovský původ,
než městské obyvatelstvo. Též více migrují ženy. Na delší vzdálenosti i muži, kteří představují
většinu mezinárodních migrantů. Dále uvádí, že s rozvojem průmyslu a obchodu migrace roste a
směřuje zejména ze zemědělských do průmyslových oblastí. Jejími hlavními příčinami jsou dle
Ravensteina ekonomické faktory.8 Rada závěrů, které Ravenstein vyvodil, platí i dnes.
Sovětská migrace Rusů do Pobaltí měla rovněž spojitost s předimenzovanou industrializací.
Rusové šli do oblastí, kde měli práci v průmyslu. Můžeme říci, že šlo o „politicky podmíněnou
migraci za průmyslem".
Důležité

podněty pro rozvoj migračních teorií přináší 60. léta 20. století, kdy vzniká teorie „push

a

Ta

pull".

že aby došlo к migraci, musí existovat síly, které člověka z území, kde žije,

tvrdí,

vypuzují a

naopak jej přitahují do míst, kam směřuje. Tam, kde převládají push faktory, migrují

lidé m é n ě

selektivně a „migrovat chce téměř každý". Extrémními push faktory jsou například

hladomor,

války,

selekce v určité

katastrofální sucha

komunitě

B r i t á n i e za p r a c í ,

na

či

záplavy. Naopak tam, kde převládají pull faktory, nabývá

významu. Příkladem by mohla být migrace českých občanů do Velké

kdy je již vyžadováno určité vzdělání a jazyková vybavenost migrujícího.

V takovémto případě je selekce významným faktorem. Selekce mezi občany se tedy mění
v závislosti na velikosti přitažlivých sil.
Push faktory byly pro Rusy v SSSR více či méně horší životní úroveň než tam, kam migrovali,
pull faktory pro ně byly např. vojenské základny či továrny v Pobaltí. Na základě tohoto se
selektovali migranti, kterými byli např. vojáci, dělníci nebo kvalifikovaní technici.
70., 80. léta se vyznačují krizí v průmyslové sféře, a tedy zvýšenou migrací. Objevují se snahy
regulovat pracovní migraci do průmyslových států západní Evropy. Migrace se stává v této době

Hirt, T., Jakoubek, M.: Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit, str. 260
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globálnějším jevem, který se dotýká stále více států. Stává se politickým problémem, který má
dopad na lokální politiky jednotlivých států. S touto snahou regulace se stává migrace předmětem
odborného zájmu. Objevují se snahy o nejrůznější klasifikace migrace. Andreas Demuth se na
přelomu 20. a 21. století pokusil o určitou typologii migrace. Vycházel z dichotomie dobrovolné a
nucené migrace. Migraci dobrovolnou dělí na pracovní, řetězovou (migrace za účelem sloučení
rodiny), neimigrační (dočasná migrace za účelem studia apod.) a inovační (lidé migrují za účelem
zlepšení stávajících životních podmínek). Migraci nucenou dělí na migraci, která je způsobena
mezilidskými vztahy nebo živelnými katastrofami. Z migrace, která je zapříčiněna mezilidskými
vztahy, vyděluje tu, která je způsobena porušováním lidských práv nebo občanskými válkami.9
Podle tohoto členění byl nucenou migrací - porušování lidských práv - v Pobaltí ve 40. letech
20. století odchod místních obyvatel do Švédska, Kanady, USA. Za dobrovolnou můžeme
považovat právě příchod Rusů do Pobaltí, a to především za prací.
Výčet základních

migračních

teorií podává

Dušan

Drbohlav.10

Zmiňuje

neoklasickou

ekonomickou teorii, která chápe migraci jako prostředek vyrovnávání rozdílů mezi zeměmi, kdy
imigrační mají vyspělou ekonomiku, ale zároveň nedostatek pracovních sil, naproti tomu
emigrační země mají ekonomiku méně vyspělou, existují zde nízké platy, ale dostatek pracovních
sil.
Další teorií je „world system theory", která říká, že hlavní příčinou a motorem migrace je
nerovnoměrné rozložení bohatství a příležitostí.
Významnou teorií je „dual labour market theory" (teorie dvojího trhu), podle které vyvěrá
mezinárodní migrace z neustálé poptávky po imigrační pracovní síle ve vyspělých společnostech.
Zdůrazňuje, že ve vyspělých státech existují dva typy práce. První, kvalifikovaný, a tedy i lépe
placený vykonávají místní obyvatelé, druhý, nekvalifikovaný, často fyzicky náročný zastávají
migranti. Vytváří se prostředí pro pracovní migraci, neboť takovýto typ prací domácí vykonávat
mnoho nechtějí. Tato teorie předpokládá, že se imigranti v nové zemi často ocitají na dně
sociálněekonomického žebříčku. Toto tvrzení však vyvrací ruská menšina v České republice,
částečně i ruská m e n š i n a v Pobaltí.

..Network theory" neboli teorie migračních sítí, která studuje chování větších migračních skupin я
pomáhá objasnit jejich strategie při výběru cílového prostoru. Vychází ze zjištění, že migrace

9

b
Hirt,
T., J a k o u b e k , M,: Soudobé spory o multikulturaliwnus a politiku identit, str. 262

to Šišková, T.: Menšiny a migrant! v České republice, str. 74
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neroste v cílových prostorech rovnoměrně, ale jen v určitých částech cílověho prostoru. Imigranti
určitých charakteristik se soustřeďují jen v některých cílových zemích a jinde nikoli. Dle této
teorie je tomu tak proto, že migranti díky již vytvořené určité síti mohou snížit svoji osobní
investici do migrace a následné adaptace v novém prostředí. Proto se snaží migrovat do takových
míst, kde je již pro ně vytvořena vhodná síť, která jim tak může situaci v novém prostředí
usnadnit. V případě Pobaltí mohla být onou „sítí" politická rozhodnutí vládnoucích v SSSR
vystavět v Pobaltí pro příchozí Rusy továrny, byty apod.
„Institutional theory" zdůrazňuje v migračním procesu vliv institucionálních subjektů (vládních i
nevládních), které formují vzorce migračního chování populací.
Teorie lidského kapitálu bere v úvahu především dynamiku lidského rozhodování. Zdůrazňuje, že
migrant se nerozhoduje pouze na základě možných zisků, které mu emigrace může přinést, ale je
si vědom, že migrace do cizí země je spojena i s velkým osobním angažováním. Zisk může být
pojmem velmi relativním a každý hodnotí tento pojem na základě individuálně psychologických a
kulturně podmíněných předpokladů. Tato teorie přispívá tedy к objasnění toho, proč některé
skupiny osob migrují méně než jiné, i když by k tomu měly relativně stejnou motivaci a
předpoklady.
Závěrem lze к nejrůznějším migračním teoriím dodat, že se většinou zaměřují na migraci
ekonomickou a méně se zabývají například migračními toky azylantů.

1.4 Strategie států při integraci cizinců
Migrace stimuluje cílové země k tomu, aby se podílely na politice integrace cizinců. V současné
době je tato politika směřována к integraci do právního, zdravotního a sociálního systému dané
země, dále též к integraci na trh práce a v neposlední řadě i do lokálního společenství. Každý stát
má zpracován svůj integrační program. Ty se týkají osob (cizinců), které pobývají v zemi legálně a
dlouhodobě. Postavení těchto osob se řídí zákony dané země o pobytu cizinců, s přihlédnutím
к mezinárodním úmluvám a normám. Azylanti jsou chráněni především ženevskou Úmluvou o
právním postavení uprchlíků OSN z roku 1951 a Newyorským protokolem z roku 1967.
Přes závazné normativy se z hlediska integrace cizinců v současné Evropě vyskytují tři základní
odlišné modely či přístupy. Nejzřetelněji se projevují zejména v oblasti vzdělání a kultury. Jde o
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prístup pracovně-migrační,

asimilační a multikulturní." Všechny jmenované přístupy mají svá pro

a proti a v současné době se v konkrétní praxi spíše sbližují než vzdalují a často i prolínají.

1.4.1 Pracovně-migrační model (diskriminační model)
T e n t o p ř í s t u p b ý v á к i m i g r a n t ů m n e j c h l a d n ě j š í , v y l u č u j e i m i g r a n t a z m n o h a s p o l e č e n s k ý c h sfér.
I m i g r a n t i j s o u z a č l e n ě n i d o určité s p o l e č e n s k é sféry (například n a t r h práce), ale n e n í jim
u m o ž n ě n o v s t o u p i t d o s f é r o s t a t n í c h . P r o n o v ě p ř í c h o z í je v e l m i t ě ž k é získat

občanství,

nemohou volit, pobírat sociální dávky a podobně. Je zde patrná snaha, aby se imigrant vrátil do
il

původní země.

Za klasického reprezentanta bývá považováno Německo. Německo je v současnosti především
zemí imigračně

cílovou, za posledních čtyřicet let sem přišlo kolem 30 milionů osob. V 90. letech

20. století byla d o Německa největší imigrace ze všech členských států Evropské unie. Cizinecké
komunity
Poláci,

tvoří v Německu především Turci, imigranti z bývalé Jugoslávie, Italové, Rekové,

Rakušané. Nejvíce žijí v průmyslových a velkých městech jako Berlín či Hamburk.

Přírůstky p o č t u
jak

imigrantů ještě ale nemusí znamenat úměrný počet cizinců v zemi. Je to dáno tím,

v z e m i probíhá proces naturalizace cizinců. Německo je v tomto ohledu považováno za zemi

s dlouhým naturalizačním procesem. Podle Hirta, Jakoubka12 toto vysvětluje Friedrich
Hackerman
získání

rozlišným konceptem národa u jednotlivých států. V Německu je základem pro

občanství dlouholetý pobyt, až když jsou osoby plně integrovány do německé společnosti.

Je tedy z ř e j m é , že Německo je zemí, kde je vysoký předpoklad návratu cizinců do země původu.
Tlak n a k u l t u r n í

konformitu s majoritním německým obyvatelstvem je možno vysledovat i dle

určité z d r ž e n l i v o s t i státu přiznat velkým cizineckým komunitám statut národnostních menšin.
Samozřejmě že existují i v rámci státu rozdíly v přístupu na úrovni regionů, vytváří se též lokální
integrační modely.

V některých velkých městech najdeme i přístup multikulturní. Obecně se ale

dá říci, ž e n a r o z d í l o d
v Německu

Francie, kde jsou cizinci stimulováni, aby se identifikovali jako Francouzi,

jsou spíše o d tohoto přístupu odrazováni a bývají označováni jako tzv. „Neo-

Deutsche" nebo

„cizinci s německým pasem". Tento model uplatňují dále například Rakousko

nebo Švýcarsko.

1

Hirt, T., Jakoubek, M.: Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit, str. 266
Hi«, T., Jakoubek, M.: Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit, str. 267
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1.4.2 Asimilační model
Asimilační strategie integrace cizinců umožňuje vstup do společnosti poměrně rychle, snaží se
zrovnoprávňovat cizince ve všech směrech, poskytuje občanství bez zdlouhavých průtahů.
Stinnou

stránkou tohoto přístupu je snaha, aby se imigrant totálně přizpůsobil místní populaci.

Toto představuje největší úskalí, neboť imigranti nejsou příliš ochotní vzdát se své identity.
Státem,

který uplatňuje především tento přístup, je Francie. Koncept národa je zde oproti

Německu

pojímán přesně opačně. Občanství je zde naopak předpokladem pro vytvoření

sounáležitosti s většinou. S tím souvisí i odlišná tradice naturalizační politiky, kdy udělování
občanství je chápáno jako nástroj к integraci do národní společnosti. Důsledkem je, že na území
Francie

pobývá díky rychlejšímu a snazšímu procesu naturalizace téměř o d v ě třetiny méně
Evropskou unii než v Německu. Přestože je zde snaha, aby státy Evropské

cizinců z e z e m í m i m o

unie sbližovaly zákony týkající se cizinců a migrace obecně, stále je ze srovnání Německa a
Francie

patrné, že vzdělávací a kulturní systémy mají v obou zemích odlišné úlohy. Zatímco ve

Francii t y t o systémy

homogenizují nové občany, v Německu je na cizince pohlíženo jako na

specifickou skupinu, která potřebuje zvláštní zacházení.
Naturalizovaní cizinci mají ve Francii stejná práva jako Francouzi. Jde tedy hlavně o asimilaci
v oblasti právní a sociální, ale ta má i asimilační dopad v oblasti kulturní. Přestože zaujímá Francie
vůči cizincům politiku asimilační, neznamená to, že je netolerantní к etnické jinakosti a
specifičnosti, neboť tento model na první místo v důležitosti klade právě právní postavení cizince
a

jeho začlenění do společenskopolitické kategorie, pocit kulturní sounáležitosti stojí až na místě

druhém. V poslední době se Francie od tohoto modelu částečně odklání, a to vinou nedávných
nepokojů muslimských menšin.

1.4.3 Multikulturní model
Tento model je považován ve vztahu к cizincům za nejvstřícnější, spěje к ideálním normám. Cítí
specifika jednotlivých

cizineckých

komunit, přesto umožňuje jejich integraci do majoritní

společnosti. Imigrantům jsou poskytnuta stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by byl
na ně vyvíjen velký tlak vzdání se svých specifik. Stát často dotuje a podporuje vzájemné soužití.
Za reprezentanta tohoto modelu bývá označováno Nizozemsko. To se vyznačuje velmi aktivní
naturalizační politikou. V roce 2000 získalo nizozemské státní občanství na každých 100 cizinců
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7-8 osob. Ve Francii to bylo to bylo ve stejném roce 4-5 osob na 100 cizinců. V Německu to byly
2-3 osoby. Díky této politice je na území Nizozemsko evidováno pouze 4,3 % cizinců.11
Integrační programy navazují v Nizozemsku na tradici, která reaguje na fakt, že v průběhu
historie tohoto státu se zde vytvořilo několik vlivných ideologických a společenskopolitických
seskupení. Najdeme zde katolíky, protestanty, liberály i socialisty. Tyto skupiny jsou relativně
stabilní, žijí si svým životem, mají své politické i společenské instituce. Jde v podstatě o svébytné
jednotky a holandský stát vytváří jen jakési zastřešení těmto skupinám. Ve vztahu к cizincům byl
uplatněn podobný přístup a byl vytvořen základ pro vytvoření multikulturní společnosti. Slabinou
tohoto přístupu je to, že tento přístup nepodnecuje cizince ke sbližování s majoritní společností,
a může tak vést ze strany menšiny к separaci. V 90. letech začíná být proto v Nizozemsku kladen
důraz na jazykovou a kulturní integraci cizinců. Všichni cizinci musí dle speciálního integračního
programu absolvovat povinný program, který zahrnuje jazykovou výuku a výuku nizozemských
reálií.
Multikulturní modely byly dříve považovány za nejlepší přístup к cizincům, v poslední době však
dochází к jejich přehodnocování. Jednoznačným pozitivem je jejich vstřícnost к cizincům, která
se projevuje zejména v oblasti jazykové. Ta klade na cizince menší adaptační nároky. Na druhé
straně směřují tyto modely k určité kulturní uzavřenosti. Odtud není daleko к nejrůznčjším
konfliktním situacím. Dalším problémem tohoto multikulturního soužití může být, že při nich
cizinecké skupiny často reprodukují prvky společenské organizace z jejich původního prostoru,
tedy takové, před kterými se snažili uniknout, ale které je teď znovu svazují. Z tohoto důvodu
mohou vzniknout konflikty i uvnitř jedné komunity, neboť někteří jedinci touží po jiné
°rganizaci, než takové, ze které vyšli.

1*5 Formy soužití v cílových prostorech
Adaptace na nové podmínky v cílové zemi je podmíněna jak migranty samotnými, tak imigrační
politikou dané země a přístupem majoritní společnosti к imigrantům. Důležité jsou faktory
kulturní blízkosti obou populací, přání imigrantů zapojit se nebo nezapojit do majoritní
společnosti, dále například vzdálenost zdrojové a cílové země, zkušenost majoritní populace
s

dřívějšími vlnami imigrace a imigranty vůbec. Výsledkem adaptace může být celá řada typů

soužití obou skupin. Od rychlého zapojení se menšiny do většinové společnosti až po ilegální

11

№rt, Jakoubek: S o u d o b é spory o multikulturalismus a politiku identit, str. 269
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pobyt či marginalizaci (vytlačení menšiny na okraj společnosti) nebo segregaci. Danou integrační
úroveň lze „ment" horizontálne (např. oblast místa bydliště, umístění firem, škol) a verdkálně
(např. výše příjmů, vzdělání, podnikání).
К výraznější adaptaci dochází až ve třetí generaci imigrantů, zároveň se však začínají objevovat
tendence návratu ke kořenům. Prostorově mají imigranti snahu koncentrovat se do etnických
enkláv. Největší koncentrace nalezneme v největších městech a ve vysoce urbanizovaných
územích. Ke koncentraci imigrantů obecně dochází z jejich zkušeností, že případnému nepřijetí
ze strany většiny se společně čelí lépe. Dalším důvodem je, že přítomnost vlastního etnika
umožní nově příchozím snadnější adaptaci po stránce kulturní (stejný jazyk), ekonomické i
sociální (vzájemná pomoc). Výstup z dané enklávy je umožněn především těm, kteří dosáhnou
zvýšení svého socioekonomického statusu. Kromě integrace ekonomické (získání dobrého
zaměstnám) je to dále především integrace kulturní (zvládnutí jazyka cílové země), která
umožňuje výstup z této enklávy a následnou integraci do majoritní společnosti.
Chovám národnostních menšin vyplývá ze dvou základních přístupů, respektive rozhodnutí. Tím
prvním je, zda menšina chce nebo nechce komunikovat s majoritou, a tím druhým rozhodnutí,
zda si chce nebo nechce zachovat svá specifika. Na základě těchto odpovědí můžeme rozlišit čtyři
základní strategie chování menšin (viz schéma): integraci (menšina chce komunikovat s majoritou
a zároveň chce mít svá specifika), asimilaci (menšina chce komunikovat s většinou a nemá
potrebu zachovat si svá specifika), segregaci (s většinou menšina komunikovat nechce, svá
specifika si zachovat chce) a posledním modelem chování je marginalizace (menšina nechce
komunikovat s většinou, ani netrvá na udržení své specifičnosti).
Schéma 1-1: Základní strategie chování menšin
Chci komunikovat s majoritou

Chci mít svá
specifika

ANO

NE

ANO

integrace

segregace

NE

asimilace

marginalizace
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2 Historie ruské národnostní menšiny v Pobaltí
2.1 Carská politika Ruska v 17. a 18. století
Rusko po celou svou historii patří к nejvýznamnějším sousedům pobaltských států. V bojích o
toto území sehrálo vždy klíčovou roli.
К většímu
dochází v

kontaktu

v novodobé historii mezi Ruskem a územím dnešních baltských států

17. století, kdy se ruský car Petr I (1689 - 1725) snažil získat přístup к Baltskému moři,

aby t a k m o h l n a v á z a t o b c h o d n í
Polsko-litevským státem

styky se západní Evropou. Rusko vytvořilo koalici s Dánskem a

(stát vznikl po uzavření tzv. lublinské unie v 2. pol. 16. století a trval až

do roku 1795). Koalice si kladla za cíl konkurovat Švédsku, tehdejšímu nejvčtšímu hegemonu
Baltu.

Po p r v o t n í c h neúspěších zakládá Petr I. na břehu Finského zálivu město Sankt Peterburg,

dále d o b ý v á
Pobaltí

estonské pevnosti Narvu a Tartu a po vítězství roku 1709 obsazuje hlavní centra

- Rigu a Tallinn. Švédsku tak zůstala Litva a zbývající část Lotyšska. Takto získává Rusko

p r v n í v ě t š í vliv v

Pobaltí, pouze rozloha obsazených území se v průběhu dalších bojů měnila.

Car zachoval postavení německobaltské šlechty, která se stala základnou autonomního postavení
estonské

a l i v o n s k é gubernie (samosprávní územní jednotky) v rámci carského impéria až do 19.

století. 1 4

Šlechta měla právo vlastnit statky, právo hlasovat na sněmu a podílet se tak i na řešení politických
otázek. Měla tak oproti samosprávám měst, které spadaly pod kontrolu ruských úředníků, na
carském dvoře poměrně značný vliv. Německobaltská jednota si udržela své mocenské pozice až
do 1. světové války.
Další území,
území

které připadlo Rusku, bylo Latgalsko, část litevského území. Rusku připadlo toto

na základě prvního dělení Polska v roce 1772. V mocenské sféře Ruska se ocitlo po severní

válce na

počátku 18. století i kuronské vévodství, dosud polský vazal. V roce 1795 po rozpadu

Polsko-litevského státu je vévodství s hlavním městem Jelgavou připojeno к Rusku jako kuronská
gubernie a tímto

14

rokem získává Rusko de facto vládu nad celým Pobaltím.

M " a zili v Pobaltí již od středověku, kdy bylo území Livonska (Estonsko a severní Lotyšsko) kolonizováno

Ř•,

a em

německých rytířů. Díky tomu bylo Pobaltí historicky součástí západního kulturního okruhu.
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Existence Rusů je na pobaltském území dlouhá. Ruské a livonské kroniky udávají první příchody
ruských obchodníků na toto území již ve 12. - 13. století. Avšak až do roku 1795, kdy se celé
Pobaltí dostalo pod nadvládu Rusů, tvořili tito příchozí jen velmi malou část z celkové populace.
Od chvíle, kdy ovládlo celé území Pobaltí, se Rusko snažilo doplňovat neruské regiony Rusy,
kteří byli nějakým způsobem perzekuováni. Byli to především tzv. starovérci (odnož pravoslavné
církve), kteří byli odsouváni směrem na západ. Tato politicky podmíněná migrace existovala až
do 1. světové války.
n

2.2 Carská nadvláda a rusifikace území v 19. století
Celé 19. století bylo Pobaltí pod carskou nadvládou. Potenciální národně emancipační hnutí bylo
z a s t a v e n o ještě dříve, než začalo. Po stížnosti pobaltských baronů na rozšiřující se nacionálně
agitační snahy mladolotyšů byla zahájena rusifikace Pobaltí.

Car Alexandr III. eliminoval v polovině 19. století postavení pobaltských gubernií, do jejichž
poměrů v 18. století carská vláda Petra I. téměř nezasahovala. Ruština se stala úředním jazykem,
na řídicí posty například v soudnictví či policejní správě se dostali ruští úředníci. Koncem 19.
století proběhla rusifikace základního i středního školství, autonomii si neudržely ani univerzity. I
přes určitý pokles úrovně výuky, který proces rusifikace znamenal, však patřili Lotyši a Estonci
v

pobaltských

guberniích

к nejvzdělanějším

etnikům

carského

impéria

s 5-7%

hranicí

15

analfabetismu. Rusifikace tak definitivně znamenala konec germanizačních procesů v Pobaltí.
V

polovině 19. století převažovalo na území ještě obyvatelstvo německé národnosti, l ak

například v hlavním centru Pobaltí - Rize představovalo německé obyvatelstvo 45,4 %,
následovalo obyvatelstvo lotyšské s 24,3 %, ruské s 22,2 % a židovské s 5,5 %. Během
následujích let se však podíl německého obyvatelstva snižoval - dá se říci, že během dvaceti let si
Němci a Lotyši vyměnili procentuálně své pozice. Zároveň vzrostl podíl ruského etnika na 16% a
podíl Židů zůstal přibližně stejný.'6
Podíváme-li se podrobněji na situaci v Lotyšsku, první přesnější informace o ruské populaci na
tomto území jsou známy ze sčítání ruských obyvatel v roce 1897. Podle výsledků bylo na konci
19. století na lotyšském území 170 tisíc Rusů. Nejvíce z nich žilo na území Latgale a Vidzeme

15 6 Vec

is ŕ

> L.: Dějiny pobaltských zemí, str. 131

ec

> L.: Dějiny pobaltských zemí, str. 133
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(východní část), o poznání méně se jich usídlilo ve dvou zbývajících historických území země, a
to v Kurzeme a Zemgale. Již v této době se Rusové stali největší národnostní menšinou a tato
situace trvá nepřetržitě dodnes.
V urbanizovaných částech země byla ruská populace dva krát větší než na venkově, navzdory
tomu, že celkový počet obyvatel venkova byl vyšší než celkový počet obyvatel měst. Jedině
v Latgale nebyl rozdíl v ruském osídlení měst a venkova tak markantní.
Co se týče sociální struktury, lišili se Rusové od ostatních národností Lotyšska. Většinu z nich
tvořili sedláci (hlavně v oblasti Latgale), zatímco například Němci patřili většinou ke střední
vrstvě
Formování ruské národnosti na tomto území má několik příčin. Jedním z důvodů je obchod,
který se mezi Ruskem a Pobaltím rozvíjel. Ze zisků pak mohli někteří ruští obchodníci zakládat
vlastní manufaktury a obchodovat. Pobaltí mělo od jakživa strategickou polohu, a to platí i dnes.
Zároveň se někteří ruští šlechtici po úplném podrobení země Ruskem stali vlastníky půdy a měli
též důvod zde zůstat.
Dalším
důvodem к osídlování oblasti byl od poloviny 19. století rychle se rozvíjející průmysl,
který lákal ruské dělníky. Velkou skupinu nově příchozích tvořili také ruští sedláci, kteří prchali
2

Ruska jednak z důvodu tuhého nevolnictví, a tím před nesnesitelnými ekonomickými

podmínkami, jednak z již zmiňovaného náboženského útisku.

2.3 Ruská menšina v Pobaltí v době jeho nezávislosti 1918 - 1 9 4 0
Během dvou světových válek měly Lotyšsko a Estonsko jedno z neliberálnějšího pojetí práva
menšin v tehdejší Evropě. Menšiny měly právo se sdružovat, zakládat nejrůznější organizace,
měly vlastní

školy. Například

v Lotyšsku

existovaly

školy

pro

sedm

nejpočetnějších

národnostních menšin. Období nezávislosti Pobaltí bylo pro rozvoj menšin a nastolení jejich
pozice velmi příznivé. V Lotyšsku stoupl počet Rusů v roce 1935 na 206 tisíc obyvatel. Ve
struktuře celé populace tak představovali 10,5 %, zatímco v roce 1920 to bylo 7,8 %. Jedním
Z důvodů neustále se zvyšujícího počtu nově příchozích do Pobaltí bylo konstituování sovětské
««oči v Rusku, které zapříčinilo odchod mnoha místních obyvatel do zahraničí. Hlavním
důvodem byl však neustále se zvyšující se přirozený přírůstek ruské populace, který hodně
Převyšoval přirozený přírůstek domácího obyvatelstva. Ruské rodiny byly početnější ve srovnání
s

jinými národnostními skupinami. Rusové již od carských dob zůstávali etnikem s nejnižším

průměrným věkem v Pobaltí.
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Velkou změnou prošlo územní rozložení obyvatel v Lotyšsku. Tři čtvrtiny z celkového počtu
Rusů na lotyšském území žily v Latgale, velké procento také v hlavním městě Rize. Oproti carské
době osídlovali také více venkov než město a převažující většina pracovala v zemědělství. Oblast
Latgale patřila mezi nejvíce zaostalé regiony, a tak nebyli Rusové příliš stimulováni к dosažení
lepšího pracovního postavení. Naopak ve městech ve zbývajících regionech dosáhl sociální status
Rusů úrovně Lotyšů. Přesto však Rusové nebyli v oblasti ekonomické ani sociální tak na výši jako
jiné národnostní menšiny, například Němci nebo Židé. Lišili se od nich menším podílem
vlastnictví nebo větším podílem dětské práce.
Úroveň vzdělanosti byla na po počátku tohoto období u Rusů nižší než v době carismu.
Gramotnost se pohybovala na hranici 40 %. Během následujících let počet ruských žáků ve
školách hodně vzrostl, ale vyššího vzdělání se jich mnoho neúčastnilo. V roce 1920 studovalo
lotyšskou univerzitu pouze 65 ruských studentů.17
Lotyšsko se snažilo v době své nezávislosti poskytovat menšinám (včetně ruské) prostor pro
seberozvíjení a seberealizaci. Poskytlo jim velkou kulturní autonomii. Existovalo právo vyučovat
deti v jejich rodném jazyce, čehož školy hojně využívaly. Ruský jazyk měl výsadní postavení
především v základním vzdělávání. Do roku 1929 bylo 92 % ruských dětí vzděláváno ve svém
rodném jazyce. V letech 1920 - 1930 pouze něco přes 15 % Rusů umělo mluvit a psát lotyšsky.
Na počátku 30. let však vzrostla tendence rodičů etnických menšin posílat své děti do lotyšských
skol. V roce 1935 klesl počet ruských dětí vzdělávaných ve svém rodném jazyce na 60%.'"
Rokem 1918, kdy vznikly nezávislé pobaltské státy, byla všem menšinám garantována jejich
práva. Mohly se účastnit veřejného i politického života v zemi. Rusové se účastnili voleb do
lotyšského Parlamentu (Saeima) v celém období nezávislosti země.
V Loyšsku na úplném
P o s t u p n ě se

vymezilo ortodoxní křídlo, které zastávalo především zájmy ruské menšiny. Volkovs

(2004) m l u v í v t o m t o
t é t o strany a
s celou

začátku nezávislosti státu vznikla ruská Národně - demokratická strana.

případě o etnickém purismu ruských sociálních organizací. Liberální křídlo

později též Ruská společnost v Lotyšsku prosazovaly více spolupráci ruské menšiny

lotyšskou

paradoxně) m o h o u

společností. Právě liberálnější Rusové si uvědomovali, že (tak trochu
svou kulturu rozvíjet mnohem více v Lotyšsku než v bolševickém Rusku.

Tato myšlenka byla podporována i ve vycházejících ruských novinách s názvem "Slovo" . Ve
známějších ruských novinách "Segodňa" můžeme najít myšlenky usilující o práva všech menšin.

17
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P ř e s t o byly

nacionálni tendence u ruské menšiny zřejmé. Jednou ze stran, kde se výrazně

projevily prvky

nacionalismu, byla Ruská rolnická unie.

2.4 Nacistická a sovětská okupace
Největší změnu v demografickém vývoji a v etnickém složení obyvatelstva Pobaltí přinesla 2.
světová válka a doba po ní. Před ní a následnou sovětskou okupací byla celková populace všech
tří baltských států kolem pěti milionů obyvatel. Menšiny tvořily méně než jeden milion, tedy něco
kolem 20 % obyvatel. (Pro srovnám, v Československu tvořily menšiny v té době 31 % celkové
populace.)
Roku 1939 došlo к podpisu paktu o neútočení mezi Německem a SSSR (tzv. Molotov Ribbentropovův pakt), jehož tajným dodatkem bylo i rozdělení sfér vlivu ve střední a východní
Evropě. Litva, Lotyšsko a Estonsko připadly do sféry vlivu Sovětského svazu. Tato situace
znamenala přesídlení mnoha Němců žijících v Pobaltí do Německa. V konečném výsledku jich
však mnoho skončilo na území Polska, které Němci obsadili na začátku války. Kromě toho
zlikvidovala celé židovské obyvatelstvo nacistická genocida. Z celkového počtu 300 000 jich
přežilo jen kolem 10 000. Tak se stalo, že v posledních dvou letech války představovaly minority
již jen 10 % populace. Další změnou ve složení obyvatelstva byl velký odchod Litevců, Lotyšů a
Estonců před druhou sovětskou okupací. Do západní Evropy uprchlo na čtvrt milionu obyvatel.
Zároveň ihned po obsazení Pobaltí v roce 1940 začaly masové deportace Litevců, Lotyšů a
Estonců, zejména na Sibiř. Na konci roku 1941, kdy Němci zahájili útok proti Sovětskému svazu,
byly sice na tři roky přerušeny, ale v roce 1944 začaly nanovo. Tyto drastické deportace
pokračovaly až do Stallinovy smrti v roce 1953. Největší vlna masových deportací (zejména
nezávislých farmářů a jejich rodin) proběhla v roce 1949, kdy bylo zatčeno a deportováno na 120
tisíc Lotyšů. Odhaduje se, že migrací za okupace a současně represemi jak ze strany Německa za
války, tak následně za sovětské okupace ztratilo Pobaltí přes 20 % obyvatel, což je procento, které
patří k nejvyšším v Evropě.19
Pokles počtu domácích obyvatel byl však postupně vyvažován příchodem ruských obyvatel.
Největší procento dnešní ruské populace tvoří právě pováleční příchozí z ruské SFSR. S cílem
nahradit úbytek pracovních sil a zároveň snahou změnit etnickou skladbu populace v Pobaltí
organizovala Moskva migraci statisíců Rusů. Mnozí z těchto ruských emigrantů byli spjati

19 ŕ
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s komunistickou stranou nebo byli příslušníky KGB či ruské armády. Další skupinu tvořili
emigrand, jejichž důvody byly ekonomické a oni byli lákáni vyšším životním standardem

v Pobaltí.

D í k y r y c h l e se

pracovních

rozvíjejícímu průmyslu byl vytvořen pro nově příchozí Rusy dostatek

míst. V rámci Sovětského svazu mělo Estonsko a Lotyšsko nejvyšší životní úroveň.

Kromě těchto „legálních"

imigrantů z d e b y l o však h o d n ě i těch, kteří clo Pobaltí přilili, když se

sovětský režim blížil svému konci. Mnoho členů komunistické strany tak byli Rusové nebo
rusifikovaní Lotyši, jejichž počet byl až 100 dsíc. Ti přišli z Ruska, kde dříve žili. Původně odešli
na počátku 20. století sami na Sibiř, aby tam hledali pro sebe půdu. Během 1. světové války se
k nim připojili lotyšští uprchlíci. Mnoho z'nich se pak do Lotyšska vrádlo v letech 1919 — 1920,
ale většina z nich zůstala v Rusku. Jejich potomci pak jako své místo narození měli již Rusko a
lotyšsky vůbec neuměli. V roce 1953 byli pouze 29 % členů komunistické strany Lotyši.2"
Z m ě n y v n á r o d n o s t n í m složení obyvatelstva ukazují následující tabulky.

T a b u l k a 2-1: Vývoj národnostního složení Estonska
Rok
Národnost
Estonci
Rusové
Ukrajinci
Bělorusové
Finové
ostatní
Celkem

1934
počet
992 520
92 656
92
0
1 088
40 057
1 126 413

%
88,11
8,23
0,01
0,00
0,10
3,56
100,00

1989
počet
963 281
474 834
48 271
27 711
16 622
34 943
1 565 662

%
61,53
30,33
3,08
1,77
1,06
2,23
100,00

2000
počet
930 219
351 178
29 012
17 241
12 195
30 207
1 370 052

%
67,90
25,63
2,12
1,26
0,89
2,20
100,00

- -'

Tabulka 2-2: Vývoj národnostního složení Lotyšska
Rok
Národnost
Lotyši
Rusové
Bělorusové
Ukrajinci
Poláci
Litevci
ostatní
Celkem

20

1935
počet
1 467 035
168 266
26 803
1 844
48 637
22 843
170 508
1 905 936

2000

1989
%
76,97
8,83
1,41
0,1
2,55
1,2
8,95
100,00

počet
1 387 757
905 515
119 702
92 101
60 416
34 630
66 446
2 666 567
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%
52,04
33,96
4,49
3,45
2,27
1,3
2,49
100,00

počet
1 370 703
703 243
97 150
63 644
59 505
33 430
49 708
2 377 383

%
57,66
29,58
4,09
2,68
2,5
1,41
2,09
100,00

Tabulka 2-3: Vývoj národnostního složení Litvy
Rok
Národnost
Litevci
Poláci
Rusové
Bělorusové
Ukrajinci
Židé
ostatní
Celkem

1923
počet
1 701 863
65 599
50 460
4 421
43
153 743
52 842
2 028 971

1989
%
83,88
3,23
2,49
0,22
0,00
7,58
2,60
100,00

počet
2 924 251
257 994
344 455
63 169
44 789
12 392
40 144
3 674 802

2001
%
79,58
7,02
9,37
1,72
1,22
0,34
1,09
100,00

počet
2 907 293
234 989
219 789
42 866
22 488
4 007
56 547
3 483 972

%
83,45
6,74
6,31
1,23
0,65
0,12
1,62
100,00

Jak vyplývá z tabulek, nejméně zasáhl rusifikační proces Litvu. Jedním z důvodů je fakt, že Rusů
bylo v Litvě méně již mezi válkami. V době okupace se však Litevcům dařilo vstupovat hojně do
komunistické strany a byli těmi, kteří obsazovali klíčové pozice. Mohli se tak alespoň do jisté míry
bránit rozsáhlé ruské migraci do své země. V Litvě bylo také nejvíce ze tří pobaltských států
rozvinuto zemědělství, neměla tolik průmyslových oblastí, kde by se Rusové usazovali a byla tam
pro ně vytvářena pracovní místa.
Kdyby rusifikační proces pokračoval i v 90. letech 20. století, stali by se pravděpodobně Lotyši ve
své vlastní zemi menšinou. Zároveň je lotyšský národ jedním z mála, který se, co se týče své
populace, nedokázal vzpamatovat z dopadů 2. světové války. Dnes je Lotyšů přibližně 1, 396 000,
před válkou jich bylo 1,476 000.
Postoj Rusů к událostem roku 1940 se Ušil - jak to při velkých politických změnách bývá. První
skupinu tvořili ti, kteří bolševický režim jednoznačně odsoudili - byla to především ruská
inteligence a duchovní. Další skupinu tvořili ti, kteří podlehli iluzi Stallinova kultu, a poslední,
kteří slibovali režimu plnou podporu. Mnoho Rusů se aktivně zapojilo do činností komunistické
strany.
Pobaltí tedy vstupovalo do 2. světové války jako součást Sovětského svazu. Po porušení dohody
o neútočení mezi Sovětským svazem a Německem a zaútočení Německa na Sovětský svaz vítali
někteří obyvatelé Pobaltí nacisty jako osvoboditele. Zapojili se i Rusové, kteří nesouhlasili se
sovětskou okupací Pobaltí. Nacisté poskytovali Rusům, kteří trpěli ^bolševickou vládou, řadu
výhod. Pracovali v novinách, kde se tak objevovala řada informací o ruské národní kultuře,
v Daugavpilsu bylo otevřeno ruské divadlo. Také byl založen Ruský výbor pro záležitosti ruské
Populace v Lotyšsku, který měl pomoci Rusům s jejich kulturními, ekonomickými a dalšími
záležitostmi.
Za sovětské okupace odmítala komunistická strana tradici Lotyšské republiky, která chápala Rusy
jako jednu ze svých národnostních menšin. V celém Svazu sovětských socialistických republik
-28-

existovala sice národní územní autonomie národů, ale ne všech. Plnoprávným národem byl pouze
ten, který měl svůj vlastní státní systém, tedy byl svazovou republikou v rámci celého Sovětského
svazu. Proto v rámci Lotyšska existovali (dle polidcké doktríny Sovětského svazu) pouze Lotyši.
Rusové, kteří měli v Pobaltí historické kořeny i ti, kteří přišli do Pobaltí po válce, neměli žádnou
územní autonomii, nebyli považováni za individuální kulturní a národní komunitu. Slo o
rafinovaný způsob, jak absorbovat lotyšskou polulaci do ruské.

2.4.1 Geografické rozmístění
Ruští pnstěhovalci se soustředili především do velkých měst a průmyslových

center.

Přistěhovalectví mělo obecně velký vliv na urbanizaci Pobaltí. Na venkově a v menších městech,
kde bylo soustředěno domácí obyvatelstvo, je jeho složení mnohem více homogenní než ve
městech velkých. Jedním z důvodů, proč se přistěhovalci soustředili právě ve velkých městech,
byla ruská politika, která vytvářela volná pracovní místa zejména v těžkém průmyslu. Například
Lotyši tvořili pouze 44 % městské populace. Vezmeme-li v úvahu celé Pobaltí, tak pouze v devíti
2 19 největších měst s celkem 40 tisíci obyvateli mělo domácí obyvatelstvo převahu. Sedm z nich
bylo v Litvě, dvě v Estonsku a žádné v Lotyšsku.21 V 50. letech klesl počet Lotyšů v Rize pod
50% hranici, na konci 80. let již na 36,5 %. Další velké zastoupení Rusů najdeme ve městě
Daugavpils

- přístavu na východě země. Tato města však nebyla výjimkou, podobné procentuální

složení bychom našli i v jiných estonských a lotyšských městech. Ve všech státech Pobaltí je
domácí obyvatelstvo v menšině na východě svého území, kde sousedí s Ruskem a Běloruskem.
V Estonsku

Rusové nejvíce soustředěni též v hlavním městě, dále pak na severovýchodě

jsou

Země v městech Narva, Kohda-Järve a Sillamäe. Tato oblast je známa především svou těžbou
h o ř l a v ý c h břidlic.
T r o c h u jiná b y l a

Sami Estonci tvoří v této oblastí poutě 5 % z celkového počtu obyvatel.

situace v Litvě. Ve Vilniusu v 80. letech měli Litevci většinu, i když ne výraznou

~ 55%. Většinu si udrželi i v dalších větších městech. Značná část ruské populace žila ve městě
Klaipéda,

kde Rusové tvořili až 30 % tamního obyvatelstva.

2.4.2 Jazyková situace
Jazyk je jedním z nejdůležitějších atributů každého národa. Výchova je pak chápána jako
n

ejsilnější podpora pro rozvoj jazykové sounáležitosti.

21
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Ruští přistěhovalci nacházeli uplatnění především v těžkém průmyslu. Tato práce ani jejich
způsob života je příliš nenutil k tomu, aby se učili místnímu jazyku. Ruštinou bylo možné se
domluvit všude, a tak neměli mnoho důvodů se domácím jazykům učit. Ze strany Ruska
existovaly dokonce zákazy se jazyku učit. Pokud někdo neuposlechl, mohl být vyhozen z práce,
popřípadě i zatčen. Imigranti se chovali к místním jazykům většinou velmi přehlíživě. Pouze
necelá pětina se alespoň zvládla místním jazykem dohovořit. To přispělo k tomu, že domácí
obyvatelstvo bylo nuceno učit se rusky. Od konce 70. let rusifikační tendence zesilovaly a ruština
se učila na všech typech škol. Znalost ruštiny uvádělo v roce 1989 65,7% Lotyšů, 37,4% Litevců a
33,6% Estonců.22 Další byli schopni alespoň základní domluvy.
Rusifikace

v jazykové oblasti se však ve všech státech lišila. Důvodem je zčásti rozdílná

příslušnost

jazyků к jazykovým rodinám. Zatímco litevština a lotyština patří к indoevropské

rodině (sem patří
snazší p r o

jazykové

Litevce

bariéře

i

ruština),

a

Lotyše. Baltské jazyky jsou navíc slovanským relativně podobné.

Estonci

celé

estonština se řadí mezi jazyky ugrofinskc. Naučit se rusky je tedy
1

díky větší

rusifikaci odolávali lépe.

2.5 Období nezávislosti po roce 1991
První protesty proti režimu se začaly objevovat v 70. letech. Roku 1972 spáchal na protest proti
režimu sebevraždu devatenáctiletý litevský student. V 80. letech následovala řada dalších protestů.
Po nástupu Michala Gorbačova a zahájení perestrojky prostesty ještě zesílily. Bylo prosazováno
úplné

osamostatnění pobaltských zemí, nejen autonomie na Moskvě. Roku 1989 si obyvatelé

všech tří států (celkem kolem 2 milionů lidí) připomněli 50. výročí podpisu MolotovRibbentropova

paktu tím, že vytvořili 600 km dlouhý řetěz táhnoucí se z Tallinnu přes Rigu až do

Vilniusu a na několik minut se chytili za ruce. Demonstrovali tak odvahu vytrvat ve svém boji za
osamostatnění. Tato událost je připomínána pod názvem „pobaltská cesta".
Litevci byli v boji za nezávislost nejaktivnější. V červnu 1988 založili reformní hnutí zvané
Sajůdis.
V

V parlamentních volbách na počátku roku 1990 získalo hnutí absolutní většinu hlasů.

březnu

uvalila n a

1990 pak včele s Vytautasem Landsbergisem vyhlásilo nezávislost Litvy. Moskva
Litvu hospodářské embargo. Ekonomická blokáda způsobila Litvě velké problémy,

Protože její hospodářství bylo na SSSR závislé. Pro nezávislost země hlasovalo v referendu 90 %
lidí.

22 ŕ
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Lotyšské

národní hnutí se formovalo též v říjnu 1988. V červenci 1989 vyhlásil Nejvyšší sovět

Lotyšské

SSR svrchovanost Lotyšska. Nezávislost byla parlamentem potvrzena v květnu 1990.

V referendu se pro nezávislost vyjádřilo 74 % lidí.
Estonsko zažilo podobný vývoj, Nejvyšší sovět Estonské SSR vyhlásil svrchovanost Estonska
v roce 1988. V téže době podepsalo asi 850 tisíc Estonců protestní petici proti dodatku sovětské
ústavy, který měl zesílit centrální moc. Deklarace nezávislosti byla parlamentem potvrzena v roce
1990 a v referendu se pro nezávislost Estonska vyslovilo 78 % hlasujících.
Ve všech pobaltských státech proběhlo ještě v březnu 1991 sovětské svazové referendum
kladoucí otázku na udržení modernizovaného Sovětského svazu. I přes velké množství
sovětských vojáků na území Pobaltí se referendum s podporou nesetkalo. Zúčastnila se ho
menšina, převážně ruských občanů. V Estonsku byla účast 19,4 %, v Litvě přišlo volit 18,8 %
voličů a v Lotyšsku hlasovalo 22,9 %.
Vyhlášení nezávislosti všech tří států ani výsledky referend Moskva dlouho neuznávala. Sovětské
vedení v čele s Gorbačovem bylo ochotno připustit autonomii, ale ne nezávislost. Teprve po
moskevském pokusu o státní převrat v srpnu 1991 se situace stala neudržitelnou a v září byla
nezávislost Pobaltí potvrzena rozpadajícím se SSSR.
Velkým problémem zůstávala přítomnost ruských vojsk v Pobaltí. Rusko usilovalo o udržení
některých strategických základen. Po řadě diplomatických jednání se pobaltským politikům
Podařilo dosáhnout jejich stažení v Litvě až v srpnu 1993, v Lotyšsku a Estonsku ještě o rok
Později.
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3 Současné postavení ruské menšiny v Pobaltí
V

současné době

států

je s l o ž e n í o b y v a t e l s t v a v P o b a l t í v e l m i r ů z n o r o d é . V k a ž d é m z e tří p o b a l t s k ý c h

n a l e z n e m e m n o h o n á r o d n o s t n í c h m e n š i n . T a t o m u l t i k u l t u r a l i t a je b e z e s p o r u

známkou

d e m o k r a t i c k é h o o v z d u š í v zemi, n a d r u h o u stranu z d e m o h o u existovat p r o b l é m y vyplývající

právě

z e s p o l e č n é h o s o u ž i t í . Z e j m é n a L o t y š s k o a E s t o n s k o j s o u z e m ě , k t e r é se v y z n a č u j í v e l k ý m

podílem

národnostních

menšin,

zejména

menšiny

ruské.

Národnostní

politika

je

jednou

z k l í č o v ý c h o b l a s t í , k t e r é se v ě n u j í n e j e n s a m o t n é státy, ale n a p ř í k l a d i E v r o p s k á u n i e , jejímiž
il

cleny jsou

v š e c h n y tři státy P o b a l t í . T a se n á r o d n o s t n í p o l i t i k o u s v ý c h č l e n s k ý c h s t á t ů z a b ý v á a

velmi p ř í s n ě

dohlíží na práva národnostních menšin.

Tato kapitola

s l e d u j e p o s t a v e n í r u s k é n á r o d n o s t n í m e n š i n y v P o b a l t í (s d ů r a z e m n a L o t y š s k o a

Estonsko) v e všech základních oblastech lidského konání.
P r o l e p š í o r i e n t a c i v c e l é p r o b l e m a t i c e je n u t n é v y c h á z e t z n á r o d n o s t n í h o s l o ž e n í j e d n o t l i v ý c h
států Pobaltí. T o přibližují následující tabulky.

Tabulka 3-1: Národnostní složení Estonska v roce 2000
Počet

^Národnost

Podíl v %

Estonci

924 589

68,43

Rusové

347 645

25,73

Ukrajinci

28 643

2,12

Bělorusové

16 665

1,23

Finové

11 235

0,83

Tataři

2 540

0,19

Lotyši

2 258

0,17

Poláci

2 134

0,16

Židé

2 003

0,15

Litevci

2 090

0,15

Němci

1 893

0,14

Ostatní

9 374

0,69

Celkem
1 351 069
Zdroj: Estonský statistický úřad

100,00

z tabulky vyplývá, že R u s o v é jsou v E s t o n s k u nejpočetnější n á r o d n o s t n í m e n š i n o u . N á r o d n o s t n í
dožení E s t o n s k a vykazuje v zásadě p o d o b n é rozložení obyvatel jako v sousedním

Lotyšsku,

alespoň

domácího

co

se

týče

zastoupení

domácího

obyvatelstva

a ruské

menšiny.

Podü

o b y v a t e l s t v a n a c e l k o v é p o p u l a c i je vyšší n e ž v L o t y š s k u , p o d ü R u s ů se tolik neliší. Z a s t o u p e n í
Ut

e v c ů je v ý r a z n ě m e n š í n e ž v L o t y š s k u - L i t v a s o u s e d í p o u z e s L o t y š s k e m . O p r o t i L i t v ě a

Lotyšsku zde n a l e z n e m e i p o d ü finské menšiny.
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Tabulka 3-2: N á r o d n o s t n í složení Lotyšska v roce 2000
Národnost

Počet

Lotyši
Rusové

Podíl v %

1 351 489

59,00

652 204

28,50

Bělorusové

86 594

3,80

Ukrajinci

58 175

2,50

Poláci

55 682

2,40

Litevci

31 307

1,40

Židé

9 525

0,40

.Estonci

2 536

0,10

_Ostatní

43 253

1,90

2 290 765
Zdroj: Lotyšský statistický úřad

100,00

Celkem

V Lotyšsku

je podíl ruské menšiny ještě o něco vyšší než v Estonsku. Oproti Estonsku zde

nalezneme větší zastoupení Ukrajinců a Bělorusů. Především do Lotyšska a Estonska směřovala
^ská imigrace za dob sovětského režimu v Pobaltí.
Tabulka 3-3: N á r o d n o s t n í složení Litvy v roce 2001
-Národnost^

Počet

Podíl v %

2 907 293

83,45

Poláci

234 989

6,74

Rusové

219 789

6,31

Bělorusové

42 866

1,23

Ukrajinci

Litevci

22 488

0,65

Židé

4 007

0,12

Němci

3 243

0,09

Tataři

3 235

0,09

Lotyši

2 955

0,08

Romové

2 571

0,07

Armenci

1 477

0,04

Ostatní

6 138

0,18

Celkeni

3 483 972

100,00

Zdn

->: Něvský statistický úřad

tabulky vyplývá, že v Litvě má domácí obyvatelstvo převahu a tvoří kolem 84 % celkové
P°pulace.
Statů

me

Druhou

> které

nejpočetnější menšinou jsou Poláci, což je dáno historickým vývojem obou

byly v minulosti po nějakou dobu dokonce součástí jednoho státu - Polsko-litevské

- Druhou

nejpočetnější menšinu tvoří Rusové. Tento stav také není nijak zvlášť překvapivý
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vzhledem к sovětské okupaci Pobaltí. Oproti Lotyšsku a Estonsku je však toto procento téměř
zanedbatelné.
Celkově žije v Pobaltí kolem 7 milionů obyvatel. Z tohoto počtu je 1,2 milionu Rusů. Všude jsou
Rusové

druhou nejpočetnější menšinou, i když v Litvě je jejich zastoupení výrazně nižší než

v obou

zbývajících státech. Tento stav je důsledkem dlouholeté sovětské okupace Pobaltí. Též

další zastoupení menšin je dáno historickým vývojem států či sousedskými vztahy.
Na základě výzkumů, které zkoumají volbu národnosti u dětí ve smíšených manželstvích, je
možné do budoucna předpokládat, že se podíl domácích populací bude i nadále pomalu zvyšovat
(dalšími faktory ovlivňujícími budoucí etnickou skladbu jsou přirozený přírůstek a migrační saldo
u jednotlivých národností, ty však nevypovídají o procesu asimilace). Na příkladu Lotyšska se
ukazuje, že srovnáme-li počet dětí ve smíšených manželstvích, které dostaly lotyšskou národnost,
a

počet rodiček lotyšské národnosti v témže období, přibývalo od roku 1989 do roku 1998

Lotyšů každoročně přibližně stejným tempem. Nárůst ruské populace byl přitom v roce 1998 o
poznání nižší než v roce 1989 (počet narozených děti s ruskou národností každoročně převyšoval
počet rodiček ruské národnosti, ale v roce 1998 již o poznání měně než v roce 1989 a dnes lze
předpokládat, že již ruská národnost zaznamenává mírný pokles počtu narozených dětí ve
smíšených manželstvích ve vztahu к počtu ruských rodiček).21 Kromě toho Rusy více než Lotyše
postihuje přirozený

úbytek, který v Lotyšsku obecně patří к nejvyšším na světě, i záporné

migrační saldo.

Jiné tendence je možné na příkladu Lotyšska sledovat u ostatních rusky mluvících národností Bělorusů a Ukrajinců. I když počet narozených s touto národností neustále klesá, byl v roce 1998
jednoznačně menší než v roce 1989. Přestože tedy těchto národností kontinuálně ubývá, je zde
oproti roku 1989, kdy byli Ukrajinci a Bělorusové ochotni asimilovat se do ruské populace
(zjednodušeně by bylo možné tvrdit, že v Lotyšsku tehdy existovala jen jedna rusky mluvící
»národnost" sestávající ze tří skutečných národností - Rusů, Bělorusů a Ukrajinců), patrná snaha
° určitou emancipaci, která narušuje dřívější homogenitu rusky mluvících národností.

i p 2era

> L.: The Development of Ethnie Asimilation in Latvia in the 1990s., str. 89
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3.1 Politické a právni souvislosti
3.1.1 Nabývání občanství
Jedním z hlavních problémů v současném Pobaltí je vysoký podíl obyvatel bez státní příslušností.
Problém se týká především Lotyšska a Estonska. V Litvě není podíl národnostních menšin tak
výrazný. Proto se Litva po obnovení nezávislostí rozhodla, že svým občanům, kteří žili na území
do roku 1989 a kteří o občanství požádali, udělí státní občanství automaticky. Podíl
národnostních menšin v Lotyšsku a Estonsku je vyšší a pro udělení občanství je potřeba splňovat
určité podmínky. Zřejmě nejsilnější a nejmédializovanější je problém občanství v Lotyšsku.
Estonsko
Po

obnovení

estonské

nezávislosti získali estonské občanství automaticky ti, kteří byli občany

Estonska

již

Estonska

(1,391 000 obyvatel) tedy obnovily své občanství v roce 1992. Ostatní obyvatelé

před rokem

(především neestonské

1940, a jejich potomci. Přibližně dvě třetiny z celkové populace

národnosti) musí žádat o estonské státní občanství v procesu naturalizace.

Estonské státní občanství bylo automaticky uděleno i osobám, které aktivně podporovaly ideu
obnovení nezávislého státu a které požádaly o udělení estonského občanství před březnem 1990.
Základním dodatkem zákona o občanství byl dodatek z roku 1998, který stanovil, že děti
narozené po roce 1992, jejichž rodiče bez estonského občanství žijí v Estonsku alespoň 5 let,
získávají estonské občanství automaticky bez jakýchkoli podmínek.
Osoba,

která žádá o estonské občanství prostřednictvím naturalizace, musí souvisle pobývat na

estonském území alespoň 5 let, umět základy estonského jazyka. Též musí znát základní principy
ústavy a základních občanských práv a povinností. Lidé, kteří se narodili před rokem 1930,
nemusí skládat písemnou část jazykové zkoušky.
Během kampaně, která probíhala v letech 1993 - 1998, se počet lidí, kteří získali estonské státní
občanství, zvýšil. Podíl lidí bez státní příslušnosti poklesl z 32 % v roce 1992 na 10 % v roce
2005.24
Největší nárůst v získání estonského občanství byl zaznamenán v roce 2004, kdy se Estonsko
stalo členem Evropské unie. Tento akt byl impulsem především pro mladé lidi, protože
vstoupením Estonska к tomuto uskupení se každý Estonec stává automaticky členem Evropské

24

www.valitsus.ee
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unie. Počet lidí, kteří v tomto roce získali estonské občanství, byl téměř dva krát větší než
v předešlém roce.
Co se týče ruské menšiny, je estonskými občany 40,4 % Rusů a 20,9 % má ruské občanství. 38,0
% Rusů nemá ještě estonské občanství a nerozhodli se zatím pro jiné. Jsou tedy považováni za
neobčany. Přesto je jim (jako v Lotyšsku) přiznána většina práv plnoprávných občanů.
V roce 1996 začala estonská vláda lidem bez státního příslušenství, kteří byli dříve držiteli
sovětského cestovního pasu, vydávat dokumenty totožnosti. Tyto dokumenty slouží jako oficiální
průkaz totožnosti a dovolují jejich držitelům cestovat za hranice.
Estonsko je jednou z mála zemí, kde všichni její obyvatelé, bez ohledu na své občanství, mají
právo volit do komunálních voleb. Musí jim být 18 let a musí žít na daném území nejméně 5 let.
Lotyšsko
Získání občanství reguluje v Lotyšsku Zákon o občanství, který byl přijat v roce 1995. Podle něj
ti, kteří přišli do Lotyšska před rokem 1940 získali po obnovení nezávislosti státu lotyšské státní
občanství automaticky. Tedy i bez ohledu na to, zda ovládali lotyšský jazyk či nikoli. Toto právo
se vztahuje i na jejich přímé potomky. Je tomu tak z důvodu, že zákony a ústava, které jsou
v platnosti, byly přijaty před okupací Lotyšska před rokem 1940, a tak po roce 1991 získali
automaticky občanství lidé, kteří byli lotyšskými občany již před okupací. Dětem, které se
rodičům-neobčanům narodili po 21. srpnu 1991, je občanství rovněž udělováno automaticky.
Jedinou podmínkou je, aby rodiče písemně požádali a vyjádřili přání, aby se jejich dítě stalo
plnoprávným občanem. Přesto jsou Rusové к této možnosti vcelku pasivní a jen pětina z těchto
dětí tak opravdu občanství získává.25
Pro získání lotyšského státního občanství je v současnosti potřeba, aby člověk pobýval na území
Lotyšska nejméně pět let bez přerušení (Rusové splňují tuto podmínku ve 100 %), dále znalost
lotyšského jazyka, základních principů lotyšské ústavy a základních občanských práv a povinností.
Uchazeč musí dále znát text hymny a lotyšskou historii. Musí prokázat legální zdroj příjmu a
v

neposlední řadě slíbit oddanost republice. V rámci naturalizačního procesu byla v roce 1994

zřízena i Naturalizační komise, která se problematikou získávání občanství v Lotyšsku zabývá.
Jazyková zkouška a zkouška z lotyšské historie není tak obtížná: 95% žadatelů je složí napoprvé a
uchazeč je dokáže složit po absolvování kurzu, který trvá šest až osm týdnů.

25

Mežs, I.: Latvia: country and society
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Počet naturalizovaných se v Lotyšsku každým rokem zvyšuje. Rekordní počet žádostí o
naturalizaci byl podán v roce 2004 (1. května 2004 se Lotyšsko stalo členem EU), kdy se
rozhodlo zažádat o občanství 14 893 Rusů, což je velký nárůst v porovnání s minulými lety
(v roce 2003 bylo podáno 7 789 žádostí, v roce 2002 to bylo 5 761; viz graf). V období 1995 2005 o něj požádalo 68,2 % neobčanů. Důvodem nárůstu podaných žádostí je fakt, že vstupem
státu do EU získávají všichni jeho občané automaticky práva, která ze členství vyplývají (volný
pohyb pracovních si! apod.).
V současné době (rok 2006) má lotyšské občanství 54,0 % z celkové ruské populace, v roce 2005
to bylo 52,9 % Rusů (Lotyšský statistický úřad). Rusů, kteří žili na území státu již před rokem
1940 a získali tudíž občanství automaticky, je 36 %. Zbývající Rusové (64 %) přišli za dob
sovětské okupace. Z Rusů, kteří tedy občanství mají, ho minimálně třetina získala naturalizaci.
Graf 3-1: Žádost o naturalizaci v Lotyšsku

Žádost o naturalizaci v Lotyšsku
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Zdroj: www.prague.am.gov.lv (na základě údajů Lotyšské komise pro naturalisa)

2 grafu vyplývá, že v počtu podávaných žádostí za jednotlivé roky se chování jednodivých
Menšin zásadně neliší. U všech národností můžeme vysledovat nárůsty i poklesy v podání žádostí
vždy ve stejném roce. Jednotlivé nárůsty a propady jsou však v případě ruské menšiny mnohem
výraznější. Mnohem výraznější nárůst žádostí je i v roce 2004, kdy Lotyšsko vstoupilo do EU.
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Jednotlivé země se zabývají tím, jak zvyšovat procento svých občanů, zároveň jak přistupovat
к neobčanům, jaká jim přisoudit práva a podobně. Parlament Lotyšské republiky dne 26. května
2005 ratifikoval Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin. Ta je aplikována na ty
občany Lotyšska, kteří se odlišují od Lotyšů pokud jde o kulturu, náboženství a jazyk, kteří žijí
v Lotyšsku již několik generací, kteří se považují za součást lotyšského státu a společnosti a jež si
chtějí zachovat svou odlišnost. Parlament se zabýval otázkou, zda-li by osobám, které přišly do
Lotyšska během padesátileté okupace Sovětským svazem a ještě nezískaly lotyšské občanství,
měla být poskytována práva národnostních menšin. Lotyšský parlament se rozhodl, že podle
zákonu o naturalizaci, lidé, kteří nejsou občany Lotyšska nebo jiného státu, ale trvale a legálně žijí
v Lotyšské republice a kteří se sami označují za národnostní menšinu v souladu se zákonem, mají
mít práva zaručená Rámcovou úmluvou. Lotyšsko tedy bude i nadále poskytovat neobčanům
práva, která mají občané národnostních menšin - ve vzdělání, sdělovacích prostředcích,
náboženství apod. Neobčané mohou volit do místních orgánů, dále mohou například vlastnit
cestovní pas.
Litva
V Litvě sovětská imigrace zásadně etnické poměry nezměnila. Proto se rozhodla poskytnout
přistěhovalcům volební právo automaticky. Všem občanům, kteří žili v Litvě před rokem 1989 a
vyjádřili přání stát se občany země, bylo přiděleno občanství automaticky. V Litvě zákon
stanovuje, že pokud žádá člověk o udělení občanství v rámci procesu naturalizace, musí pobývat
na území státu nejméně 10 let, složit jazykovou zkoušku, zkoušku ze základů litevské ústavy a
musí prokázat legální zdroj příjmu.
Závěrem je možno říci, že podmínky pro udělování občanství se výrazně neliší od jiných
evropských států. Oproti svým pobaltským sousedům Litva žádá delší dobu pobytu na svém
území, ostatní podmínky jsou téměř totožné. Všechny státy se snaží ve svém zájmu proces
naturalizace neobčanům zjednodušovat, pořádají pro ně jazykové a jiné kurzy, které je ke
zkouškám potřebným pro získání občanství připraví. (Těm, kteří uspějí, bývají často za
absolvované kurzy, vráceny peníze.)

3.1.2 Politické postoje ruské menšiny
To, co odlišuje menšiny a domácí obyvatelstvo, je jejich postoj к politickým událostem a
politickým rozhodnutím země. Postoj se projevuje například jejich politickými preferencemi, a to
zejména ve volbách. Dobrým dokladem politického postoje jsou výsledky referenda o vstupu do
Evropské

unie. Na rozdíl např. od parlamentních nebo prezidentských voleb jsou navíc výsledky
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referenda dobře srovnatelné — referenda se ve všech třech zemích konala ve stejné době, šlo
v nich o podstatnou, ale ve všech třech zemích tutéž politickou změnu (výsledky voleb jsou
obtížně srovnatelné, protože v každé zemi existuje jiné spektrum politických stran, příp.
prezidentských kandidátů).
Výsledky referenda o vstupu do EU ukazují, že mezi domácím obyvatelstvem a ruskou menšinou
existují v oblasti politických názorů stále propastné rozdíly. I přesto, že se referenda nemohli
účastnit neobčané, výsledky ukazují, že se Rusové vyjádřovali spíše proti vstupu do EU. Kdyby
hlasovali i nebčané, kteří se mohou (ať již oprávněně, nebo neoprávněně) cítit současným
režimem poškozováni, nebyl by výsledek ú ruské menšiny tak překvapivý. To, že se v referendu
vyslovovali převážně proti vstupu do EU i lotyšští občané ruské národnosti, poukazuje na stále
velkou propast mezi Rusy a domácím obyvatelstvem, neboť u llusů, kteří již získali lotyšské či
estonské občanství, by se mohla předpokládala větší míra integrace a sžití se státem, ve kterém
žijí. Tato situace ukazuje na více než jen politický problém. Existují zde stále velké sociální
bariéry, proces integrace menšiny v tomto smyslu není moc úspěšný. Ruská menšina v Pobaltí
funguje spíše nejen na geografické úrovni (regionální rozmístění), ale především na úrovni
sociální.
Všechny tři pobaltské státy vstoupily do EU v roce 2004. Každý stát před vstupem uspořádal
referendum, ve kterém se svých občanů ptal, zda se vstupem souhlasí. Základní informace o
referendech v jednotlivých zemích ukazuje tabulka.
Tabulka 3-4: Základní údaje o referendech o vstupu do E U v pobaltských státech
stát

d a t u m konání

znění otázky
"Jsem pro členství Litvy
v Evropské unii."
(k zaškrtnutí ano x ne)

Litva

10.-11.5.2003

Lotyšsko

20.9.2003

Jste pro členství Lotyšska v
Evropské unii?

14.9.2003

Souhlasíte se vstupem Estonské
republiky do Evropské unie a
textovou pasáží novely ústavního
zákona Estonské republiky?

Estonsko

okruh voličů
Každý občan Litevské republiky, který к datu
konání referenda dosáhl 18 let věku; nesmějí se
účastnit občané uznaní za nesvéprávné.
Každý občan Lotyšské republiky, který к datu
referenda dosáhl 18 let věku; nesmějí se účastnit
neobčané, občané ve výkonu trestu odnětí
svobody a občané uznaní za nasvéprávné.
Každý občan Estonské republiky, který к datu
konání referenda dosáhl 18 let věku; nesmějí se
účastnit občané uznaní za nesvéprávné.

Zdroje: www.vrk.lt,www.cvk.lv,www.vvk.ee

V Litvě bylo pro vstup do EU 91,1 % hlasujících, což je výrazně více než v Lotyšsku a Estonsku.
Již tato skutečnost indikuje hypotézu, že menšinové národnosti (zejména ruská), které jsou
У Lotyšsku a Estonsku zastoupeny výrazněji než v Litvě, hlasovaly mnohem častěji proti vstupu
do EU než národnosti domácí. Regionální rozdíly ve výsledcích referenda tuto hypotézu
potvrzují. Nejmenší podíl hlasů „pro" vykázalo město Visaginas (stále však 78,4 %, tedy výsledek
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jednoznačně pro) a regiony Šalčininkai, Vilnius, Švenčionys, Ignalina a Zarasai (všechny mezi 79 a
85 %). Všechny uvedené regiony se nacházejí při východní hranici Litvy, kde žije početná ruská a
běloruská menšina. Naopak až к 95 % se šplhá podíl hlasujících „pro" ve městech Kaunas,
Palanga, Alytus a regionu Kaunas.
V Lotyšsku se pro vstup do EU vyjádřilo 67,5 % hlasujících, jejichž hlas byl platný. Odhaduje se,
že pouze 16 % Lotyšů bylo prod vstupu do EU, zato mezi Nelotyši bylo prod téměř 80 %
hlasujících.26 Nejvíce prod bylo občanů ve městě Daugavpils (68,5% platných hlasů),
následovaným městem Rězekne (56,5 %) a regiony Kráslava, Daugavpils a Ludza (všechny kolem
50 %). I v Rize bylo proti přes 40 % platných hlasů. Ve všech těchto oblastech opět žije početná
ruská menšina. Naopak v tradičních „baštách" lotyšské národnosti, tedy v západním a
severovýchodním Lotyšsku (a zvláště pak mimo velká města) bylo pro vstup do EU přes 80 %
hlasujících (nejvíce v regionech Valmiera, Liepája, Kuldíga a Valka). Lze tedy říci, že národnostní
příslušnost výrazně určovala to, jak lidé volili, a je stále jednou z nej významnějších charakteristik,
která dělí obyvatelstvo. Eglajs proto jednoznačně poukazuje na silnou souvislost mezi hlasováním
pro/proti vstupu do EU a etnickou strukturou v jednotlivých obcích Lotyšska. Naopak ve
většině evropských států hrají při politických rozhodováních hlavní roli jiné faktory jako
například pohlaví, dosažené vzdělání, profese apod.
V Estonsku se pro vstup vyjádřilo 66,8 % hlasujících, jejichž hlas byl platný. Největší podporu
nacházíme ve městě Tartu (pro se vyslovilo 72,6 %) a v okrese Harjumaa (zázemí Tallinnu; pro
bylo 69,9 %). Naopak nejmenší podporu vyjádřili voliči v okrese Ida-Virumaa (57,0 % pro, 43 %
proti) a v okrese Vöru (pro 58,3 %, proti 41,7 %).27 Opět jde o oblasti s výraznou ruskou
menšinou, byť v Estonsku na rozdíl od Lotyšska nenajdeme region, který by většinově hlasoval
proti vstupu do EU. Uvážíme-li navíc, že například v okrese Ida-Virumaa je výrazně více než
90 % obyvatel neestonské (zejména ruské) národnosti, ukazuje se, že ruská menšina v Estonsku
není tak výrazně názorově a politicky konsolidovaná jako v Lotyšsku.
Z a j í m a v é je, ž e j e d n o z n a č n ě n e j v ě t š í p o d í l h l a s u j í c í c h p r o v s t u p d o E U b y l v r e g i o n u „ z a h r a n i č í " ,
k a m p a t ř í v š i c h n i voliči, k t e ř í h l a s o v a l i n a z a s t u p i t e l s k ý c h ú ř a d e c h m i m o d o m o v s k o u

zemi.

D ů v o d e m p r a v d ě p o d o b n ě b u d e j e d n a k „ m e z i n á r o d n ě j š í " o r i e n t a c e t ě c h v o l i č ů , kteří h l a s u j í
v zahraničí,

ale

také

výběr

pracovníků

velvyslanectví,

který

je

zčásti

politicky

ovlivněn.

V estonském referendu tak bylo v zahraničních volebních místnostech pro vstup do EU 93,7 % a

26
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v lotyšském 92,5 %. V litevském referendu byli občané hlasující v zahraničí zařazeni do regionu
„Vilnius-město".
Z výsledků vyplývá, že ve všech třech zemích souvisí regionální výsledky referenda o vstupu do
EU s podílem domácích/ostatních národností. Současně se ukazuje, že v Lotyšsku jsou
menšinové národnosti (zejména ruská) nejvýrazněji sociálně a politicky konsolidovány, protože
podíl hlasů „proti" je v ruských regionech velmi výrazný - ruské regiony v Lotyšsku se jako
jediné v Pobaltí vyslovily proti vstupu do EU. Naopak sociální a politická konsolidovanost
menšin v Estonsku a zejména v Litvě je méně výrazná.
il

3.2 Sociální souvislosti
3.2.1 Školství
Oblast školství je jednou z oblastí, kde se rusifikace projevila výrazně a s jejímiž následky se státy
vypořádávají velmi postupně. Vždyť po ruské okupaci byly do roku 1946 zavřeny školy všech
národnostních menšin a ponechány školy pouze ruské.
Zároveň je školství jednou z oblastí, která je nadějí pro integraci národnostních menšin. Školy
jsou místem, kde se děti setkávají od nejútlejšího věku, napomáhají jejich socializaci. Děti nemají
předsudky a neřeší národnostní příslušnost svých spolužáků. Žiti v multikulturním prostředí je
pro ně samozřejmostí. Proto jedním z cílů školské politiky je odstranění dvou paralelních
školských systémů - domácího a ruského, které se vytvořily za sovětského režimu, a napomoci
tak procesu integrace.
Estonsko
Vzdělání v ruštině je v Estonsku poskytováno na státních i soukromých školách všech stupňů.
2 4 % všech estonských dětí školou povinných navštěvovalo ve školním roce 2003/2004
ruskojazyčnou základní nebo střední školu. 10 % ze všech studentů vyššího vzdělání jej
absolvovalo v ruském jazyce. Ruské školy jsou ve všech místech, kde žije výrazná ruská populace.
Vzdělání je jak v estonských, tak ruských základních a středních školách jednotné a vychází
z národního kurikulárního programu schváleného v roce 1996.
V ruských školách je vyučováno ruštině jakožto mateřskému jazyku a estonština je zde brána jako
první cizí jazyk. Je zde povinným předmětem, vyučovaným od první třídy. I přes snahu, aby na
dalším stupni pokračovaly děti ve studiu již v estonštině, možnost studovat v ruštině bude
existovat i nadále.
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V roce 2003/2004 bylo v Estonsku celkem 625 základních a středních škol. 519 z nich bylo
estonských, 85 ruských a 21 takových, které navštěvovaly děti ruské i estonské národnosti.28
V posledních letech počet dětí, kteří studují v ruské škole, klesá. Jedním z důvodů je klesající
přirozený přírůstek ruské populace, zároveň i tendence pokračovat v dalším studiu, zvláště ve
větších městech jako je Tallinn či Tartu.
Též několik státních a soukromých vysokých škol poskytuje vzdělání v ruštině. V roce 2003/2004
9,8 % všech vysokoškolských studentů měli ruštinu jako vyučující jazyk. I zde se však procento
studentů s ruským vyučujícím jazykem snižuje.
li
Graf 3-2: Počet studentů (v tisících) na základních a středních školách v letech 1990 - 2003 podle
vyučovacího jazyka
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Graf 3-3: Podíl studentů, kteří v letech 1993 - 2002 uváděli jako svůj vyučovací jazyk ruštinu
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Lotyšsko
Ještě v roce 1992 bylo uváděno, že na východě území Lotyšska existuje několik obcí, kde
neexistují jiné než ruské školy. V dalších, i když smíšených, však existuje výuka pouze v ruštině.
Kvůli tomu (a také kvůli ekonomické zaostalosti této oblasti) migrují Lotyši směrem na západ
Země. Tento fakt přinejmenším podněcuje к diskuzi, zda jsou Rusové v Pobaltí diskriminováni či
nikoli. Je zajímavé, že dětí a studentů, jejichž vyučovacím jazykem je ruština, je více než je Rusů
v celkové populaci. Jasným příkladem rusifikace je jazyková situace ve východolotyšském městě
Zilupe. Dnes pouze Vi dětí do 20 let mluví lotyšsky. Ve věkové kategorii 20 - 59 je to polovina,
zatímco mezi obyvateli nad 60 let jsou to téměř všichni.24 Ti navštěvovali školu ještě před
obsazením území v roce 1940 a následným zavřením lotyšských škol. Další generace vyrůstala již
s ruštinou. Jen velmi pomalu a spíše z individuálních iniciativ se situace mění a i zde jsou
zaváděny třídy s lotyštinou jako vyučovacím jazykem.
Neméně složitá situace je i na středních a vysokých školách. Školy často v 90. letech řešily
problém, zda vyučovat jen v národním jazyce, či s tímto jazykem ponechat na stejné úrovni i
ruštinu a vyučovat v obou jazycích. Některé školy řešily situaci tím, že přijímaly studenty do
oborů, kde je ruština hlavním jazykem, ale jednou z hlavních podmínek je, že se tito studenti
v nejbližší době naučí jazyku národnímu. Ještě na začátku 90. let .nebylo totiž výjimkou, že
promovaní vysokoškoláci nebyli schopni mluvit domácím jazykem.
Sovětská politika v Pobaltí vedla mladší domácí obyvatele k tomu, aby se vyhýbali technickému
odvětví, neboť zde byla místa obsazovaná hlavně nově příchozími obyvateli. Ti zastávali většinu
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v téměř všech velkých továrnách. Vybrat si tento obor znamenalo zároveň pracovat v ruském
kolektivu, čemuž se chtěli mladí lidé vyhnout. V roce 1993 tak na Technické univerzitě v Rize
studovala méně než polovina domácích studentů. Ti raději volili obory humanitní, umělecké či
zemědělské.
I za sovětského režimu se ve školství objevovaly pokusy o integraci menšin. Jedním z ojedinělých
projektů lotyšského vzdělávání v 60. letech bylo opatření, kdy v Lotyšsku existovaly školy
s ruštinou a lotyštinou jako dvěma vyučujícími jazyky. Děti podle své národnosti navštěvovaly ty
třídy, kde se vyučoval jejich jazyk. Cílem bylo, aby se tyto děti, i když byly vzdělávány odděleně,
účastnily spolu mimoškolních aktivit. Ve výsledku byly tyto aktivity vedeny pouze v ruštině vinou
nestejných jazykových dovedností. Tyto školy nakonec к etnickému sbližování nevedly a po pádu
sovětského režimu byl tento způsob výuky zrušen. Stejně je navštěvovala pouze třetina dětí,
ostatní navštěvovaly školy výhradně ruské či lotyšské.
Po obnovení nezávislosti byly obnoveny školy národnostních menšin, které zde existovaly již
před rokem 1940. Od roku 1993 zde existuje více než 210 škol: více než 200 ruských, 4 polské, 1
estonská, 1 litevská, 1 ukrajinská a 1 židovská. Je však pravdou, že mnoho etnických skupin
(zejména Ukrajinců a Bělorusů) se asimilovalo s Rusy, a tak již mnoho jejích příslušníků svým
rodným jazykem nemluví a jako první jazyk uvádí ruštinu.1"
Do poloviny 90. let existovaly v Lotyšsku dva odlišné školské systémy - ruský a lotyšský, každý s
vlastními osnovami. Tento segregovaný systém, zděděný z časů sovětské nadvlády, však
odrazoval rusky mluvící studenty, aby se učili lotyšský jazyk.
Po obnovení nezávislosti Lotyšska v roce 1991 byla lotyština znovu zavedena jako státní jazyk.
Naturalizace však pokračovala pomalu částečně proto, že značné množství etnických Rusů
neovládalo lotyštinu. Proto roku 1996 vznikl program výuky lotyšského jazyka, aby se tak všem
usnadnilo získat jazykové dovednosti, které opravňovaly к udělení občanství.
Naturalizační proces však kvůli obtížím spojených s výukou jazyka i nadále pokračoval pomalu
zvláště mezi staršími lidmi. Všeobecně se však předpokládalo, že pro mladší rusky mluvící
obyvatelstvo to nebude představovat žádný větší problém. Protože však mnozí etničtí Rusové
pokračovali ve studiu na jedné ze 159 výlučně ruských státních škol, proces naturalizace i nadále
zaostával.

1(1
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Fakt, že se zachovaly školy s výukou v ruštině, byl jakýmsi gestem dobré vůle v obtížném období
transformace, ale brzy se ukázalo, že tento stav ve skutečností podporuje segregaci a následně
faktickou diskriminaci. Žáci mluvící pouze rusky nemohli získat občanství, obtížně se integrovali
do lotyšské společnosti a jejich možnosti získat vyšší vzdělání a uplatnění na trhu práce byly
omezené. Přestože má program podporovat sociální integraci, rovné příležitosti a občanství pro
všechny, kteří v Lotyšsku žijí, setkal se u některých opozičních politiků a části ruského
obyvatelstva s odporem.
Za účelem nápravy této situace byl roku 1998 přijat Školský zákon. Jeho účelem bylo zvýšit
dovednost v používám lotyšského jazyka a současně ochránit práva studentů navštěvovat školy
pro menšiny, kde bude výuka probíhat v jednom z osmi menšinových jazyků. Ruským žákům i
příslušníkům dalších menšin se tak zaručovala dvojjazyčná výuka, která jim i nadále umožní
zachovat si tradice a etnickou idendtu a současně si i osvojit jazykové dovednosti umožňující plně
se účastnit občanského života v zemi.
Program zavedení výuky lotyšského jazyka ve školách pro menšiny obsahoval postupné zavádění
bilingvních kursů během několika let. Bilingvní osnovy byly zavedeny na základních školách ve
školním roce 2002/2003. Osnovy se zvýšeným podílem lotyštiny pro školy druhého stupně byly
zavedeny na středních školách v září 2004.
Reforma je uskutečňována postupným zvyšováním počtu hodin v lotyštině. Na školách pro
menšiny vyučujících dnes alespoň tři předměty v lotyštině budou přidány další dva kursy v
lotyštině. Vedení školy si samo zvolí předměty, které mají být vyučovány v lotyštině, v závislosti
na svých možnostech a preferencích rodičů.
Školy pro menšiny v Lotyšsku budou fungovat a budou pobírat státní dotace i po skončení
reformy. Pro necelou třetinu všech dětí školou povinných je vyučovacím jazykem stále ruština.
Program byl rozvržen tak, aby žákům poskytl potřebný čas na přechod na dvojjazyčnou výuku.
Během prvních pěti let nikdo neprotestoval, avšak v roce 2003, když se začaly připravovat změny
na školách druhého stupně, postavily se některé politické organizace proti těmto změnám.
Někteří studenti škol druhého cyklu, povzbuzováni některými radikálními poslanci a pod
vedením dospělých aktivistů, začali organizovat protesty proti závěrečné fázi programu.
Dožadovali se změny zákona, aby ve státem financovaných ruských školách ruština zůstala
jediným vyučovacím jazykem.
Rozsah a agresivita protestů v posledním roce zesílila, protesty

se stávaly stále více

konfrontačními a rafinovanějšími. Do sporu vstoupila i ruská vláda tím, že Školský zákon
odsoudila a vyjádřila podporu protestnímu hnutí. Politici podporující protesty v Lotyšsku i
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v Rusku začali předkládat další požadavky. Nevystupují pouze prod školské reformě, ale začali
vznášet požadavky i na změny lotyšské politiky v oblasd jazykové a v oblasd udílení občanství.
Lotyšské politice se v oblasti jazykové a školské, jakož i v politice udílení občanství, dostalo
široké mezinárodní podpory. V této oblasti bylo nutno dosáhnout mezinárodních standardů už
proto, aby se země mohla stát členem EU a NATO. Rada Evropy stejně jako OBSE také
souhlasila s lotyšskou politikou, zejména pokud jde o reformu školství.
Po studijní cestě do Lotyšska v březnu 2004 monitorovací výbor Rady Evropy prohlásil, že

protestní hnutí "má málo společného s občanskou společností ä s tradičními hnutími, jak je chápe %ápa
il

svčt," ale vedou jej radikální živly, kterým se údajně dostává morální a materiální podpory z Ruska.
Rada Evropy důrazně doporučila Rusku, aby ustalo ve svém kontraproduktivním zasahováním
do vnitřních záležitostí Lotyšska.

3.2.2 Jazyková situace
Nedostatečná jazyková vybavenost je jednou z největších překážek integrace menšin. Státy se
snaží nejrůznějšími kurzy a programy podporovat výuku národního jazyka u národnostních
menšin. Jedním ze způsobů, jak napomoci zvýšení podílu těch, kteří budou ovládat národní jazyk,
byla i reforma školství, která jednoznačně odmída stávající segregovaný školský systém jak
v Lotyšsku,

tak v Estonsku.

Přesto

nejsou ani dnes

jazykové

schopnosti

příslušníků

národnostních menšin uspokojivé.
Důkazem je stav v Lotyšsku, kde okolo 42 % celkové lotyšské populace náleží к nějaké
národnostní menšině. Z toho pouze polovina má dobré jazykoví znalosti. Zbytek zahrnuje i 12 %
těch, kteří lotyšsky neumí vůbec.11
Z dotazovaných Rusů v průzkumu New Baltic Barometer12 v Lotyšsku se jich v Lotyšsku
narodilo nejvíce ze všech ruských menšin v Pobaltí, a to 62 %, v Rusku 20 %. Naopak nejméně
Rusů narozených ve své zemi je v Estonsku, kde se narodilo 43 % Rusů, v Rusku pak kolem 37
%. Litva má hodně příslušníků z rusky mluvící populace narozených v Bělorusku, je jich dokonce
o něco více než těch, kteří se narodili v Rusku. Zde je příčina dána geografickou polohou. Téměř
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90 % Rusů v Estonsku a v Lotyšsku užívalo v dětství doma ruštinu. Jinými slovy, děti, kterě se již
sice narodily v Pobaltí, ale ruským rodičům, mluvily doma skoro vždy rusky.
Ani dnes Rusové doma neužívají oficiální jazyk země, ve které žijí, ale mluví v drtivé většině
rusky. Méně rusky mluví Rusové v Litvě, zde je však konkurenčním jazykem ruštiny polština,
kterou mluví kolem 25 % Rusů.
V posledních letech se počet lotyšsky mluvících pomalu zvyšuje. Data získaná ze sčítání lidu
v roce 2000 ukázala, že 81,7 % celkové populace umí lotyšsky. (V roce 1989 to bylo 62,3 %.)
Z ruské populace ovládalo lotyštinu v roce 2000 58 % lidí." Je nutné si však uvědomit, že toto
procento nevypovídá o dosažené jazykové úrovni.
Regulovat jazykovou situaci se snaží mnoho vládních programů a jazykových kurzů, které jsou
zajišťovány jak státními, tak neziskovými organizacemi. Přesto se Djačková (2004) domnívá, že
úroveň znalosti lotyštiny je u příslušníků národnostních menšin velmi slabá. Upozorňuje na fakt,
že se neustále zvyšují regionální rozdíly ve znalosti státního jazyka. Dalším problémem určité
stagnace je nedostatek motivace pro učení se státnímu jazyku u příslušníků národnostních
menšin.
Zmiňuje, že mnoho lotyšských i zahraničních expertů navrhuje podporu výuky jazyka ještě zvýšit.
Dle autorky též neexistuje mezi odborníky ani politiky shoda, jak nejlépe jazykové vzdělání u
národnostních menšin podporovat. Dořešen není ani způsob financování.
Přestože je znalost jazyka pro zapojení menšin jedním z nezbytných předpokladů, je důležitá
hlavně v oblasti uplatnění se na trhu práce a pro získání občanství. Získání jazykových
dovedností však jednoznačně nemusí pomoci к překonání pocitu odcizení národnostní menšiny.
Tím, co nejvíce stimuluje lidi к osvojení si státního jazyka, je zaměstnání, kariéra a profesní
rozvoj. Právě zaměstnání je hlavní sociální oblastí, kde se zvýšení jazykových dovedností u
národnostní menšiny projevilo v poslední době nejvíce. Osobní motivace však tedy stále chybí, u
starších občanů je to ještě patrnější. Jedním z řešení je dle Djačkové (2003) rozšíření nabídky
jazykových kurzů. Vláda by podle autorky měla věnovat větší úsilí popularizaci lotyštiny, měla by
více zdůrazňovat výhody, které znalost národního jazyka menšinám přinese, namísto akcentování
potřeby neustále jazyk chránit.
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Napomoci zlepšení jazykové situace měla i nová školská reforma, která se však u ruské menšiny
nesetkala s velkým ohlasem.
Podíl estonsky mluvících mezi příslušníky národnostních menšin se za posledních deset let zvýšil
z 24 % na 44 % v roce 2002.34 Znalost estonštiny jako svého mateřského jazyka nebo prvního
cizího jazyka udávalo 80,4 % celkové populace, resp. 39,7 % příslušníků ruské populace.
Na nedostatečnou jazykovou vybavenost poukazuje i fakt, že podíl příslušníků národnostních
menšin v takových odvětvích, které vyžadují znalost národního jazyka, je menší než u domácího
obyvatelstva. Zároveň zpomaluje u neobčanů proces naturalizace. A získání státního občanství je
и

též pro výkon určitých povolání nezbytné.

3.2.3 Vzdělanostní struktura
Dosažené vzdělání je předpokladem pro lepší zapojení se do společnosti, a to nejen v oblasti
ekonomické. S vyšším dosaženým vzděláním často stoupá možnost lepšího uplatnění se na trhu
práce. Je zajímavé sledovat dosažené vzdělání u příslušníků národnostních menšin a konfrontovat
ho s jejich uplatněním na trhu práce a zaměstnaností.
V roce 1989 mělo například 13 % příslušníků národnostních menšin v Estonsku dosažené
vysokoškolské vzdělání, 48 % mělo ukončené středoškolské vzdělání a 39 % mělo pouze základní
vzdělání. Během deseti let se situace změnila takto: počet vysokoškolsky vzdělaných lidí se téměř
nezměnil (14 %), zvýšil se počet středoškolsky vzdělaných lidí (55 %) a počet lidí se základním
vzděláním mírně poklesl (28 %). Změny v dosaženém vzdělání u Estonců byly po deseti letech
větší. VŠ vzdělání vzrosdo během těchto deseti let z 12 % na 14 %, střední vzdělání z 38 % na 50
% a základní pokleslo z 50 % na 35 %.M Vidíme, že vzdelanostné se národnostní menšiny a
Estonci příliš neliší.
V Lotyšsku mělo v roce 1989 pouze 9,6 % Lotyšů VŠ vzdělání. Nejvíce vzdělaní byli v tomto
ohledu Židé (40,7 %), Ukrajinci (16,3 %) a Rusové (14,3 %).3ň Židé a Rusové převažují ve
městech mnohem více než domácí obyvatelstvo nebo třeba i Poláci. Nejvíce vyšších škol je ve
velkých městech, dosažení vyššího vzdělání na venkově brání i sezónní práce. V tomto ohledu
tedy příslušníci národnostních menšin za domácím obyvatelstvem nezaostávají, naopak vykazují
lepší výsledky.
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3.2.4 Věková struktura
Ještě v roce 1989 byla neestonská populace v Estonsku v průměru mladší než estonská.1'
Hlavním trendem v současné době je však stárnutí příslušníků národnostních menšin (platí to i
v případě Lotyšska'18). Podíl lidí v produktivním věku a starších lidí se zvětšuje, naopak dětí je
méně. Za posledních deset let se počet lidí mladších 40 let podstatně snížil. Tato situace je dána
jednak nízkou porodností, jednak emigrací mladších lidí a jejich dětí zpět do Ruska. Celkové
stárnutí obyvatel integraci menšiny spíše ztěžuje.

3.2.5 Kulturní život ruské menšiny
Po zahájení sovětské okupace se Rusové snažili zlikvidovat většinu organizací národnostních
menšin a jejich kulturních projevů. Sovětský režim kladl obecně malý důraz na etnické aspekty.
Po znovuzískání samostatností se problematika menšin stala ústřední otázkou všech pobaltských
států. Byla obnovena práva menšin, vznikly nové organizace a společností. Byla obnovena řada
sdružení - polské, židovské, německé, tatarské, ukrajinské a jiné.
Veřejné uznání národnostních menšin v Estonsku se začalo projevovat v roce 1988, kdy
příslušníci jiné než estonské národností začali rozvíjet své nejrůznější společenské organizace a
spolky. Do dnešní doby jich je registrováno více než 70.
Na možnost rozvíjení kulturního života menšin a udržování jejich tradic poukazuje například i
množství vydávaných novin a časopisů. V Estonsku vychází celkem 33 ruských novin a 26
ruských časopisů.14 Existuje zde 6 ruských soukromých rádií. Též jedna ze 4 stanic státního
vysílání je věnována ruským pořadům. Estonská televize nabízí tři estonské kanály, na dvou
z nich běží programy v ruštině. Výhradně ruská televizní stanice v Estonsku neexistuje. Rusky
mluvící populace preferuje televizní a rozhlasové vysílám, čtení tisku se věnují méně (viz graf).
V Lotyšsku vychází okolo 50 ruských místních novin, každoročně je vydáno 200 knih v ruštině.
V Litvě existuje více než deset novin a časopisů v ruštině a polštině, jejich vydávání podporuje
přímo vláda. Rádio a televize vysílá v sedmi různých jazycích.
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Graf 3-4: Sledovanost různých médií v E s t o n s k u podle národností v roce 2004
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Převzato a upraveno podle www.valitsus.ee.

3.3 Geografické souvislosti
Geografické souvislosti zahrnují ruskou migraci, prostorové rozmístění národnostní menšiny a
jeho souvislosti s regionálními specifiky.

3.3.1 Návrat Rusů zpět do Ruska
Estonsko
V průběhu 50 let sovětské okupace se počet přistěhovalců v Estonsku neustále a značně zvyšoval.
Po obnovení nezávislosti Estonska v roce 1991 nastává odliv Rusů zpět do vlasti.
Jedním z důvodů velké vlny reemigrace je fakt, že velký podíl měli mezi ruskými přistěhovalci
ruští vojáci, kteří v 90. letech museli Estonsko opustit. Ruské civilní obyvatelstvo - zaměstnanci
podniků, úřadů, sem přicházeli dobrovolně, protože jim režim nabídl lepší podmínky (byt, plat
apod.). Po dobu pobytu na tomto území se tedy Rusové nijak zvlášť neadaptovali.
I přesto, že po obnovení nezávislosti nastal odliv i domácího obyvatelstva (za studiem a
zaměstnáním především do Finska, Švédska a Německa), klesla celková populace Estonska
hlavně díky emigraci lidí neestonské národnosti zpět do vlasti (zejména ruské) a dále také kvůli
špatnému demografickému vývoji.
Přestože byl pokles neestonských obyvatel značný, nebyl tak výrazný, jak někteří odborníci
předpokládali. Největší odchod nastal v letech 1992 - 1993 a od konce 90. let je téměř zastaven4".
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V prvních letech nezávislosti odešlo z Estonska na sto dsíc příslušníků jiných národnostních
menšin, především Rusů. V polovině 90. let tento trend pokračoval, i když pomaleji. Od roku
1992 nabízelo Estonsko finanční pomoc těm, kteří projevili zájem vrátit se zpět do Ruska. V roce
1993 podepsalo Estonsko s Ruskem smlouvu, která řídila repatriaci obyvatel. Většina místních
Rusů к opuštění Estonska však neinklinovala. Jedním z důvodů může být i fakt, že podíl
přistěhovalců, kteří přišli do Estonska v poslední fázi okupace, je vyšší než tomu bylo
v minulosti. Tato vlna emigrace byla motivována osobním rozhodnutím a ne centrálním
nařízením. Je zde tedy šance, že tito lidé budou mít větší snahu zapojit se do společenského dění
v zemi. Dalším důležitým aspektem je to, že podíl příslušníků národnostních menšin narozených
v Estonsku stoupl v letech 1989 - 2000 z 39 % na 48 %.41 Tento posun zvyšuje podíl těch, kteří
jsou více integrováni do společnosti. Navíc lze předpokládat, že díky rozdílnosti v ekonomické
vyspělosti Estonska a Ruska, se bude naopak zvyšovat procento příchozích Rusů. Tammaru a
Kulu dodávají, že velmi výrazně poklesl i počet jiných národnostních menšin Estonska, a to
Ukrajinců a Bělorusů. Jejich počet se během 90. let snížil téměř o 40 %. Ruská populace poklesla
v tomto období „pouze" o 26 %. Rusové tak představovali a dodnes představují asi 80 % všech
příslušníků národnostních menšin.
Tabulka 3-5: Zmény v estonské populaci v letech 1989 - 2000
Celková populace

Estonci

Neestonci

Rok 1989

1 565 662

963 281

602 381

Rok 2000

1 370 052

930 219

439 833

-195 610

-33 062

-162 548

-40 406

-22 495

-17 911

-155 204

-10 567

-144 637

Změna v období 1989-2000
Přirozený přírůstek 1989-2000
Čistá migrace 1989-2000
Zdroj: Tammaru, T., Kulu, H.

Z tabulky vyplývá, že migrační saldo vletech 1989 - 2000 bylo klíčovým faktorem poklesu
zastoupení neestonského obyvatelstva. U Estonců byl pokles výrazně nižší a byl vyvolán
především přirozeným úbytkem obyvatelstva.
Lotyšsko
V Lotyšsku je podíl Rusů, kteří sem přišli před rokem 1940, 36 %. Předpokládá se tedy, že tito
nemají takový důvod odcházet jako ti, kteří sem přišli za doby sovětské okupace. Procento
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domácího obyvatelstva se neustále zvyšuje, takže proces návratu Rusů zpět do vlasd
pravděpodobně stále pokračuje (přispívají k tomu i demografické změny a častější volba domácí
národnosti u nově narozených dětí ve smíšených manželstvích).
Názory lotyšských Rusů (co se týče návratu do Ruska) se od těch estonských příliš neliší.
Pomineme-li ekonomické důvody, tento překvapivě silný vztah к Lotyšsku lze připisovat faktu,
že mnoho z nich se v Lotyšsku narodilo, a nemají již tak silný vztah ke svým předkům a zemi
svého původu. Podle sčítám lidu v roce 1989 se v Lotyšsku narodilo 55 % z celkového počtu
Rusů žijících na tomto území.42
n

Litva
V roce 1993 se 88 % Rusů vyjádřilo, že vztahy mezi jejich skupinou a litevskou populací jsou
dobré a necítí potřebu odejít. Zároveň 60 % potvrdilo, že jejich ekonomické postavem by bylo
horší v Rusku než v Litvě.41 lleemigrace Rusů zpět do Ruska zde tedy není vážným problémem.
I přes zjevné známky toho, že se Rusové v Pobaltí příliš neadaptovali a nepřijali novou zemi
svého pobytu úplně za svou, odešlo jich po obnovení nezávislostí států méně, než se všeobecně
předpokládalo. Toto zjištění svádí к závěru, že se Rusům v Pobaltí nežije tak špatně, i když je
jasné, že je velmi těžké se po letech stěhovat zpět a znovu se usazovat a navazovat nové kontakty.
Ke všemu ti, kteří přišli za dob sovětské okupace, jsou již starší a jejich potomci se v Pobaltí již
narodili a šance integrace je u nich tak mnohem vyšší.

3.3.2 Prostorové rozmístění Rusů
Rozmístění národnostních menšin se od dob sovětské okupace téměř nezměnilo. Ve všech třech
státech je obyvatelstvo mnohem více homogenní (tzn. s výraznou dominancí domácího
obyvatelstva) na venkově než ve městech. Velké průmyslové závody se budovaly ve velkých
městech, znamenaly dostatek pracovních příležitostí, a proto především sem směřovala ruská
migrace. Z velké částí souvisela ruská imigrace právě s procesem industrializace.
Na konci sovětské okupace tvořili Rusové v Estonsku téměř polovinu veškeré městské populace,
oproti 13 % podílu na venkovské populaci.44 Vysoká koncentrace néestonského obyvatelstva je
patrná pouze ve dvou z 15 estonských okresů - žije tam téměř 80 % všech neestonských

'
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obyvatel. V okrese Harjumaa s hlavním městem Tallinn žilo v roce 2000 49,7 % všech obyvatel
jiné než estonské národnosti a v okrese Ida-Virumaa to bylo 80,0 %. Ačkoli je Ida-Virumaa
jedinou z oblastí, kde národnostní menšiny (zejména Rusové) početně dominují, největší
komunita neestonských obyvatel žije v okrese Harjumaa, kde žije její absolutní většina. Jen v
Tallinnu žije 42 % příslušníků všech národnostních menšin. Toto procento se od roku 1989
dokonce zvýšilo z 38 %.
V Lotyšsku a Litvě je rozložení menšin ve městech a na venkově podobné. Největší soustředění
Rusů

nalezneme

ve

velkých

městech.

Vedle

těch

nalezneme

v Lotyšsku

nejvíce

mnohonárodnostních oblastí v historické oblastí Latgale na jihovýchodě země v okresech
Dauvgavpils, Krâslava, Rězekne a Ludza.45 V nich byl podíl Lotyšů menší než poloviční.
V Litvě žije největší procento Rusů ve Vilniusu, dále v Klaipédě, Šiauliai. Zvláštní případ tvoří
region Ignalina (64 % Rusů), kde se nachází jaderná elektrárna, v níž pracují převážně ruští
obyvatelé.
Prostorové rozmístění Rusů se tedy od konce okupace v celém Pobaltí příliš neměnilo.

3.4 Ekonomické souvislosti
Etnické skupiny nejsou nikdy plně rovnoměrně zastoupeny ve všech ekonomických oblastech.
Tyto disproporce mohou pramenit z různých faktorů: vlastní segregace podpořená faktory jako
jsou jazyk, tradice, vlasmi komunikační sítě a podobně. Mohou být však také výsledkem přímé
nebo nepřímé diskriminace, která může vyústit až ve výrazné odlišnosti v míře nezaměstnanosti či
průměrné výši mezd mezi jednotlivými národnostmi. Prvním krokem ke zjištění tohoto stavu,
pokud chybí přímé důkazy, je zkoumání zastoupení národnostních menšin v nejrůznějších
státních institucích a v soukromém sektoru.
Ekonomické souvislosti existence národnostních menšin představují významnou

součást

konkrétních důsledků jejich existence. Do ekonomických souvislostí patří především odvětvová a
profesní struktura zaměstnanosti, která se u příslušníků jednotlivých národností v Pobaltí často
diametrálně liší a je dána zejména tím, že do Pobaltí přicházeli hlavně ruští dělníci a kvalifikovaní
technici, kteří nacházeli zaměstnání v nově budovaných průmyslových závodech.
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Estonsko
Počátek

90. let

se v Estonsku

vyznačoval

poklesem

ekonomické

aktivity

a

růstem

nezaměstnanosti, a to jak u Estonců, tak zejména u příslušníků národnostních menšin. V roce
1989 77 % Neestonců bylo ekonomicky aktivních a nezaměstnanost u nich téměř neexistovala.
Mezi Estonci byl podíl ekonomicky aktivních 70 %. V roce 2000 byla však již situace jiná, podíl
ekonomicky aktivních Neestonců poklesl na 64 %, nezaměstnanost stoupla na 19 %. Podíl
ekonomicky aktivních Estonců byl rovněž 64 %, nezaměstnanost však jen 12 %. Ekonomická
aktivita Estonců však byla v době sovětské okupace nižší než u Rusů, a tak pokles na 64 % není
tak dramatickou změnou jako u ruské populace.4''
Co se týče odvětvové struktury zaměstnanosti, je zde rozdíl mezi Estonci a Neestonci též
znatelný. V roce 1989 byly dvě pětiny Neestonců zaměstnány ve výrobě. Tento fakt potvrzuje již
výše zníněné, že migrace Rusů byla řízena především industrializací. Nižší, ale stále výrazný, byl
podíl Neestonců zaměstnaných ve veřejné správě.
Graf 3-2: Z a m ě s t n a n o s t v Estonsku podle hospodářských odvětví v letech 1989 a 2000
Zaměstnanost v letech 1989 a 2000

Typy odvétvi

Zdroj: Estonský statistický úřad

Jak vyplývá z grafu, situace se v posledních deseti letech změnila. Vzrosti počet zaměstnaných
Neestonců v obchodu a podnikatelských aktivitách, též se zvýšil podíl v dopravě. Část menšinové
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populace se tedy dokázala adaptovat na nové podmínky transformující se společnosti. Jedním
z důvodů jsou samozřejmě strukturální změny v ekonomických sektorech během transformace:
poklesl význam primárního a sekundárního sektoru, naopak se zvýšil podíl činností spojených se
službami. Růst nezaměstnanosti mezi Neestonci je tedy způsoben především touto strukturální
změnou odvětvové struktury hospodářství. Po obnovení nezávislosti bylo na veřejnoprávní místa
dosazováno spíše domácí obyvatelstvo. Tato pracovní místa vyžadovala dobrou znalost
národního jazyka a tu většinou Rusové neměli. Většina se též nezapojila do procesu naturalizace.
Nedostatečná jazyková vybavenost je jednou z hlavních příčin toho, že Estonce nalezneme nyní
například

ve veřejné správě,

zatímco

Neestonci

se živí především

manuální

prací.

Naturalizovaných Estonců je zatím kolem 40 %. Ostatní tedy buď proces naturalizace odmítají
nebo jejich jazyková vybavenost není dostatečná.
Lotyšsko
Zastoupení menšin v okresní správě a místní samosprávě je v Lotyšsku (stejně jako v Estonsku)
menší, než je zastoupení menšin v místní populaci. Od dob sovětské okupace podíl místního
obyvatelstva v administrativě obecně samozřejmě vzrosti. V minulosti byla tato oblast doménou
především ruských občanů z důvodu nastolované rusifikace. V mnoha oblastech nejsou menšiny
v místní správě zastoupeny vůbec, existují však i oblasti, kde zastoupení menšiny v místní správě
mnohokrát převyšuje jejich procento mezi občany nebo dokonce i v celé populaci. Například
v oblasti Limbaži najdeme mnohonásobně větší zastoupení Rusů, než je jejich procento mezi
Rusy s lotyšským státním občanstvím. Přesto je zastoupení menšin v okresních a městských
zastupitelstvech malé, činí kolem 10 %.
Tento stav je zapříčiněn několika faktory. Jedním z nich je fakt, že tyto posty většinou vyžadují
dostatečnou znalost jazyka, kterou ne všichni příslušníci menšin mají. Někteří z nich stále nemají
občanství, které je též pro vykonávání těchto funkcí nezbytné. Dalším důvodem je i fakt, že tato
místa sami nevyhledávají kvůli nižším platům a malé prestiži. Pro příslušníky menšin hrají též při
hledání zaměstnání velkou roli spíše neformální kontakty a doporučení. Tyto osobní kontakty se
více uplatňují v soukromém sektoru.
Tato situace může vést к větší nedůvěře příslušníků národnostních menšin ke státním úřadům a
institucím, a může tak brzdit zapojení těchto menšin do občanské společnosti a participaci na ní.
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Pabriks47 uvádí, že zastoupení menšin v soudnictví činí 7,49 %. Data byla sebrána ze 35 soudů
včetně 5 regionálních. Dohromady zde pracuje 307 soudců, z toho 23 příslušníků menšin (18
Rusů, 3 Poláci,

2 Bělorusové). Nutno však poznamenat, že tato oblast byla vždy doménou

domácího obyvatelstva i za dob sovětské nadvlády.
Od dob sovětského režimu v Lotyšsku se nezměnila ani situace v oblasd vězeňské služby a
policie. Rozdíl je však v tom, že zde dříve i nyní mají výsadní postavení příslušníci etnických
menšin. Podíl Rusů je ve vězeňské službě 45,9 %, Lotyšů 36,9 %. Tento současný stav pramení
z několika důvodů. Za dob sovětské okupace pracovalo v této oblasti ještě o poznání méně
domácího obyvatelstva. Na místa, která byla úzce spojena s bezpečnostními složkami, byla
dosazována především ruská populace. Zároveň zde najdeme velké procento těch, kteří zde
pracovali i za sovětských dob. Ti, aby neztratili práci, museli požádat o lotyšské státní občanství.
V současnosti jsou tato pracovní místa pro příslušníky menšin stále atraktivní, neboť poskytují
dobré sociální jistoty. Lotyši к této oblasti chovají naopak stále jakousi nedůvěru.
Podobný stav můžeme pozorovat u Lotyšské státní policie. Pracovat pro policii bylo velmi
prestižní povolání mezi ruskými občany. Též toto místo garantuje jejím zaměstnancům dobré
sociální jistoty. Během deseti let po obnovení nezávislosti se počet zaměstnaných Lotyšů
zdvojnásobil. Přesto je zde zastoupení menšin poměrně značné (Rusové zde představují 20 % ze
všech zaměstnanců) vzhledem k tomu, že zde mohou být zaměstnáni pouze občané.
Menšiny jsou dobře reprezentovány i ve velkých státních podnicích jako jsou například Lotyšské
železnice, Lotyšská plavební společnost, Lotyšské telekomunikace a pošta. Již v době okupace
byla doprava a spoje obecně doménou národnostních menšin. Tento stav vcelku trvá dodnes,
například podíl Rusů je u železniční společnosti 54,6 %.
Kvalita a možnost přístupu ke vzdělání jsou též důležitými faktory, které ovlivňují postavení
člověka ve společnosti a na trhu práce. Pokud má člověk dobré vzdělání a dobré jazykové
znalosti, má větší šanci se uplatnit ve státní správě, státních společnostech a podobně.
Průzkum v oblasti vyššího vzdělání ukázal, že ve většině institucí vyššího vzdělání nejsou
zaměstnanci z řad národnostních menšin dominantní. Jednou z výjimek je Pedagogická univerzita
v Daugavpilsu, což je město s velkým zastoupením ruské menšiny. Další výjimkou jsou dvě
soukromé vysoké školy: Institut dopravy a komunikací a Rižský institut aeronautiky. Odtud plyne
i poměrně velké zastoupení menšin v těchto odvětvích. Zvláště v dopravním průmyslu jsou
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příslušníci menšin speciálně vzděláváni. V tomto sektoru můžeme mluvit o trendu určité
segregace.
Menšiny byly na lotyšských státních vysokých školách zastoupeny méně již od dob sovětské
okupace. Instituce si udržely lotyšský sbor vyučujících. Výjimku tvořily pouze technické obory.
Zde se vyučovací jazyk změnil v rušdnu a též učitelský stav byl nejvíce obměněn. Předváleční
specialisté byli nahrazeni těmi, kteří byli loajální к sovětskému režimu a měli dobré znalosd
ruštiny. Následkem toho má dnes Technická univerzita v Rize jedno z největších zastoupení
národnostních menšin. Za posledních deset let se situace změnila v námořních oborech, které
dříve byly též dominantou rusky mluvícího obyvatelstva.
Závěrem je tedy možno říci, že větší podíl studentů národnostních menšin nalezneme spíše na
soukromých vysokých školách a v takových oborech, které byly pro Sovětský svaz prioritní a kde
se vyučovalo pouze v ruštině. Jedním z důvodů většího zastoupení na soukromých školách je
fakt, že tyto školy jsou často přímo orientovány na studenty národnostních menšin (např. Baltský
ruský institut).
Tyto školy též kromě lotyšského jazyka vyučují i v ruštině. S postupujícím znalostmi lotyšského
jazyka je pravděpodobné, že se procento studujících příslušníků národnostních menšin na
státních vysokých školách bude zvyšovat. Každým rokem se například zvyšuje procento těch,
kteří jsou schopni pokračovat po střední škole v dalším studiu v lotyštině.
Závěrem lze říci, že data zjištěná z pracovního zastoupení národnostních menšin nijak
nenasvědčují, že by národnostní menšiny v Lotyšsku byly diskriminovány. Z dat spíše vyplývá, že
se zastoupení menšin v různých profesích řídí například historickými zvyklostmi a tradicemi.
Vc společnosti můžeme najít zřejmý nedostatek rovnocenného zastoupení menšin v určitých
odvětvích

a sektorech. Většina těchto nerovností však pramení z dědictví sovětského rozdělení

pracovních sil založeného na etnické příslušnosti, dále z držení státního občanství a určité "sebe
segregace" jak ze strany Lotyšů, tak ze strany národnostních menšin, z níž vyplývá neochota
pracovat v některých odvětvích. Chybí též zapojení menšin do procesu modernizace a v z n i k u
nových ekonomických odvětví.
V zásadě lze říci, že velmi málo a nerovnoměrně jsou menšiny zastoupeny v místní správě.
Hlavními příčinami jsou přetrvávající nedostatečná znalost jazyka, nedostatek motivace к získání
státního občanství, nedostatek zájmu pracovat v státním sektoru kvůli nižším platům a nižší
prestiži. Dalším problémem jsou oddělené komunikační sítě, které fungují ve dvou odlišných
jazycích.
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Menší zastoupení menšín než je jejich zastoupení v celé populaci je ve státních institucích včetně
ministerstev. Výjimku tvoří vězeňská správa a policie. Ve státních podnicích jsou menšiny dobře
zastoupeny. Ve vzdělávacích institucích jsou příslušníci menšin zaměstnáni spíše v soukromých
institucích. Zastoupení menšin v soukromém sektoru je obecně vysoké.
Pokles

zaměstnanosti

národnostních

menšin

v obou

státech

je

především

zapříčiněn

strukturálními změnami v ekonomických sektorech. Vzrůstá podíl terciárního sektoru, zatímco
podíl primárního a sekundárního sektoru v hospodářství, kde bychom mohli najít zaměstnánu
většinu příslušníků národnostních menšin za sovětské éry, klesá. Přesto jak dokazují Tammaru,
Kulu (2003) za Estonsko a Pabriks (2002) za Lotyšsko, dokázali se příslušníci menšin se změnami
v této oblasti vypořádat. Výzkumy ukazují na vzrůstající podíl zaměstnaných například ve
službách a podnikatelských aktivitách. Naopak jednoznačně klesl podíl zaměstnaných příslušníků
národnostních menšin ve státní správě, který je jednoznačně zapříčiněn nedostatečnou jazykovou
výbavou nedomácího obyvatelstva, ale i též menším zájmem o tuto práci.
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4 Soužití ruské menšiny a většinové společnosti
Postavení národnostních menšin je dáno vždy výsledkem několika faktorů. Vliv na pozici
menšiny má jak vlastní chápání své pozice menšinou samotnou, tak přístup většinové společností
к menšině. Ne vždy se záměry státní politiky v oblasti menšin musí setkat s úspěchem a i tehdy,
směřují-li vládní opatření к integraci, к naplnění tohoto cíle dojít nemusí. Jednou věcí je tedy
chování a podnikané kroky státu, druhou věcí je chování menšiny, která může na podněty státu a
většinové společnosti reagovat různým způsobem.

4.1 Kroky a záměry jednotlivých vlád při integraci ruské menšiny
Vlády států s největší ruskou populací, tedy Estonska a Lotyšska, se snaží o integraci této
menšiny, především prostřednictvím zvládnutí státního jazyka. Přestože například v Lotyšsku byl
v roce 2005 přijat dokument zaručující ochranu národnostních menšin a poskytnutí určitých práv
i neobčanům, zdůrazňují oba státy, že ochrana menšin není prioritou jejich integračních
programů.48 Z toho samozřejmě nevyplývá, že ta by nebyla hlídána dle mezinárodních smluv,
kterými jsou oba státy vázány.
Ze zjištěných dat (viz kapitola 1) lze nastínit, zda je tato politika úspěšná, zda se dá konstatovat,
že po 15 letech obnovení nezávislosti obou států dochází к integraci ruské menšiny, či nikoli, jaké
je její nynější postavení vůči majoritní společnosti apod.

4.1.1 Přijaté integrační programy před vstupem do EU
Na základě Kodaňské deklarace je na všech zemích, které chtějí vstoupit do Evropské unie,
požadováno, aby před samotným vstupem prokázaly, že mimo další mnohá kritéria, která musí
splňovat, zajišťují i ochranu práv menšin. Všechny kandidátské státy přijaly řadu

programů

ke

zlepšení situace menšin či podpoře integrace menšin do společnosti. Implementace a naplňování
těchto programů je Evropskou unií monitorováno, neboť EU ustavičně zdůrazňuje výhody
multikulturní společnosti, deklaruje, že ochrana práv menšin je základní hodnotou EU. Přesto dle
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zpráv EUMAPu49 z roku 2002 musí Unie udělat více pro vyjasnění a zkonkrčtnění obsahu svých
deklarovaných hodnot. Je samozřejmé, že je to věc nesnadná už vzhledem к odlišné praxi
jednotlivých států v oblasti ochrany menšin.
Jednotlivé programy na ochranu menšin jsou rozdílné, jsou vypracovávány dle potřeb
jednotlivých států, zaměřují se na problémy, se kterými se daná země potýká. Tak například země
s velkými romskými komunitami přijaly programy zaměřené na potírání diskriminace a zlepšení
životních podmínek. Program na pomoc romské komunitě však přijala například i Litva, stát
s méně početnou romskou menšinou. V Lotyšsku a Estonsku byly přijaty programy na integraci
rusky mluvící populace a populace bez státní příslušnosti.
Důležitými aspekty, které se podílejí na celkovém hodnocení vládních politik na ochranu a
integraci menšin, jsou obsah samotného programu, implementace programu, význam místní
správy při realizaci programu, účast menšin na tvorbě programu a v neposlední řadě podpora
veřejnosti.
Co se týče obsahu programu, dle hodnotící zprávy EUMAPu z roku 2002, se vládní programy
Lotyšska a Estonska nesnaží zajistit právní ochranu menšin (oproti například České republice,
Maďarsku, Rumunsku) vyčerpávajícím způsobem, a to i z toho důvodu, že je v těchto
programech vyzdvihována integrace do společností prostřednictvím zvládnutí státního jazyka.
Oba státy upřednostňují jazykovou integraci namísto ochrany jazykových práv. Opatření
estonského programu se týkají vytvoření jednotné jazykové sféry jako předpokladu pro další
posilování integrace menšin. Představitelé menšin se proti tomu bouří a zdůrazňují, že pouze
důraz na jazyk nezohledňuje další překážky integrace v právní a politické sféře. V Lotyšsku je
program také zaměřen na podporu integrace menšin, nezaměřuje se tolik na potírání diskriminace
a nenavrhuje tolik opatření, která se týkají ochrany zájmů menšin. Sami vládní představitelé
Lotyšska uvádějí, že ochrana menšin není cílem jejich integračního programu.
Implementace těchto programů je podle EUMAPu v kandidátských zemích neúplná, a to z toho
důvodu, že většina projektů vypadá spíše jako politické dokumenty než legislativní akty. Většinou
jsou tyto programy v y p r a c o v á v á n y odděleními jednotlivých ministerstev, které nemají dostatek
potřebných informací od ostatních vládních i nevládních institucí. Ďůsledkem tohoto je například
situace v Bulharsku. Program, ač je považován za jeden z formálně nejpropracovanějších, je velmi
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monitorování procesu vstupu do EU a byl konkrétněji zaméřen na sledování toho, jak jednotlivé vlády plní politická
kritéria pro členství v EU stanovená Evropskou radou v Kodani 1993.
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těžko implementován do praxe, neboť organizace odpovídající za všeobecnou koordinaci
menšinové politiky nemají právo vyžadovat plnění programu na ostatních ministerstvech. Je
třeba, aby byly cíle programu uznávány na celé vládní úrovni, koordinace a implementace je pak
mnohem účinnější.
V Estonsku

je v tomto ohledu

situace lepší, Řídící výbor integračního programu

se

zaiteresovanými ministerstvy spolupracuje mnohem lépe. Naproti tomu v Lotyšsku, vinou
zahájení většiny uskutečňovaných aktivit ještě před přijetím Integračního programu, je
koordinace velmi roztříštěna. Problém s koordinací byl zaznamenám i v České republice a na
Slovensku.
Vlády jednotlivých států by též měly pravidelně uveřejňovat zprávy, které informují o programu
samotném, jeho cílech a úspěších či neúspěších v jeho naplňování. V tomto ohledu

nejlépe

vychází Estonsko, kde podle výroční zprávy EUMAPu jsou informace připravované estonskou
vládou důsledné, veřejnosti prezentované a široce dostupné. Pokud u ostatních států existují, jsou
spíše popisného charakteru a neříkají mnoho o efektivnosti činností, které byly prováděny.
Programy všech kandidátských zemí zdůrazňují zapojení místní veřejné správy do realizace těchto
programů. Dochází tak к decentralizaci pravomocí, ustanovují se regionální poradci a odborníci.
Jejich význam je nesporný, dokáží lépe zprostředkovat komunikaci mezi např. romskými
komunitami a místními správními úřady, lépe chápou potřeby znevýhodněných komunit.
Problém zůstává v tom, že řada z nich pracuje s nedostatečnou vládní podporou a leckdy nemají
přesně vymezeny své kompetence.
Na financování jednotlivých programů se podílí jak vlády států, tak velkou měrou i EU.
V Estonsku byly prostředky využity především na výuku estonského jazyka, jak je patrné
z celkového zaměření estonského (ale i lotyšského) programu. Estonsku bylo toto vytknuto a
bylo zdůrazněno, že prostředky by měly být věnovány všem prvkům integračního programu, tedy
i na sféru právní a politickou, která stojí v těchto státech trochu v pozadí.
Důležitým aspektem možné úapěšnosti programů je účast samotných menšin na přípravě a
realizaci programu. Projekty, na nichž se budou menšiny samy podílet, napomohou integraci
spíše, než když bude menšinám přisouzena role pasivního příjemce a ony budou nadále chápat
připravená opatření pouze jako dobročinnou a sociální pomoc.
V Estonsku byly připomínky menšinových organizací při koncipování estonského Integračního
programu využity jen málo, též implementace se tyto organizace účastní velmi málo. V Lotyšsku
je v tomto situace lepší, program byl se zástupci menšin byl velmi široce projednán a poté
upraven. Mezi samotnými autory však též mnoho příslušníků menšin nebylo.
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Co se týče podpory veřejností, není zpráva EUMAPu příliš kladná. Rychlé tempo přístupového
procesu způsobilo, že budování veřejné podpory pro vládní politiku se mnoho pozorností
nevěnovalo. Nesouhlas s implementací programu byl však nejvíce zaznamenán u těch států, které
se zaměřily na zlepšení situaci romské populace, tedy například u nás, ve Slovinsku, Maďarsku,
Polsku, Rumunsku. Naopak v Estonsku proběhla velká propagace tohoto programu, důležitým
prvkem programu je i pravidelné sledování názorů veřejnosti.
Z hodnotící zprávy vyplývá, že Estonsko a Lotyšsko zvolily jiné preference při tvorbě svých
programů, kterc mají napomoci zlepšení situace menšin. Jedním z důvodů je již samotná odlišná
struktura etnického složení těchto států, ve kterých převládá velká komunita rusky mluvící
populace. Jak jc tedy patrné, nezaměřují se tyto státy až tak na ochranu práv menšin, ale spíše na
její začlenění do majoritní společnosti, a to především prostřednictvím zvládnutí státního jazyka,
tedy estonštiny a lotyštiny. Estonsko ze všech kandidátských zemí vyšlo nejlépe v hodnocení
koordinace a implementace integračního programu, hodnoceno kladné bylo též prezentování cílů
programu, možnost široké veřejnosti se s programem seznámit. Proběhla též propagace tohoto
programu a názor veřejnosti je též důležitou součástí celého programu. Méně příznivě vyznívá
pro Estonsko zpráva v oblasti zapojení menšin do příprav samotného programu, tato kritika se
však netýká Lotyšska. Též jednostranné zaměření na výuku jazyka by v obou státech dle
EUMAPu mělo být doplněno i o další aktivity, zejména v oblasti politické a právní.

4.1.2 Reforma školského systému
Dalším krokem к podpoře integrace menšiny byla změna školského systému. Lotyšská vláda se
rozhodla к odstranění dvou paralelních školských systémů - lotyšského a ruského, které za dob
sovětské okupace běžely vedle sebe, každý s vlastními osnovami. Tento systém příliš
nepodnecoval ke zvládnutí domácího jazyka. 1 po přijetí tohoto zákona mají však příslušníci
menšin možnost navštěvovat své školy, ty jen musí do výuky zavést povinně i výuku lotyštiny,
žáci těchto škol absolvují tedy dvojjazyčnou výuku. Dnes existuje v Lotyšsku kolem 200 ruských
škol a pro 28 % dětí je stále vyučovacím jazykem ruština.
V E s t o n s k u n a j d e m e d n e s na 85 r u s k ý c h škol a ruština je v y u č o v a c í m j a z y k e m p r o 2 4 % dětí.
P o č e t dětí, k t e r é s t u d u j í v ruštině, klesá, ale t e n t o stav je z p ů s o b e n i c e l k o v ě n i ž š í m p o p u l a č n í m
přírůstkem ruské populace.

Z jednotlivých opatření, které se vlády pobaltských států snaží realizovat, vyplývá, že se snaží ve
vztahu к menšinám uplatňovat především přístup asimilační, tedy snaží se je plně včlenit do své
společnosti. Přesto mají příslušníci možnost rozvíjet své specifické činnosti týkající se udržení
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jejich identity. Zda tuto možnost ruská menšina využívá, je již jiná otázka. Pozice ruské kultury v
Pobaltí je však poměrně slabá. Dá se říci, že existuje vlastně jen ruská kultura v Rusku, Rusové
v Pobaltí nemají skoro žádnou. Mají zde divadla, ale prakticky žádnou hudbu, literaturu,
kinematografii. Chybí autoři, umělci. Důvody tohoto stavu mohou být dvojího druhu. Rusové
v Pobaltí mohou stále cítit oporu ve velké a bohaté kultuře, která přichází z Ruska, a nemají tedy
potřebu vytvářet něco vlastního. Tento fakt by ukazoval na stále velké vnitřní sepětí se zemí
svého původu. Dalším důvodem může být vlastní populační složení ruského obyvatelstva. Mezi
jejími příslušníky najdeme lidi spíše technického vzdělání, dělníky, vojáky, kteří velkou poptávku
po kultuře nevytváří.

4.2 Chování ruské m e n š i n y
Chováni menšin obecně může vyplývat z reakce na nejrůznější o p a t ř e n í a k r o k y v l á d n í c h institucí,
které se snaží zapojit menšiny do života většinově společnosti, roli hraje i obecná sociálněp s y c h o l o g i c k á charakteristika m e n š i n y .

4.2.1 Učení se místnímu jazyku a proces naturalizace
Důraz na dokonalé zvládnutí státního jazyka ze strany statu má mimo jiné i ten důvod, že jeho
znalost je základní podmínkou pro udělení estonského, lotyšského i litevského občanství. Státní
občanství je „základní vstupenkou" do společnosti, i když v žádném případě nevypovídá nic o
vnitrní identifikaci s většinou.
I přes velký důraz na zvládnutí jazyka, na jehož výuku padly nemalé částky z celkového rozpočtu,
který byl na realizaci vlastních integračních programů jednotlivých států vyčleněn, je jazyková
znalost příslušníků menšiny v obou státech nedostatečná. Necelých 40 % ruské populace ovládá
estonštinu50, v Lotyšsku je procento vyšší, v roce 2000 to bylo 58 %. Toto číslo může zahrnovat
/

y

51

nejrůznější znalostní úrovne .
Jak již bylo zmíněno, se znalostí jazyka souvisí do jisté míry i procento naturalizovyných občanů.
Přestože se procento lidí, kteří získali nové státní občanství, neustále zvyšuje, jde o proces velmi
pozvolný. V posledních letech je naopak zaznamenán pokles počtu žádostí o udělení lotyšského
nebo estonského občanství. Z celkové ruské populace má dnes (2006) lotyšské státní občanství
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- 63-

pouze 54 % Rusů. Toto procento zahrnuje i ty imigranty, kteří přišli do Pobaltí před rokem 1940,
a jejich potomky, a tudíž v roce 1991 získali občanství automaticky (36 %). V Estonsku je situace
obdobná, z Rusů vlastní estonské občanství pouze 40,4 % obyvatel. 21 % má ruské státní
občanství, 38 % se ještě pro žádné nerozhodlo.
V obou státech proběhlo množství kampaní na podporu získání občanství. Současné podmínky
pro získání lotyšského nebo estonského občanství se výrazně neliší od podmínek evropských
států, v délce pobytu je nejpřísnější Litva, která dnes požaduje alespoň 10-letý pobyt, v Lotyšsku a
Estonsku je to pět let. Po předchozí zkušenosti tedy státy nepřijaly nijak mimořádné podmínky,
které by znemožňovaly nově příchozím získat jejich občanství. Nehledě na to, že toto jsou
podmínky, které platí dnes. Rusové, kteří přišli do Pobaltí za sovětské okupace, měli trochu jinou
pozici. Nemuseli například řešit délku pobytu, neboť pětiletou hranici splňovali téměř všichni. Na
některé z nich se dokonce vztahovalo určité ulehčení. Tak například příslušníci menšiny
v Estonsku narození před rokem 1930 nemusí skládat písemnou zkoušku z jazyka, přestože přišli
do Estonska po roce 1940, též děti narozené po roce 1992 rodičům neobčanům dostaly estonské
občanství automaticky.

4.2.2 Politické chování
Míru integrace menšiny je možné sledovat na politických postojích, které se vždy projeví
v nejrůznějších volbách. Jasným příkladem konstatování, že o hlubším začlenění ruské menšiny
ještě mluvit nemůžeme, bylo vyjádření se ruské menšiny ke vstupu států do Evropské unie.
Přestože se referenda v žádném ze tří států nemohli účastnit neobčané, byli i občané ruské
národnosti většinou proti vstupu. Kdyby se vyjadřovali i neobčané, nebyl by výsledek tak
překvapivý, o to více však tento fakt vypovídá o menší míře integrace. Jak volili Rusové, je patrné
dle jednotlivých regionů. Všude tam, kde žije početná ruská populace, hlasovali voliči výrazně
proti. Ve všech třech zemích souvisí výsledky referenda s podílem domácích a ostatních
národností. V Lotyšsku je tato souvislost nej zřetelnější, z tohoto pohledu je ruská

menšina

v Lotyšsku nejvíce sociálně a politicky konsolidovaná. Proti vstupu do Evropské unie bylo 80 %
Rusů.52 V Estonsku (oproti Lotyšsku) nenajdeme region, který by většinově hlasoval proti vstupu,
i když v regionech s početnější ruskou menšinou bylo proti vyšší procento hlasujících. Příkladem
může být okres Ida - Virimaa, kde žije více než 90 % nedomácího obyvatelstva, proti vstupu bylo
však „pouze" 43 % voličů. V Litvě bylo procento všech hlasujících nejvyšší - pro vstup hlasovalo
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91 % všech hlasujících. Jistě to souvisí i s tím, že podíl všech národnostních menšin je zde
nejmenší - 16, 6 %.
Ze současné jazykové situace Rusů, z probíhajícího procesu naturalizace a z projevu Rusů občanů v referendu o vstupu do EU je patrné, že současným stavem menšiny není její
integrovanost do majotirní společnosd.

4.2.3 Repatriace
Podíváme-li se však na problemadku repatriace Rusů po obnovení nezávislosti Pobaltí zpět do
Ruska, ta jakoby na první pohled ve prospěch nezačlenění do společnosti nevypovídala. Návrat
Rusů zpět do vlasti neproběhl v tak masové míře, jak se očekávalo. V nejrůznějších průzkumech,
které se touto problematikou zabývaly, bylo zjištěno, že v Lotyšsku se nechce vrátit domů 55 %
příslušníků národnostních menšin. Ani v Estonsku v počátku 90. let většina lidí opustit zemi
nechtěla. Během 90. let nakonec poklesla velikost ruské populace v Estonsku o 26 %, což je
důsledek špatné demografické situace i emigrace. U jiných menšin, například u Bělorusů a
Ukrajinců, byl zaznamenán masovější odchod. V Litvě se proti návratu vyjádřila drtivá většina
Rusů." I z tohoto pohledu je zde tedy začlenění Rusů zřetelnější. Hlavním důvodem setrvání
v Pobaltí mohou být tedy zejména důvody ekonomické, lepší životní úroveň a zpřetrhané vazby
ze zemí svého původu, ale s největší pravděpodobnosti není důvodem zůstání sepětí s obyvateli
Pobaltí, se zemí jako takovou.

4.2.4 Ruská národnostní menšina v České republice
To, že se ruská menšina nezapojuje do života celé společnosti, nemusí být vždy z důvodu
nedostatečného přijetí majoritní společností a rozhodně to neukazuje na diskriminaci ze strany
majority. Srovnáme-li totiž postavení ruské menšiny v Pobaltí a v České republice, najdeme
v jejich chování podobné prvky.
Ekonomická úroveň, s ní spojená nezaměstnanost, rostoucí chudoba, nižší životní úroveň, dále
například horší zdravotní péče jsou hlavním push faktorem, který vede některé Rusy к odchodu
z vlasti. Z tohoto důvodu někteří Rusové odcházejí v současnosti z Ruska a ze stejného důvodu
Rusové v Pobaltí zůstávají. Přesto u ruské menšiny v České republice nedominují důvody jasně
ekonomické, ale důvody spjaté s politickou nestabilitou Ruska a obavami o vlastní bezpečí.
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Základním charakteristickým rysem ruské skupiny je její uzavřenost vůči majoritní společnosti.54
V prováděném výzkumu55 se Rusové vyjádřili, že jsou převážně spokojeni s pobytem v České
republice a také si nejsou vědomi výraznějších problémů v soužití s majoritní společností.
Z výzkumu vyplynulo, že 2/3 nemají pocit, že by byli kvůli svému původu diskriminováni. 60 %
prohlašuje, že se nechce do Ruska vrátit. I přesto tedy, že většina označila vztahy s Čechy za
vcelku bezproblémové, s majoritní populací se příliš nestýkají. Přes p o m ě r n ě kladné hodnocení
společného soužití Čechů a Rusů (především v Karlových Varech), je u Rusů možné pozorovat
určité prvky separace, jak v oblasti ekonomických, tak sociálních kontaktů. Izolovanost se
projevuje i v omezené vnější komunikaci, oproti rozvinuté komunikaci vnitřní, tedy v rámci své
komunity. I co se týče prostorového rozmístění ruských rodin, je především v Karlových Varech
patrná separace, v Praze se toto vyčlenění tolik neprojevuje.
I přesto, že společná minulost s bývalým Sovětským svazem je společná pro Českou republiku i
Pobaltí, je možné se domnívat, že toto „dezintegrační" chování vychází od imigrantů samotných.
Ruská menšina vykazuje malý stupeň participace v organizacích všeho druhu majoritní
společnosti, též ve vazbě na vlastní etnikum, loto chování je úplně odlišné od chování jiných
etnik v jiných evropských zemích, kde právě aktivita v oblasti svých organizacíc a spolků
představuje pro etnikum možnost zachovávání si své identity před splynutím s majoritní
společností. U ruské menšiny tedy к jakémukoli začlenění do majoritní společností (ať už ve
formě integrace či asimilace) nedochází ani u nás, ani v Pobaltí. Též ruská populace u nás
vykazuje pouze omezené znalosti jazyka a zájem učit se český jazyk nemá.

4.3 Zhodnocení společného soužití
Z neochoty učit se místnímu jazyku, z pomalého růstu počtu naturalizovaných občanů,
z negativního postoje к nově zaváděnému školského systému, dále též z názoru na vstup zemí do
Evropské unie, můžeme ze strany ruské menšiny pozorovat jistou zdrženlivost к zapojování se
do života většinové společnosti. Můžeme u ní pozorovat i ne příliš intenzivní snahu rozvíjet
vlastní kulturu v Pobaltí. Nabízí se otázka, zda je tomu tak kvůli reakci většiny na jejich
přítomnost v zemi, zda cítí ze strany většiny nepřátelství, odmítavé postoje či z jiného důvodu.
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Hlavním nástrojem výzkumu bylo dotazníkové šetření provedené u ruské komunity v Karlových Varech a v Praze.
Výzkum proběhl v roce 1999. Kritériem výběru respondentů byla ochota Rusů se výzkumu účastnit. V Praze bylo
získáno 43 dotazníků, v Karlových Varech 37. Dotazník přeložený do ruského jazyka obsahoval 50 uzavřených a 6
otevřených otázek.
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Ze srovnání chování ruské menšiny v Pobaltí a ruské menšiny v České republice se dá usuzovat,
že toto chování je součástí jejich přirozenosti. Též úsilí při ochraně vlastní identity roste většinou
v závisloti na pociťovaném strachu a ohrožení ze splynutí s jinou kulturou.
Jak již bylo naznačeno, zvládnutí jazyka a obdržení státního občanství nemusí ještě nic vypovídat
o plném začlenění se do společnosti, i když jsou tyto faktory jejím předpokladem, bez kterých je
zapojení velmi obtížné. Současná situace vypovídá o tom, že jazyk a občanství jsou ruské menšině
spíše jen jakýmsi účelovým prostředkem pro zlepšení své socioekonomické úrovně, ale o hlubší
začlenění nestojí.
Ruská menšina s většinou moc nekomunikuje, к opatřením vlády se staví pasivně až odmítavě,
zároveň nevyvíjí takové aktivity, které by viditelně vedly к zachování její specifičnosti.
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5 Názory a postoje příslušníků hlavních národností
Na postavení ruské národnostní menšiny v Pobaltí můžeme usuzovat nejen z toho, jak se
к menšině chová domácí obyvatelstvo, co dělá stát prostřednictvím svých opatření, jak na to
menšina zpětně reaguje, ale i z toho, co o sobě a své pozici smýšlejí její příslušníci a jaké jsou
jejich názory na nejrůznější aspekty života ve společnosti.
Názory obyvatel Pobaltí na svou ekonomickou a politickou situaci, životní úroveň, společenskou
problematiku a hodnoty zjišťoval v roce 2004 New Baltic Barometer56. Odpovědi na veškeré
otázky byly hodnoceny podle 6 skupin obyvatel: Litevci v Litvě, Rusové v Litvě, Lotyši
v Lotyšsku, Rusové v Lotyšsku, Estonci v Estonsku a Rusové v Estonsku. Výzkum tak dává
jasný přehled o rozdílnosti postojů mezi domácími národnostmi a ruskými menšinami ve všech
třech pobaltských zemích.

5.1 Ekonomické názoiy
Podle New Baltic Barometer je patrné, že mezi ruskou menšinou ve všech pobaltských státech
v současnosti ještě převažuje určitá nostalgie nad socialistickým ekonomickým systémem
fungujícím v Pobaltí před rokem 1989 (viz tabulka). Názorový rozdíl mezi domácím
obyvatelstvem a menšinami je zde zřetelný, neboť všechny ruské menšiny hodnotily sovětský
ekonomický systém kladnčji než domácí obyvatelstvo. Určité kladné hodnocení tohoto systému
vyjádřilo kolem 80 % Rusů, u domácího obyvatelstva všech tří států je to v průměru kolem 50 %.
Nejvíce kladně se vyjádřili Litevci (69 %). Jen mizivé procento Rusů se sovětským ekonomickým
systémem absolutně nesouhlasilo.
Názory na současnou ekonomickou situaci mají Litevci se svou ruskou menšinou naprosto
shodné - kolem 70 % spíše souhlasí se současným ekonomickým systémem. Lotyši a ruská
menšina v Lotyšsku se též shodují, nicméně u Rusů je procento souhlasu se současným
ekonomickým systémem dnes o poznání nižší než souhlas s ekonomickým systémem minulým.
Estonci jsou jednoznačně pro současný systém (nejvíce ze všech států). Rusové v Estonsku jsou
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Výzkum provedený Centrem pro studium veřejné politiky (Centre for the Study of Public Policy), Glasgow, 2005 a
publikovaný v Rose, R.: New Baltic Barometer VI: A Post-Enlargement Survey. V jednotlivých pobaltských zemích
jej technicky zajišťovaly různé organizace. Odpovědi na veškeré otázky byly hodnoceny podle 6 skupin obyvatel:
Litevci v Litvě, Rusové v Litvě, Lotyši v Lotyšsku, Rusové v Lotyšsku, Estonci v Estonsku a Rusové v Estonsku.
Výzkum tak dává jasný přehled o rozdílnosti postojů mezi domácími národnostmi a ruskými menšinami ve všech
třech pobaltských zemích.
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jen o málo skeptičtější к současnému systému než tomu sovětskému. Největší nespokojenost
Rusů, zejména při srovnání s domácí národností je vidět u ruské menšiny v Lotyšsku. Obecně lze
říci, že domácí populace se vždy celkem se svou menšinou v názoru na současnou situaci shodují,
nejméně spokojeni jsou Lotyši a zejména ruská menšina v Lotyšsku - u nich je nostalgie po
starém systému nejpatrnější. O ruských menšinách v Estonsku a Litvě můžeme říci, že byly
většinově spokojeny jak s ekonomickým systémem socialistickým, tak s tím současným, což
ukazuje na obecně nižší míru „rozladěnosti" a skepse v těchto zemích.
T a b u l k a 5-1: H o d n o c e n í sovětského a současného ekonomického systému podle národností
Litva

ekonomický
systém

hodnocení

Lotyšsko

Estonsko

Litevci

Rusové

Lotyši

Rusové

Estonci

Rusové

kladné

69

83

49

75

57

80

záporné

22

8

24

9

27

8

kladné

73

73

51

47

81

74

záporné

21

20

34

39

10

19

sovětský

současný

Zdroj: New Baltic barometer
Poyt.: Údaje v tabulcejsou v %. Dopočet do 100 % tvoří nábory „nevím" a neutrální hodnocení.

Současný ekonomický systém Ruska hodnotí spíše kladně 63 % llusů v Litvě, 56 %
v Lotyšsku a 66 % v Estonsku. Lotyšští Rusové jsou tedy znovu nejskeptičtější.
Výrazná většina domácího obyvatelstva je přesvědčena nebo se domnívá, že země Pobaltí
nabídnou do budoucna lepší životní standard ve srovnání s Ruskem. Lehkou nadpoloviční
většinou se tak domnívají i jednotlivé ruské menšiny. Co se týče současné ekonomické situace
rodiny, jsou menšiny spíše nespokojeny, jedná se však o nepatrnou nadpoloviční většinu. Více
nespokojeni jsou Rusové v Lotyšsku a naopak více spokojeni Rusové v Estonsku, což souvisí
s objektivní ekonomickou situací těchto zemí. V názoru, že ekonomická situace jejich rodin byla
lepší za socialistického režimu, menšiny jednotné nejsou. Výrazně lepší nebo alespoň trochu lepší
byla životní úroveň za sovětské éry pro 67 % litevských Rusů, 71 % estonských Rusů, ale
překvapivě pouze pro 32 % lotyšských Rusů.
U všech skupin dotazovaných převažuje názor, že si v současné době spíše nemohou koupit to,
co opravdu potřebují. U menšin je procento vyšší, ale u domácích je též vysoké. Dá se říci, že se
zde spíše uplatňuje kritérium vyspělosti dané země jako celku. Nejvíce dovolit si můžou něco
koupit Estonci, nejméně Rusové v Litvě.
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V jednotlivých zemích se obyvatelé liší podle toho, z čeho mají největší obavy. Ze zvýšení cen
mají největší strach Estonci i ruská menšina zde, a to poměrně výrazněji než obyvatelé zbylých
dvou

států. Naopak Litevci, Lotyši a Rusové v jejich zemích se mnohem více obávají

nezaměstnanosti, což opět souvisí s rozdílnou mírou nezaměstnanosti v pobaltských zemích (v
Estonsku je výrazně nejnižší).

Jednoznačná diferenciace mezi domácími obyvateli a menšinami jc vtom, zda by si přáli
v obchodě raději

včtäí výbčr zboží,

i když by bylo

dražší,

či by dali přednost menšímu výběru

zboží, ale za nižší ceny. Domácí obyvatelstvo preferuje větší výběr, menšiny nižší ceny. Podle
průzkumu integrace ruské menšiny v Estonsku57 v roce 2002 vidí obecně svou ekonomickou
úroveň hůře ruská menšina než domácí obyvatelstvo. Je to vidět na jejich vyjádření, co si jako
rodina mohou dovolit koupit, zajistit či nikoli. Oběma skupinám byla položena otázka, zda „vaše
rodina nemá dostatek peněz, aby..." Pak jim byly nabídnuty nejrůznější položky (např. koupit si
jídlo, oblečení, auto, platit dětem koníčky apod.). U všech položek je vidět, že Neestonci si dané
věci mohou podle svého názoru dovolit méně než Estonci. Neestonci tedy hodnotí svou
ekonomickou úroveň hůže než Estonci. Zajímavé je také to, že domácí obyvatelé ve všech třech
zemích mají své domácnosti častěji vybaveny osobním automobilem než Rusové. Ti naopak
častěji než Estonci, Lotyši a Litevci disponují domácí elektronikou (videorekordéry a barevnými
televizory).
Závěrem lze říci, že pokud obyvatelé Pobaltí hodnotí ekonomickou situaci v zemi obecně, liší se
odpovědi především v závislosti na národnosti (Rusové vs. domácí obyvatelstvo). Do hodnocení
se totiž promítá obecný dojem ovlivněný např. i politikou, médii apod. (např. domácí obyvatelé
mohou hodnotit ekonomickou situaci příznivě, protože zkrátka chtějí současný systém a
nezávislost své země, ačkoli jejich vlastní životní úroveň je nízká; Rusové se mohou mít relativně
dobře, ale mají pocit, že nejsou plnohodnotnými obyvateli státu, a proto hodnotí negativně i
současný ekonomický režim). Naopak mají-li obyvatelé hodnotit konkrétní ekonomickou situaci
svou či své domácnosti, liší se názory především podle zemí (Litva / Lotyšsko / Estonsko),
protože v některé zemi je jednoduše životní úroveň nižší a v jiné vyšší.

57
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5.2 Politické názory
Obecně se podle průzkumu New Balde Barometer o polidku zajímá více domácí obyvatelstvo
než ruské menšiny. Z nich dle svého vyjádření zajímá polidka nejméně ruskou menšinu
v Estonsku.
V názorech na sovětský režim se opět ruské menšiny v zásadě shodují (viz tabulka). Výrazně
nadpoloviční procento se vyjádřilo к bývalému režimu v Pobaltí kladně. Největší souhlas
projevila ruská menšina v Estonsku, a to 74 %, nejméně pochvalně Rusové v Lotyšsku s 59 %.
Z domácích národností souhlasili s komunistickým režimem nejvíce Litevci, a to 50 %.
Se současným systémem vládnutí ve své zemi jsou nejvíce nespokojeni Lotyši - s politickým
systémem pluralitních stran a svobodnými volbami souhlasí „pouze" kolem 40 % Lotyšů. Litevci
a Estonci souhlasí o poznání více - mezi 60 % a 70 %. Estonci hodnotí kladně zejména svou
současnou svobodu v oblasti způsobu voleb a formy vládnutí hodnotí nejkladněji ze všech
dotazovaných skupin. Mezi ruskými menšinami je nejvíce skeptická ta v Lotyšsku, zatímco
například Rusové v Litvě se vcelku kladně stavějí к oběma režimům (sovětskému i současnému).
Z dosavadního zjištění se tak může zdát, že Lotyši a Rusové v Lotyšsku obecně tíhnou spíše ke
skepsi.
T a b u l k a 5-2: H o d n o c e n í sovětského a současného politického systému podle národností
Lotyšsko

Litva

politický
hodnocení

Estonsko

Litevci

Rusové

Lotyši

Rusové

Estonci

Rusové

kladné

50

72

31

59

38

74

záporné

35

13

40

16

42

12

kladné

69

67

49

43

76

64

záporné

22

17

30

40

15

25

systém

sovětský

současný

Zdroj: New Baltic Barometer
Poçn.: Údaje v tabulcejsou v %. Dopočet do 100 % tvoří nábory „nevím" a neutrální hodnocení

Současný systém vládnutí v Rusku hodnotí nejvíce pozitivně, i když ne výrazně, ruská
menšina v Estonsku. V názoru, zda by chtěli návrat ke komunistickému režimu, panuje
v pobaltských státech velká shoda. Nejen domácí obyvatelstvo ve všech zemích, ale i přes 80 %
příslušníků jednotlivých ruských menšin je jednoznačně proti. Přes toto zjištění by menšiny více
než domácí populace podpořily vládu silného jednotlivce, který vše rozhodne rychle bez
zbytečných průtahů, i za cenu nekonání se voleb. Litevci a Lotyši by s tímto souhlasili ve 45 %,
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Estonci jsou častěji proti. Naprosto shodně se všichni domnívají, že v nejbližší budoucnosti
nehrozí, že by v jejich zemi byl obnoven komunistický režim.
Všichni se shodují na tom, že v současné době mnohem více než za komunistického režimu
může člověk říci, co chce, může se seskupovat do nejrůznějších organizací a kdykoli se může
zapojit do politiky. Domácí obyvatelstvo si toto myslí vždy o něco více než ruská menšina v jejich
zemi. Zajímavé je, že ve všech jmenovaných aspektech nejméně souhlasí ruská menšina
v Estonsku a ten rozdíl je vcelku znatelný. Přes 75 % Rusů v Litvě a Lotyšsku a kolem 60 %
Rusů v Estonsku souhlasí, že v těchto ohledech je situace dnes lepší. Větší míru svobody
nejméně pociťuje tedy ruská menšiná v Estonsku a mezi ní a Estonci je tedy největší názorový
střet.
Významnější identifikaci s politickými stranami nenajdeme ani u domácích obyvatel, ani u
menšin. Nezájem o politiku je tedy spíše obecným trendem, který jde v Pobaltí bez rozdílu napříč
státy a národnostmi. Zajímavý je pohled na účast ve volbách do parlamentu (v Lotyšsku v roce
2002, v Estonsku v roce 2003, v Litvě v roce 2004). Není ani tak podstatné, kdo jakou volil
stranu, spíše volební účast. Ruské menšiny v jednotlivých státech vykazují menší volební účast
než jejich domácí obyvatelstvo, rozdíl však není v žádném státě markantní.
Drtivá většina dotázaných se domnívá, bez ohledu na to, zda jde o domácí obyvatelstvo či ruskou
menšinu, že jen velmi málo mohou ovlivnit vládu ve své zemi. Též к politikům a jejich zájmu o
lidi jsou všichni velmi skeptičtí. K nestrannosti a férovosti voleb do parlamentu jsou ruské
menšiny obecně skeptičtější mež domácí obyvatelstvo.
Poměrně velké pnutí mezi domácími a Rusy je vidět v jejich názoru na to, jestli se vláda stará o
individuální lidská práva. Největší názorový střet panuje mezi Estonci a ruskou menšinou
v Estonsku. Vláda si příliš nevšímá individuálních lidských práv podle 24 % Estonců, ale podle
64 % Rusů žijících v Estonsku. Takovýto rozdíl není patrný am u Lotyšů a „jejich" ruské
menšiny, i když se obě skupiny též v názoru liší. Téměř shoda panuje mezi Litevci a ruskou
menšinou v Litvě.
Estonci a ruská menšina v této zemi si nejméně ze všech myslí, že pro většinu úřadů v jejich zemi
je typické uplácení a braní úplatků. Stále je mezi nimi však velký názorový rozdíl (36%
Estonců vůči 61 % Rusů). Naopak mezi Litevci a jejich ruskou menšinou a mezi Lotyši a jejich
menšinou takový rozdíl není a všichni jsou vysokou měrou přesvědčeni o panující korupci.
V oblasti politických názorů (především názoru na současný politický systém své země, na minulý
komunistický režim, na současný režim v Rusku) se sice menšiny opět v mnohém shodují a
společně se tak „vymezují" vůči většinové společnosti, zároveň se však projevují větší názorové
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rozpory mezi Estonci a ruskou menšinou v Estonsku. Ta v Estonsku nepociťuje větší míru
svobody oproti komunistickému režimu, nejvíce pochvalně se vyjadřuje právě к minulému
komunistickému režimu i к současnému politickému režimu v Rusku. S tím často ostře
kontrastují obecně velmi „proreformní" postoje Estonců. Naopak v Lotyšsku a Litvě panuje
v politických názorech mezi domácím obyvatelstvem a ruskými menšinami relativně větší shoda,
což zčásti může ukazovat na menší etnickou rozdělenost společnosti. V oblasti (relativně
obecných) politických názorů to na základě výzkumu platí nesporně, ale aplikovat tuto tezi na
(relativně konkrétní) politické jednání jednotlivců by už mohlo být diskutabilní.

5.3 Názory na sociální oblast
Nejvíce aktivní v zapojení do nejrůznějších spolků (sportovních, kulturních a jiných) jsou
podle průzkumu New Baltic Barometer Estonci a ruská menšina v Estonsku. Aktivita estonského
obyvatelstva jako celku je o poznám větší než u Litvy a Lotyšska a ruských menšin zde. V tomto
ohledu tedy existuje rozdíl spíše na úrovni jednodivých států než rozdíly mezi domácím
obyvatelstvem a příslušnou ruskou menšinou.
Lidé v Pobaltí celkově nevěří nejen politickým stranám a politikům (viz výše), ale jsou skeptičtí i к
ptáci soudů, a to opět bez rozdílu své národnosti. Obecně však lze konstatovat, že práci
nejrůznějších složek státu jako je například parlament, osobnost prezidenta, policie, armáda,
soudy apod. věří nejvíce Estonci se 41 %. Opět tedy mezi Estonci a ruskou menšinou v Estonsku
panuje největší názorový nesoulad. Přestože Rusové v Lotyšsku jsou ještě méně důvěřiví, ve
srovnání s Lotyši, kteří jsou také poměrně skeptičtí, zde takový názorový rozdíl není. Dá se říci,
že jednu názorovou skupinu v tomto směru tvoří Litevci, ruská menšina v Litvě a Lotyši, druhou
ruská menšina v Lotyšsku a Estonsku a třetí skupinu tvoří Estonci s největší důvérou ke
zmiňovaným státním institucím.
Se způsobem, jakým funguje demokracie v jejich zemi, jsou všichni spíše nespokojeni. Každá
ruská menšina je obecně nespokojenější než příslušné domácí obyvatelstvo. Výrazně nejméně
spokojena je ruská menšina v Lotyšsku. Přesto si všichni dotázaní přejí žít v demokratické
společnosti. Nejvíce je tento názor patrný u Litevců (72 %), názor rusky mluvící populace je
téměř shodný a pohybuje se okolo 50 % v každém státě. Za vcelku demokratickou zemi považují
svou zemi Litevci a Estonci, Lotyši jsou к demokracii ve své zemi skeptičtější. Sami Lotyši jsou
dokonce skeptičtější než ruská menšina v Litvě a v Estonsku. Všichni však věří, že v budoucích
letech dojde v jejich zemi к posílení demokracie.
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V názorech na činnost policie v oblasti ochrany před zločinem v místě bydliště se vždy domácí
obyvatelstvo shoduje se svou ruskou menšinou. Stejně tak se neliší v názorech na vlastní
bezpečnost. Pokud tedy například Lotyši nejčastěji prohlašují, že oni sami nebo někdo z jejich
blízkých nebyl v minulostí napaden a že nemají zkušenost se zločinem, prohlašuje to podobně
často i ruská menšina v Lotyšsku.
Názory na společenskou problematiku opět vykazují podobné rozdíly jako názory politické a
ekonomické. Často se ukazuje významný názorový rozpor mezi Estonci a estonskými Rusy, opět
se objevuje obecná skepse panující v Lotyšsku. Stejně jako u ekonomických názorů platí, že
pokud otázka míří na obecnější názor, liší se odpovědi často především podle národností,
zatímco jsou-li respondenti tázáni, jaké konkrétní zkušenosti mají oni sami nebo jejich okolí,
názorové rozdíly mezi národnostmi se stírají a naopak rostou rozdíly v postojích mezi obyvateli
jednotlivých zemí jako celku.

5.4 Identita rusky mluvící populace a pohled na ostatní národnosti
Problematika národnostní identity nabývala u rusky mluvící menšiny na aktuálnosti po roce 1991,
kdy došlo к obnovení nezávislosti baltských států. Identita každé menšiny se zákonitě vyvíjí se
změnou politického uspořádání země, ve které žije. Zástupci ruské menšiny stáli (a stále stojí)
před otázkou, jakou zvolí v novém uspořádání společnosti strategii, jak se budou chovat. Identita,
jíž se drželi v minulosti, byla narušena a musí se v závislosti na nových podmínkách utvářet de
facto znovu. Záleží na nich samotných, zda se budou chtit asimilovat, politicky organizovat jako
menšina či zvolí návrat domů do vlasti, i když vlasti pro některé už jen formální. Identita je
výsledkem toho, jak na sebe nahlíží a jak sebe sama chápe menšina samotná a jak na ní nahlíží
ostatní.
Ruské menšiny v Pobaltí dnes čelí dilemám, zda se identifikovat se státem, s národností či něčím
jiným. Hodnocení menšin ze strany domácích národností je v Pobaltí a cizích zemích odlišné.
V cizích zemích nahlíží na pobaltské Rusy tak, že je vnímají jako obyvatele či občany jednotlivých
států Pobaltí - identita je tedy v tomto případě založena na přináležitosti к jejich státu. V Pobaltí,
především v Lotyšsku a Estonsku však stále platí dělení na Rusy a Lotyše či Estonce.
Ruské (a některé další) menšiny si nepřejí, aby byla jejich identita spojována se statusem
občan/neobčan. Situaci považují za nefér. Jako protiargument užívají to, co bylo mnohokrát
prezentováno v ruských médiích: žijí zde již několik generací, pracují ve prospěch státu, zaslouží
si tedy občanství automaticky. Rusové chápou fakt, že jim není občanství udělováno automaticky,
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za postoj, kterým domácí obyvatelstvo vyjadřuje určitou zdrženlivost, nelibost s jejich pobýváním
v Pobaltí.5" Instituci občanství nepřikládají takovou váhu. Nechápou, proč když zde žijí celý život
nebo jeho většinu a jejich dětí se tu narodily, musí ještě žádat o občanství. Toto smýšlení
poukazuje na jednu z obecných charakteristik současných Rusů: velmi často se cítí ublíženě, mají
pocit křivdy, kterou jim podle nich způsobuje někdo jiný. Tento pocit je možné pozorovat i u
Rusů žijících v Rusku.
Jak se ukazuje, například Rusům v Lotyšsku na procesu naturalizace nevadí vynaložené peníze ani
úsilí, ale to, že musí skládat přísahu před státem. Při přísaze se zaručují převzít odpovědnost a diví
se, že Lotyši stejnou přísahu skládat némusí.5;
Názory v určování své sounáležitosti se podle průzkumu New Baltic Barometer velmi liší (viz
tabulka). Každý respondent měl v průzkumu uvést jednu z položek město/obec, region, stát,
Rusko, jiné země SNS nebo Evropa, s níž se nejvíce identifikuje. Největší shodu opět nacházíme
mezi Litevci a jejich ruskou menšinou. Téměř shodně cítí nejvíce přináležitost к místu, kde žijí
(kolem 50 %), zároveň obě skupiny velmi podobně označily na prvním místě identifikaci s Litvou
(kolem 35 %). Co se týče identity zbývajících dvou ruských menšin a domácího obyvatelstva
к místu svého pobývání, velké rozdíly nenalézáme, Rusové však označovali město či obec svého
bydliště přece jen častěji. Velký rozdíl (a to shodně u Lotyšska a Estonska) najdeme v tom, jak se
Rusové a domácí obyvatelé identifikují se svou zemí. Na prvním místě se se zemí, kde žijí,
identifikuje 60 % Lotyšů i Estonců, ale jen 5 % Rusů v Lotyšsku a dokonce jen 2 % estonských
Rusů! Naopak kolem 40 % příslušníků těchto dvou ruských menšin cítí prvotní sepětí s Ruskem.
Je sice pravdou, že ruská menšina v Lotyšsku a Estonsku cítí velkou přináležitost к místu, kde
nyní žijí, ale zejména v případě estonských Rusů jsou výsledky alarmující, protože Rusko dokonce
označovali častěji než město/obec svého bydliště. Potvrzují to i odpovědi v rámci téhož
průzkumu, kde měli respondenti uvádět, s jakou entitou se identifikují na druhém místě. Jen 8 %
lotyšských Rusů uvedlo Lotyšsko, 25 % uvedlo Rusko. Pouze 1 % estonských Rusů uvedlo
Estonsko, 31 % Rusko.
Jednou z hlavních příčin je pravděpodobně i fakt, že mezi estonskými Rusy je mnohem častější
ruská státní příslušnost (uvedlo ji 23 % estonských Rusů, bez občanství jich je 30 % a estonské
občanství jich má 44 %) než v případě lotyšských Rusů (jen 3 % respondentů má ruskou státní
příslušnost, 42 % lotyšskou státní příslušnost a 54 % je bez občanství). Naopak 95 % příslušníků
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ruské menšiny v Litvě má již litevské státní občanství. Zde tedy panuje největší soulad mezi
domácím obyvatelstvem a ruskou menšinou.
Je zřejmé, že lotyšští a estonští Rusové se identifikují především s městem či obcí a s Ruskem,
zatímco Lotyši a Estonci především se svou zemí a dále s městem či obcí. Pro Litevce i litevské
Rusy platí shodně, že cítí především sounáležitost s městem či obcí a dále pak s Litvou. Litevci i
litevští Rusové se prezentují relativně nejméně vyhraněnými názory - Litevci jsou ve srovnání
s Lotyši a Estonci relativně méně „proreformní", litevští Rusové ve srovnání s lotyšskými a
estonskými naopak nejméně „prosovětští". Naopak nejvyhraněnějšími názory se prezentují
Estonci a na opačném konci názorového spektra estonští Rusové, což způsobuje vysokou
názorovou roztříštěnost v estonské společnosti.
T a b u l k a 5-3: Identifikace s ú z e m í m či regionem podle národností
Litva
hodnocení

Lotyšsko

Estonsko

Litevci

Rusové

Lotyši

Rusové

Estonci

Rusové

m ě s t o či o b e c

128

112

102

123

91

106

region

30

24

30

32

36

31

tato z e m ě

121

107

146

18

150

5

Evropa

18

22

9

9

13

25

Rusko

1

20

5

97

0

113

ostatní státy S N S

0

16

0

10

0

9

jiné

0

0

2

8

3

9

Zdroj: New Baltic Barometer
Poyi.: Respondenti v průzkumu uváděli územní celky, s mmi\ se identifikuji na prvním a na druhém místě. Údaje v tabulce jsou
součtem procentuálního podílu těch, kteří danj úhrnní celek uvedli na druhém místě, a dvojnásobku procentuálního podílu těch, kteří
tento územní celek uvedli na prvním místě.

Zajímavý je

p o h l e d na vývoj

cítilo b ý t o b y v a t e l i L o t y š s k a
tedy velký nárůst

dnes

hlásí к

smýšlení ruské menšiny, neboť například v Lotyšsku se v roce 1991
43 % Rusů a obyvateli SSSR pouze 10 % Rusů.6" V roce 2004 vidíme

těch, kteří cítí sounáležitost s Ruskem. Příčinou vyššího počtu Rusů, kteří se

Rusku, může být určitá deziluze, nespokojenost a vystřízlivění z vývoje po obnovení

nezávislosti.
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Sounáležitost s Evropou Rusové téměř nepociťovali. Evropu spojují s dobrým životním
standartem a pevně fungujícími lidskými právy. Obojí ve své zemi trochu postrádají/'1 Ve
srovnám s Rusy v Rusku však cítí, že žijí v Evropě. Obecně lze ale říci, že se Evropany cítí jen na
základě geografického začlenění. To může být vysvědením odmítavého postoje ruských menšin
při vstupu pobaltských států do Evropské unie, který potvrdily průzkumy veřejného mínění před
referendem o vstupu do EU a zejména pak výsledky referenda podle jednotlivých obcí či regionů
(takřka bez výjimek platilo, že čím vyšší podíl Rusů žije v dané obci, městě či regionu, tím menší
podíl obyvatel tam byl pro vstup do EU). Zajímavé je, že nejméně pro vstup do EU byli podle
průzkumů mezi příslušníky národnostních menšin mladí lidé - např. v Lotyšsku to bylo jen

10 %.62
Vytváření identity menšiny není založeno jen na tom, co si myslí o své sounáležitosti s Ruskem a
Lotyšskem, Estonskem či Litvou, ale pomáhá tomu vztah s ruskými Rusy. Pobaltští Rusové
vnímají, že jsou jiní než Rusové v Rusku a při pobytu v Rusku to také sami pociťují. Rusové, kteří
cestují do Ruska za příbuznými či známými, jsou často vítáni jako cizinci i přesto, že mluví stále
pouze rusky. I když si uchovávají svůj jazyk a stále jím hovoří, nežije ruština v Pobaltí ve svém
prostředí, a jazyk se tak svým způsobem zakonzervovává a stává archaickým. Tak často cítí
smutek nad tím, že když přijedou do Ruska, nejsou vřele vítáni. Jsou jiní, mluví jinak a jsou „ze
západu". Z pohledu Rusů v Rusku jsou jakýmisi „zrádci". Rusové v Lotyšsku cítí odcizení od
Ruska, ale zároveň i od Lotyšů. Liší se v názoru na udělování občanství a odmítají, aby se
rozlišovalo mezi občany a neobčany. Následkem tohoto pocitu může být to, že sami sebe začnou
chápat jako „lotyšské Rusy" a nebudou se identifikovat s žádnou zemí.
Jejich identita se zemí, v níž žijí, se opírá především o rodinné vazby a vazby na konkrétní přátele
a léta strávená v daném městě či obci, nikoli o identifikaci s politikou či institucemi dané země.
Tato identita tedy postrádá pozitivní vnější pohled a vychází především z „mikrosvěta" každého
konkrétního lotyšského či estonského Rusa. Tato situace pak vede к nespokojenosti, ke kritice a
protestům (např. mladých lidí proti již zmiňované školské reformě).
V názoru na to, zda by někdy Rusko mohlo ohrozit mír a bezpečnost v současné společnosti
jednotlivých států, se dělí domácí obyvatelstvo a ruské menšiny-na dva tábory. Domácí určitý
strach cítí (a v tomto případě to platí i pro Litevce), ruské menšiny (včetně té litevské) nikoli.
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5.5 Názory na společné soužití menšin a většinové společnosti
5.5.1 Estonsko
Etnická integrace estonské společnosti
Estonci a Neestonci stále odlišně chápou proces integrace. Estonci brání integraci především
vinou netolerance (kulturní, jazykové i národnostní) vyplývající z neustálého pocitu ohrožení.
Neestonci zase kritizují integrační politiku vlády, nechápou a přehlížejí národní zájmy Estonska.
Podle 60 % Estonců je největší problém v odlišném myšlení, ještě více se jich však domnívá (75
#f I

%), že nejvíce brání možné integraci nedostatečná znalost estonštiny/'1 Mnoho Estonců je proti
zavedení dvou oficiálních jazyků na území Estonska. Přestože nedostatečná znalost estonštiny u
Neestonců vadí Estoncům méně než dříve, nejde o posun nijak výrazný. Estoncům již naopak
méně vadí odlišné chování, odlišný způsob života Neestonců. Za překážku v integraci to v roce
1996 uvedlo 66 % Estonců, v roce 2002 už „jen" 46 % z nich. Pocity etnického a jazykového
ohrožení jsou tedy u Estonců hluboko zakořeněné. Je zajímavé, že otevřenost vůči ncestonské
společnosti nezávisí na demografických faktorech jako je například věk, pohlaví, dosažené
vzdělání, ale hlavně na místě, kde žijí. Lidé v Tallinnu jsou vůči menšině více nepřístupní než
v ostatních oblastech.
Názory Neestonců jsou zcela odlišné. Více než polovina dotázaných je toho názoru, že dva
oficiální jazyky estonštinu nemohou ohrozit. 70 % je přesvědčeno, že proces získávání občanství
je příliš náročný a porušuje lidská práva (z Estonců si toto myslí 6 % občanů). Pokud si podle
téhož výzkumu 44 % Neestonců myslí, že Estonsko v roce 1940 vstoupilo к Sovětskému svazu
dobrovolně a Estonsko nebylo okupováno, je jasné, proč si myslí, že je s nimi nakládáno
nespravedlivě, a diví se, že vůbec o občanství musí žádat. Nadpoloviční většina Neestonců je též
přesvědčena, že je proces integrace v Estonsku spíše neúspěšný.
Mladší generace je otevřenější většinové společnosti, stejně jako lidé se základním či středním
vzděláním a lidé, kteří se již v Estonsku narodili. Důvodem může být to, že lidé
s vysokoškolským vzděláním kladou na sebe větší nároky, jsou častěji nespokojeni se svou pozicí
v estonské společnosti. Též očekávání od národnostní politiky je vetší.
Názor Estonců a příslušné menšiny se v pohledu na budoucí uspořádání Estonska a model
společného soužití též liší. Zde se názor obou skupin v průběhu několika let mnoho nezměnil.
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Estonci stále nejvíce preferují (77 % z nich) „etnické Estonsko", tedy takový stát, který bude
nezávislý, příslušníci ostatních menšin, pokud zde budou chtít žít, se budou muset přizpůsobit po
stránce kulturní a jazykové. Tak se docílí minima etnických konfliktů. Jako druhé v pořadí by si
přáli mnohonárodnostní Estonsko, též Estonsko jako člena Evropské unie, který bude chránit
euro-americkou kulturu. Jednoznačně však převažuje první zmíněné uspořádání.
Neestonci by si nejvíce přáli mnohonárodnostní Estonsko (61 %), dále též vznik nové kultury
estonsko-ruské. Lidé by se považovali za příslušníky jedné, nově vzniklé kultury. Nezavrhují však
výrazně, a to je překvapivé, ani „etnické" Estonsko.
Nutno říci, že v těchto vyjádřených preferencích je možno spatřovat větší separatistické tendence
ze strany Estonců než jejich menšiny. Naopak spíše orientace Estonců je taková, že brání
integračním krokům.
Je zajímavé, že jen menšina Estonců (40 %) se obává, že by Rusko bylo hrozbou pro integraci
Neestonců do estonské společnosti. Jen o něco málo více lidí se domnívá, že by Rusko mohlo
ohrozit nezávislost Estonska. Přesto je to však 50 % Estonců. Nejvíce z nich se však obává, že by
mohlo mít Rusko negativní vliv na ekonomický rozvoj země.
Rozdělenost estonské společnosti dokládá i to, že 70 % Estonců a 79 % Neestonců nemá žádné
příbuzné mezi druhou skupinou.
V názorech na chování a pravomoci státu se Estonci a Neestonci liší. U Estonců převládá
tendence к pravicové orientaci a ekonomice volného trhu. Neestonci preferují větší dohled státu
nad nejrůznějšími aktivitami, stát se má o občany starat více. Více Neestonců si tedy například
myslí, že by vzdělání mělo být zadarmo, že by se stát měl snažit zajistit práci pro všechny lidi
práce schopné apod.
Vzájemné vztahy mezi Estonci a menšinami
V p o h l e d u n a v z á j e m n é v z t a h y se p o h l e d o b o u s k u p i n o b y v a t e l z m ě n i l , a t o s m ě r e m к větší
tolaranci. J e š t ě v r o c e 1993 d v ě t ř e d n y E s t o n c ů a tři čtvrtiny N e e s t o n c ů o z n a č o v a l y v z á j e m n é
v z t a h y za n a p j a t é . L e p š í v z á j e m n é v z t a h y však ještě n e j s o u z á r u k o u o d s t r a n ě n í izolace a určité

separace obou skupin. Jak je vidět, v mnoha oblastech jsou názory Estonců a Neestonců odlišné.
Opět j a k o v p ř í p a d ě Lotyšska vyvstává o t á z k a , zda by se skryté n a p ě t í n e z m ě n i l o v k o n f l i k t y
v p ř í p a d ě , že b y o b ě skupiny začaly žít více vedle s e b e a více s p o l e č n ě . D o p o s u d žijí více m é n ě
odděleně а к m n o h a kontaktům mezi nimi nedochází.
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Iris Pettai64 zkoumala míru tolerance u Estonců a Neestonců. Její typologie zahrnuje u Estonců a
Neestonců tři skupiny: empatické, pragmatické a méně tolerantní. U Estonců pak vyčleňuje ještě
skupinu radikálních nacionalistů a u Neestonců pak skupinu těch, kteří se z většinové společnosti
zcela vylučují, a skupinu těch, kteří jsou naopak do většinové společnosti silně asimilovaní (viz
schéma). Pro zařazení do určitého typu vycházela u Estonců z následujících kritérií: otevřenost
v komunikaci (zahrnuje připravenost žít s Neestonci v jednom městě, vstupovat do etnicky
smíšených manželství a žít v takové rodině, pracovat s Neestonci), dále kritérium empatie (ochota
vyslechnout problém menšiny a snaha jejím příslušníkům pomoci), přijetí Neestonců (jednání
s nimi jako sobě rovnými), kritérium, důvěry v Neestonce a připravenost přiznat jim základní
práva (ekonomická, sociální, politická). U Neestonců přibylo kritérium četnosti kontaktů
s domácí populací, ochota přijmout požadavky státu (učení se jazyku, získání estonského
občanství), pochopení a přijetí snah státu na mezinárodní úrovni.
Na základě těchto „tolerančních kritérií" vymezuje u estonské národnosti dvě velké skupiny.
53 % Estonců hodnotí jako tolerantní, 47 % jako netolerantní. Mezi první skupinu řadí Estonce
empatické (20 %) a pragmatické (33 %). Obě skupiny více než ostatní podporují zapojení
Neestonců do státní administrativy, více s Neestonci komunikují (více než polovina ovládá dobře
ruštinu). Jejich tolerance vyplývá často z osobní zkušenosti s Neestonci. Jsou ochotni jim přiznat
základní ekonomická, sociální a politická práva bez ohledu na to, jaké mají státní občanství.
Přesto trvají na tom, aby Neestonci dobře zvládli estonštinu. Předpoklad znalosti jazyka při
žádání o občanství podporují a rozhodně nechtějí tento požadavek rušit. Určité obavy z cizinců
zde však existují. Estonci, u kterých je tolerance založena spíše na pragmatickém přístupu, jsou
více ostražití vůči cizincům, striktněji požadují získání státního občanství. Tito Estonci jsou si
vědomi, že interakce

s Neestonci

pro ně může

být

nějakým způsobem výhodná, a často jinou

motivaci pro to být přátelští a otevření vůči Neestoncům nemají. Pro aktivní toleraci menšin ze
své strany nevidí důvod. V těchto skupinách převažují lidé mladší a Udě s vyšším vzděláním.
Většinou pobírají průměrný plat a lidé živící se manuálně zde představují menšinu.
Do

druhé,

netolerantní

skupiny, řadí podskupinu Estonců méně tolerantních (28 %) a

podskupinu radikálních nacionalistů (19 %).
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S c h é m a 5-1: M í r a t o l e r a n c e a i n t e g r a c e v e s t o n s k é s p o l e č n o s t i

ESTONCI - TYPY

•

•

•

radikální
nacionalisté
(19 %)
touha, aby
Neestonci
opustili zemi
touha vytvořit a
řídit stát jen „pro
sebe"
silná nedůvěra
к Neestoncům

•
•

smíření s tím, že
tu Neestonci žijí
minimální a
odměřené
kontakty s
Neestonci

i

NEESTONCI - TYPY

fáze

1.
odmítnutí, popření
(vzájemná nedůvěra,
konflikty vyvolané
etnickými vztahy)
• neochota
přizpůsobit se
Estoncům a
estonské
společnosti
• touha žít izlovanč
od většinové
společnosti

zcela se vylučující
ze společnosti
(14 %)

pragmatičtí
(33 %)

méně tolerantní
(28 %)

II.
pasivní tolerance
(neutrální a lhostejný
přístup)
•
•

snaha učit se
estonsky
alespoň formální
snaha integrovat
se

•

empatičtí (20 %)

z c e l a p ř i j í m a jící
m e n š i n y (0 % )

touha být
shovívavější,
učinit ústupky
v politice
získávání
občanství
• touha integrovat
Nestonce do
společnosti
• připravenost
chápat problémy
Neestonců a
uvažovat nad
nimi
III.
upřímná tolerance
(pochopení a uznání)

přijetí názoru, že
pro rozvoj
Estonska j e dobré
využít i potenciál
neestonských
obyvatel
" přijetí názoru, že
by měly být
odstraněny
veškeré bariéry
bránící
neestonskému
obyvatelstvu
v rozvoji
IV.
aktivní tolerance
(vzájemné sympatie,
respekt a úcta)

•

•

•

•

•
•

cílená snaha se
integrovat
zájem o rozvoj
Estonska
loajalita,
připravenost
přijmout
požadavky
к získání
estonského
občanství

méně tolerantní

pragmatičtí

(21 % )

(19 %)

•

•

•

vytvoření
světonázoru
založeného na
identifikaci
s Estonskem
uznání a přijetí
hodnot a cílů
estonské
společnosti
úcta к estonskému
státu a Estoncům

empatičtí (33 %)

při/náni si, že
role ve
společnosti,
kterou si 1 '.slonei
přisu/.ov;ili, byla
při 1 iš dominantní
" přijeti ná/oru, že
Neestonci nu
selíc tniisi přev/ít
část
odpovědnosti / а
rozvoj Hslonska
stejně jako
! stolici
V.
sociální soudržnost

•

odpovědnost za
úspěšný rozvoj
Estonska a j e h o
obyvatelstva
snaha vykonat to
nejlepší pro
rozvoj Estonska

asimilovaní
(13 % )

Zdroj: Pettai, I., Estonians and non-Estonians: A Typology of Tolerance

Obě skupiny vidí v neestonské populaci potenciální hrozbu pro estonský jazyk a kulturu. Jsou
toho názoru, že domácí národnost by měla mít více práv a možností než menšiny. Mají obecně
slabší znalosti ruštiny. Méně tolerantní Estonci (37 %) odmítají žít ve městě, kde by většinu
tvořilo nedomácí obyvatelstvo, preferují spíše čistě estonské rodiny bez příslušníků jiné
národnosti. Téměř 50 % méně tolerantních Estonců si myslí, že by zástupci menšin neměli mít
zastoupení ve vládě, 1 / 3 odmítá i jejich zastoupení v samosprávě na lokální úrovni. Je spíše
znepokojivé, že v této skupině méně tolerantních převládají mladí lidé. 40 % je pod věkovou
hranicí 29 let, 25 % je mezi 30 a 49 lety. Příslušníci této skupiny mají nižší vzdělání, 34 % z nich
má pouze základní vzdělání. Též více lidí než u tolerantní skupiny žije na venkově. Vykazují velmi
slušné příjmy. Mezi radikálními nacionalisty, kteří připouští pouze etnicky čisté Estonsko a
vyhýbají se kontaktům s příslušníky jiných menšin, najdeme starší věkovou skupinu - 2/3 jsou
lidé středního či staršího věku. Dosažené vzdělání je ještě nižší než u méně tolerantní skupiny polovina dotazovaných má pouze základní vzdělání. Najdeme zde velké procento penzistů a též
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lidí nezaměstnaných. Svoji ekonomickou situaci hodnotí nejhůře ze všech zmiňovaných skupin.
Téměř polovina z nich žije na venkově.
U Neestonců je rozdělení do skupin odlišné. První skupinu tvoří Neestonci silně asimilovaní do
většinové společnosti (13 %), dále Pettai vymezuje skupinu empatických Neestonců (33 %),
pragmatických

Neestonců

(19%),

skupina

méně

tolerantních

příslušníků

menšin

je

reprezentována 21 % a Neestonci vylučující se z estonské společnosti tvoří 14 %. Více či méně
tolerantních je tedy 65 % Neestonců, oproti více či méně netolerantním 35 %.
Většina příslušníků první skupiny má velmi dobré znalosti estonštiny a mezi Estonci mají mnoho
přátel a známých. Svou národnost chápou jako velmi podobnou té estonské. Nejvíce z nich (40
%) se považuje za estonské Rusy, mnoho též za občany Pobaltí či Seveřany. Za Rusy se považuje
17 % dotázaných, za Estonce 11 % dotázaných. Je nasnadě, že v této skupině je nejvíce
Neestonců, kteří již získali estonské státní občanství. 2/3 z nich podporovali vstup Estonska do
Evropské unie a 1/3 do NATO. Je u nich možné pozorovat silnou prozápadní orientaci.
Většinu takto smýšlejících, i když ne výraznou, tvoří lidé, kteří se v Estonsku narodili nebo žijí
v zemi již dlouho a jsou spíše mladší věkové kategorie. Dosažené vzdělání zde není určujícím
faktorem. Třetina má pouze základní vzdělání, polovina střední vzdělání, jejich životní úroveň je
však velmi dobrá. Většina pochází z měst, nadpoloviční většina žije v hlavním městě Tallinnu.
Empatičtí Neestonci se od těch asimilovaných liší méně častými kontakty s domácí národností,
menší znalostí estonstiny (i když ta je stále velmi dobrá). Největší rozdíl je v tom, jak nahlíží na
svou národnost. Více z nich se považuje za Rusy či estonské Rusy (70 %). Též tendence
к ochraně svého etnika a kultury je u nich vyšší. Jinak v této skupině najdeme též občany
s estonským

občanstvím,

sociodemografických

prozápadní

ukazatelů

orientace

je skladba

je

u

reprezentantů

nich
této

též

výrazná.

skupiny

velmi

Z hlediska
podobná

Neestoncům asimilovaným. Obě skupiny jsou dobře integrovány do majoritní společnosti.
Neestonci s pragmatickým přístupem к integraci tvoří 19 % obyvatel. Jejich motivace к integraci
je podobná té, kterou vyznávají pragmatičtí Estonci. Důvěrnější kontakty preferují spíše ve chvíli,
kdy cítí, že by to pro ně mohlo být užitečné a přínosné. Znalosti jazyka jsou průměrné, mnoho
z nich však preferuje estonské občanství, západní orientace je u nich stále zřetelná (dokonce 1 / 3
se cítí být Evropany), mnoho z nich se také vyjádřilo pro vstup Estonska do EU a NATO.
Zároveň je zde však více těch, kteří by podpořili připojení Estonska k SNS nebo Rusku. Více
příslušníků této skupiny je starší 40 lety, zároveň málo lidí důchodového věku. Dosažené v z d ě l á n í
je spíše nižší, platy průměrné. Mnoho obyvatel žije na severovýchodě Estonska a v Tallinnu.
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Zbylé dvě skupiny jsou jednoznačně méně přizpůsobeny Estonsku a estonské společnosd.
Neestonci méně tolerantní či d úplně se distancující se vyznačují nedůvěrou к Estoncům,
kontakty s nimi omezují na minimum. Estonštinu ovládají velmi chabě a počet těch, kteří vlastní
estonské občanství, je nižší než celostátní průměr. Je však zajímavé, že procento těch, kteří se
označují za Rusy či estonské Rusy je u empatických, pragmatických a méně tolerantních Rusů
stejné - pohybuje se kolem 65 %. U skupiny méně tolerantních však nacházíme výraznější
procento těch, kteří se považují za příslušníky bývalého Sovětského svazu. Převládající většina
reprezentantů této skupiny je přesvědčena, že Estonsko se v roce 1940 pnpojilo к Sovětskému
svazu dobrovolně. Pouze čtvrtina připouští, že bylo Estonsko okupováno. Přestože se 80 %
domnívá, že by Estonsko mělo zůstat nezávislým a suverénním státem, téměř 20 % si myslí, že by
se země měla stát částí Ruska a preferuje obnovení socialistického režimu.
Pohled na sociodemografický profil ukazuje, že polovina příslušníků této skupiny se narodila
v Estonsku, což je stejný počet jako těch, u kterých převládá empatický postoj к Estoncům. A
procento příslušníků narozených v Estonsku je jen o málo vyšší. Tento fakt ukazuje na to, že
místo narození nehraje při smýšlení jednoznačně nejvyšší roli. Až u skupiny zcela odmítající
začlenění do estonské společnosti je procento narozených v této zemi podstatně nižší. Převládá
starší populace, která do Estonska přišla za sovětského režimu. Vzdelanostne vykazují méně
tolerantní Neestonci nižší úroveň i nižší příjmy. Je však zajímavé, že vzdelanostní struktura je
naprosto totožná s lidmi asimilovanými.
Charakteristika Neestonců, kteří zcela odmítají začlenění do estonské společnosti, není nijak
překvapující. Příslušníci skupiny nemají téměř žádné znalosti estonského jazyka, pouze 6 %
z nich je schopno estonsky psát. Většinou jsou držiteli ruského občanství. Podíl dětí v této
skupině, které mají estonské občanství, je nejnižší ze všech zmiňovaných skupin. I přes značně
omezené kontakty s většinovou společností se 40 % domnívá, že jejich způsob života a
uvažování je tomu estonskému podobný. Stojí za povšimnutí, že poměrně velké procento
reprezentantů této skupiny (43 %) podpořilo vstup Estonska do EU, v níž zřejmě spatřují garanci
svých práv. Smýšlení předstvitelů této skupiny reprezentuje sovětskou majestátní mentalitu: 60 %
je přesvědčeno o dobrovolném připojení Estonska к Sovětskému svazu v roce 1940. Je nasnadě,
že téměř polovina dotázaných si přeje nastolení socialistického režimu v Estonsku.
V této skupině nalezneme především starší obyvatele (nejvíce lidé důchodového věku), pouze
22% se narodilo v Estonsku. Je zajímavé, že zde sice najdeme velké procento těch, kteří dosáhli
pouze základního vzdělání, na druhou stranu je zde ale i mnoho těch, kteří mají vyšší vzdělání.
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Závěrem lze říci, že neestonská populace vykazuje v porovnání s Estonci vyšší míru tolerance.
Dvě třetiny z této populace jsou více či méně sžity s estonskou společností, jsou otevření
vzájemným kontaktům a spolupráci. Třetina populace se nechce adaptovat v novém uspořádání
společnosti. Největšími překážkami jsou chabá znalost oficiálního jazyka, neochota získat
estonské občanství, omezené kontakty s domácí národností a věrnost sovětskému způsobu
uvažování. Vezmeme-li však v úvahu, že tyto postoje a problémy převažují u starší generace, dá
se předpokládat, že po generační výměně se míra tolerance a snaha o integraci u neestonské
populace ještě zvýší. Naopak v estonské populaci můžeme do pásma určité tolerance zařadit
pouze lehce nadpoloviční většinu Estonců, větší procento z nich však vyznává toleranci spíše
pasivní. Znepokojivý je značný podíl mladší generace, která má největší zastoupení ve skupině
méně tolerantních Estonců. Dá se tedy předpokládat, že změny v pohledu Estonců na
národnostní menšiny v jejich zemi budou velmi pomalé.

5.5.2 Lotyšsko
Postoj Lotyšů a Nelotyšů к jiným národnostem - etnická tolerance
Lotyšská socioložka I. Šupule na základě výzkumu Baltského institutu sociálních studií
v Lotyšsku65 vyvozuje, že většina Lotyšů i Nelotyšů66 prohlašuje, že vzájemná tolerance mezi
příslušníky rozdílných národností je nezbytná, že je nutné respektovat národní kulturu, tradice a
náboženství všech obyvatel země. Myslí si to 93 % Lotyšů a 97 % Nelotyšů.67
Většina Lotyšů (64 %) nesouhlasí s názorem, že by příslušníci jiných národností měli žít odděleně
od většinové společnosti. Je zde tedy ale stále 1/3 dotázaných, která si myslí opak, tedy určité
oddělení podporují. Tento názor je významný hlavně u lotyšských mužů, lidí žijících ve větších
městech a u starších lidí, dále u lidí s nižším vzděláním a u lidí, kteří nemají s příslušníky odlišných
národností osobní zkušenost. Lotyši spíše než Nelotyši prosazují více etnicky homogenní stát.
Může se tedy zdát, že chování a postoje Lotyšů v sobě mohou zahrnovat prvky rasismu - často
skryté. Namísto přímého negativního chování se objevuje v nedostatku kladných postojů.
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Výzkum Etnická tolerance a integrace lotyšské společnosti z roku 2004, jehož výstupy jsou publikované v Šupule,
I. a kol.: Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society. Kromě dotazníkového šetření, kterého se
zúčastnilo 1018 respondentů (510 Lotyšů a 508 Nelotyšů), bylo provedeno šest skupinových diskuzí, tři vedeny
v lotyštině, tři v ruštině a několik hloubkových rozhovorů. Výzkum dostupný na www.bszi.lv.
66
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Za Nelotyše jsou ve výzkumu považováni Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a Poláci. Rusové z nich tvoří 73 %.
Šúpule, I. a kol.: Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society, str. 18
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V takovýchto případech můžeme mluvit o tzv. „novém rasismu".68 Vzhledem к multikulturní
minulosti Lotyšska se tento postoj Lotyšů může jevit velmi překvapivým až záražejícím. Kladně
hodnotí soužití s jinými národnostmi jen ti Lotyši, kteří mají osobní zkušenost s takovýmto
kontaktem. Příslušníci menšin hodnotí soužití s jinými národnostmi obecně kladně, nezávisle na
osobní zkušenosti.
Přesně polovina Lotyšů je ráda, že v Lotyšsku žije více různých národností a kultur. Více se tento
názor objevoval v oblasti Latgale (s početnou ruskou, polskou a běloruskou menšinou) a na
venkově (paradoxně je etnicky homogennější než města). U Nelotyšů je procento těch, kteří jsou
rádi v multikulturní společnosti, ještě vyšší, což není překvapivý závěr.
Většina Lotyšů se domnívá, že by stát měl podporovat ochranu kultury a tradic jednotlivých
národností. Proti byli nejčastěji lidé starší, obyvatelé menších měst a vesnic a Lotyši s nízkým
vzděláním.
U Lotyšů je míra tolerance mnohem více závislá na věku a dosaženém vzdělání než u Nelotyšů.
Na pohlaví a velikosti příjmu nezáleží.
Co se týče postojů к jiným znevýhodněným skupinám v Lotyšsku (například lidé s jinou sexuální
orientací, lidé nemocní AIDS a podobně), je postoj Lotyšů a Nelotyšů velmi podobný.
Pokud jde o vztah к „exotickým" menšinám jako jsou v Pobaltí například muslimové, Arabové,
Kurdové, Afričani apod., není mezi Rusy a Lotyši rozdílu. Shodně tu převažují prvky xenofobie a
obě národnosti tudíž považují „exotické" menšiny v lotyšské společnosti za nežádoucí. Jde totiž o
menšiny, které na území Lotyšska nemají tradici. V tomto případě mizí veškeré neshody mezi
Lotyši a Rusy, neboť obě skupiny jsou „na jedné lodi". Určujícím faktorem utváření kladného
vztahu mezi nimi je délka pobytu, proto jsou v tomto případě Lotyši, Rusové, Ukrajinci a
Bělorusové navzájem označováni jako „my" a vztah „my" a „oni" mezi nimi mizí.
Většina menšinou
Pocit ohroženosti v Lotyšsku necítí jen ruská menšina, ale i sami Lotyši. Nižší sebeúcta a pocit
ohrožeností jsou dědictvím sovětské okupace, a proto tedy u Lotyšů paradoxně nalezneme
takové prvky v chování, kterými se vyznačují národnostní menšiny. Lotyši cítí pevnější
sounáležitost s vlastním etnikem než Rusové, jsou uzavřenější, kontakty s jinými národnostmi
jsou u nich méně časté než u jiných národností. Naproti tomu je u Rusů patrná větší otevřenost,

f 8

> Podle Šúpule, I. a kol.: Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society, str. 17, vychází „nový rasismus"
z názoru, že životní styl a kultura určitých národností jsou tak odlišné, že je nemyslitelné, aby spolu koexistovaly na
jednom území.

-85-

častější kontakty s ostatními národnostmi - tedy charakterisdky typické pro většinovou populaci.
Jako tiché, uzavřené, zdvořilé popisují Lotyše i cizinci, Rusům přiřazují naopak vlastnosti jako
otevřenost, přátelskost, aktivita. Proto i cizinci zapadají spíše do ruské komunity, ovládají tak
dříve ruštinu než lotyštinu. Na druhou stranu více konfliktních situací zažívají cizinci dle svého
vyjádření spíše s ruskými obyvateli, zejména mladými lidmi.
Hodnocení vzájemných vztahů mezi Lotyši a Rusy
Vzájemný vztah je oběma skupinami nahlížen podobně a vcelku kladně.
Rusové tvrdí, že vztahy mezi nimi a Lotyši jsou nyní dobré, lepší než dříve. Větší problémy
obecně mají lidé, kteří nemluví lotyšsky. Vinu za vytvoření dvou komunit, za vyvolávání napětí
mezi nimi dávají politikům. Jedinou překážkou ve vytvoření jednotné společnosti je podle Rusů
umělé dělem státu na dvě skupiny. Toto rozštěpení společnosti nastalo dle Rusů v roce 1991,
v roce obnovení nezávislosti, kdy bylo zavedeno povinné občanství.
Lotyši označují vzájemné vztahy za „pěkné". Určitá disharmonie ve vzájemných vztazích je dle
nich podněcována pouze nacionalisty na obou stranách.
Obě skupiny považují tedy dle svých slov soužití v Lotyšsku za příjemné a přátelské. Na
desetistupňové škále (1 = nepřátelství, 10 = přátelské vztahy), je průměr u Lotyšů 7,8 a u
Nelotyšů 8,4. V Latgale (východní Lotyšsko) hodnotili Lotyši vztahy s Rusy kladněji, v Kurzeme
(západní část Lotyšska) záporněji, v centrálních regionech průměrně.69
Pokud se někdy Nelotyši vyjadřovali kriticky, nikdy tato kritika nebyla směřována к Lotyšům jako
etniku. Vždy spíše к opatřením státu, politikům, médiím, vzdělávací politice apod. Obě skupiny
se shodují, že Lotyšsko je nezávislý stát, ve kterém musí existovat jedna komunita - složená
z nejrůznějších národností. Pouze necelých 10 % příslušníků obou skupin se domnívá, že by zde
měly žít dvě skupiny více či méně odděleně - lotyšsky a rusky mluvící obyvatelé. Určitou
bezproblémovost v soužití může dokládat i fakt, že 84 % Lotyšů chce zůstat obyvateli Lotyšska.
Z Nelotyšů je to 61 %, což je též procento poměrně vysoké.
Společné žití však chápou Lotyši v současné době jako oddělené. Lidé jsou rozděleni dle toho,
kde žijí. Lotyši tvrdí, že integrace ruské menšiny není úspěšná, a to z toho důvodu, že u nich
samých (Lotyšů) převládá stále pocit jakési podřízenosti. Stále se podřizují a mluví rusky, zatímco
Rusové jsou více hrdí, podle Lotyšů z nich vyzařuje jakýsi povýšenecký postoj. Lotyši se cítí být
lehce diskriminováni za to, že musí ve své zemi mluvit rusky. Pnutí mezi těmito dvěma etniky se
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Šúpule, I. a kol.: Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society, str. 20
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projevuje právě především v oblasti jazykové. Rusové velmi výrazně brojí proti přijaté školské
reformě, chtějí, aby se ruština stala druhým oficiálním jazykem. Více jak polovina Nelotyšů
nesouhlasí se školskou reformou, stejně tak Lotyšům vadí, že ji Nelotyši tak vehementně
odmítají.
Další názorový střet se projevil v otázce, zda by si přáli nutit ostatní к přijetí jejich zvyků. Toto
přání si skupiny přisoudily sobě navzájem. Lotyši si toto myslí o Nelotyších a opačně.
Většina v obou skupinách prohlašuje, že Lotyši i Nelotyši mají rovné šance v zaměstnání, zároveň
u obou skupin převládá názor, že ti druzí mají větší šanci dopracovat se vyšší životní úrovně.
Rozdílný výklad historie je též jednou z oblastí, ve které dochází к názorovým konfliktům mezi
ruskou menšinou v Lotyšsku a domácím obyvatelstvem Nelotyši se vždy učili výklad Sovětského
svazu a jsou rozčíleni, když slyší „novou verzi", tzn. že Sovětský svaz okupoval Lotyšsko v roce
1940 na základě Molotov-Ribbentropova paktu o neútočení mezi Sovětským svazem a
Německem a jeho tajného dodatku o rozdělení sfér vlivu v Evropě. Mnoho Rusů si nepřipouští,
že by Sovětský svaz kdy Lotyšsko okupoval. Stěžují si, že v současných učebnicích je historie této
doby líčena nepravdivě, že oni ji prožili a takto ji nepociťovali. Lotyšsko považovali za součást
Sovětského svazu a nemohlo tedy jít o okupaci. Mezi Rusy navíc převažuje názor, že Sovětský
svaz přispěl velkou měrou к hospodářskému a kulturnímu rozvoji Lotyšska. Tento názor
nepřevažuje jen u starší generace, ale i u současných studentů. Historie, která je vyučována ve
škole, tedy mladé příslušníky menšin mnoho nepřesvědčuje, rodiče a ruská média mají na utváření
jejich názoru větší vliv.
Zmiňovaný výzkum odhaluje, že postoj Lotyšů к Rusům je více rezervovaný, než je postoj Rusů a

ostatních Nelotyšů к Lotyšům. Pouze 21 % Lotyšů by přijalo situaci, kdyby jejich blízký příbuzný
byl RUH.7" Z á r o v e ň m n o h o L o t y š ů tvrdí, že m á p ř á t e l e m e z i o s t a t n í m i m e n š i n a m i . P o s t o j r o d i č ů

к výběru životního partnera, z hlediska jeho národnosti, je otevřenější. Není překvapivé, že drtivá
většina Lotyšů si přeje, aby si jejich dítě vzalo opět Lotyše. 66 % by však nebylo proti, kdyby si
jejich dítě vzalo Rusa. V této otázce však velmi záleží na věku respondenta a na regionu. Pro
sňatek s Rusem jsou více lidé mladší a ti, kteří žijí v oblasti Latgale, naopak v Zemgale, Kurzeme
a Vidzeme byla podpora menší. 90 % Nelotyšů si umí představit sňatek s Lotyšem, 96 %
s Rusem. Tedy co se týče individuálních kontaktů, jsou obě skupiny poměrně otevřené. Dá se
tedy předpokládat, že počet smíšených manželství v Lotyšsku poroste. Tento fakt je významným

70

Šúpule, I. a kol.: Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society, str. 18

-87-

ukazatelem etnické snášenlivosti mezi občma skupinami. Postoj к jiným skupinám (Romům,
Arabům, muslimům apod) je opět mnohem více zdrženlivý.
Téměř všichni Lotyši (90 %) i Nelotyši (94 %) prohlašují, že nemají žádné problémy při kontaktu
s druhou skupinou a odmítají tvrzení, že by se v druhé skupině cítili nějak ohroženi a
v nebezpečí.
Obě skupiny tedy hodnotí vztahy mezi sebou jako dobré či alespoň normální a z neustálého
vyvolávání konfliktů obviňují politiky. Toto prohlášení však do jisté míry kontrastuje s lotyšskou
„uzavřeností" vůči menšinám, s názorem, že stát má být dosti etnicky homogenní, s pocitem, že
se musí spíše přizpůsobovat oni než jiní apod. Můžeme z toho vyvodit, že hodnotí vztahy jako
vcelku dobré právě proto, že komunity opravdu žijí spíše odděleně vedle sebe než spolu. Na
otázku, zda ruská a lotyšská komunita žijí odděleně či jde o jednu komunitu, odpovědělo 44 %
Lotyšů, že každá skupina si žije ve svém světě, z Nelotyšů totéž tvrdí 33 % dotázaných. Můžeme
se domnívat, že kdyby museli žít opravdu spolu, konflikty by více vypluly na povrch a vyhrotily
by se.
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Zaver
Soužití ruské národnostní menšiny se i po 15 letech od obnovení nezávislosti pobaltských států
jeví jako problematické. Rozhodné se nedá říci, že by bylo postavení ruské menšiny otázkou
vyřešenou.
Kroky jednotlivých vlád naznačují, že se státy snaží o integraci ruské menšiny do většinové
společnosti, a to především na základě zvládnutí domácího jazyka. Znalost oficiálního jazyka je
základním předpokladem a vůbec možpostí, jak se do nové společností zapojit. Je předpokladem
к získám nového státního občanství a s tím vyplývajících práv a povinností každého občana. Bez
státního občanství nemůžou být Rusové zcela konkurenceschopní na trhu práce (určité pracovní
pozice pro ně zůstanou uzavřeny). Dále se nemohou účastnit politického života a ovlivňovat dění
v zemi při volbách.
Z chovám ruské menšiny však vyplývá, že o plné zapojení do života společností spousta jejích
příslušníků nestojí. Počet žádostí o udělení občanství se sice každým rokem zvyšuje, ale jde o
nárůst velmi pozvolný, výrazněji zaznamenaný až v roce 2004, kdy všechny pobaltské státy
vstoupily do Evropské unie. Důvodem je například nechuť Rusů učit se místnímu jazyku.
Jazyková vybavenost Rusů je stále nedostatečná, a to i přesto, že v Pobaltí pobývá většina Rusů
desítky let. Nejvýrazněji je toto možné vysledovat z reakce na zavádění nové školské reformy,
která v Lotyšsku a Estonsku předpokládá dvojjazyčné vzdělání. Právo vzdělávat se v ruštině
zůstává na všech školách, které poskytují vzdělání v ruštině, je však zavedena povinnost vzdělávat
se stejnou měrou i v oficiálním jazyce dané země. Proti této reformě se u příslušníků ruské
menšiny (resp. jejich politických reprezentantů) zvedla nevídaná vlna odporu. Rusové stále
odmítají učit se místnímu jazyku, povinnost zažádat si o nové občanství chápou jako diskriminaci,
nechápou, proč by měli žádat o občanství v zemi, kde již většinu svého života žijí. Je tedy patrné,
že se asimilaci či integraci spíše brání.
Zároveň v jejím chování, přestože jde v Lotyšsku a Estonsku o menšinu stále velmi početnou,
nenalezneme takové prvky, které by poukazovaly na to, že se menšina snaží za každou cenu o
uchování svých specifik. Národně specifické aktivity jsou u ní velmi omezené, nenalezneme u ní
příliš rozvinutý vlastní kulturní život. V tomto ohledu je chování menšiny spíše pasivní.
Důvodem může být vědomí existence bohaté ruské kultury v Rusku, a tedy malá potřeba vytvářet
něco dalšího, dále například profesní orientace Rusů v Pobaltí - mnoho z nich má technické
vzdělání.
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Toto částečně rozporuplné chování (relativní nezájem o uchování národnostních specifik a
zároveň odmítání zapojení se do života společnosti) vyplývá z faktu, že ruská menšina je etnikem,
které má zázemí ve velké, mocné zemi. Velmocenské chování má pak tendenci uplatňovat i ve
své nové zemi. Srovnáme-li chování ruské menšiny zde a ruské menšiny v České republice,
nenajdeme větších rozdílů. I u nás si ruská menšina žije více méně svým životem, do života
společnosti se příliš nezapojuje, zároveň se její příslušníci nedruží ani spolu navzájem. Tato
charakteristika zdá se Rusům vlastní, neboť projevy jakéhosi nadřazeného chování nalezneme i u
Rusů žijících v Rusku. Příkladem může být fakt, že mnoho Rusů vlastně nepřipouští, že jejich
země v minulosti okupovala jiné zcmç. Najdeme u nich často údiv nad tím, proč například ihned
po získání nezávislosti v roce 1991 zavedly všechny státy pro občany Ruska vízovou povinnost.
Po rozpadu Sovětského svazu se náhle obrovské množství Rusů ocitlo v postavení etnické
menšiny a s tímto faktem se, jako příslušníci jedné ze světových velmocí, vyrovnávají velmi těžko.
Je vidět, že ruská menšina nemá výraznější potřebu komunikovat s většinou. Z tohoto pohledu je
tedy velmi problematické uvažovat o rozvíjejícím se procesu asimilace či integrace. Z uvedené
charakteristiky ruské menšiny a jejího chování se jako nejpravdčpodobnější model současného
soužití jeví marginalizace nebo segregace, což je v rozporu s cíli integrační politiky Lotyšska i
Estonska. Na druhou stranu praxe však ukazuje, že к pozvolnému včleňování do většinové
společnosti přece jen dochází. Vzhledem к výše uvedeným skutečnostem (malá snaha o
udržování specifik své kultury, často zpřetrhané vazby se zemí svého původu) lze předpokládat,
že konečnou fází existence Rusů v Pobaltí bude spíše asimilace.
Vztah většinové společnosti к ruské menšině prošel dlouhým vývojem a bude se formovat i
nadále. Nelze nezmínit, že v počátcích nezávislosti bylo chování ze strany států značně
nacionalistické. Velký podíl ruského obyvatelstva a s tím spojené obavy, jak se bude etnikum
к nově vzniklým států chovat, a též okolnost nepříznivého demografického vývoje domácího
obyvatelstva vedly к silným ochranářským opatřením, které jsou zákonitě do jisté míry
nacionalistické.
Velmi diskutovanou se stala problematika udílení občanství příslušníkům ruské menšiny.
Nejliberálněji se zachovala Litva, která umožnila získat občanství každému občanu s trvalým
pobytem na svém území v roce 1989. Vzhledem к početnosti ruské menšiny v Litvě není toto
rozhodnutí překvapující. Zároveň však není překvapující, že Lotyšsko a Estonsko vzhledem
к prožité zkušenosti a velikosti ruské menšiny na svém území volily jiný postup. Občanství
automaticky obdrželi pouze ti, kteří byli občany Estonska a Lotyšska v červnu 1940 (před
sovětskou okupací) nebo jejich potomci. Jednoznačně diskriminační byl však např. tzv. kvótní
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systém v Lotyšsku, který spočíval v postupném přidělování občanství podle věkových kategorií.
Znamenalo to, že některým, kteří by chtěli o nové občanství požádat, by v daném roce stejně
nebylo přiděleno. Po řadě připomínek ze strany mezinárodních organizací a přijetí nových
zákonů o občanství byl tento kvótni systém zrušen a podmínky pro získání občanství byly a jsou
dnes naprosto srovnatelné s těmi, které požadují jiné státy Evropské unie.
Nově vzniklé podmínky po obnovení nezávislosti tedy způsobily emigrační vlny Rusů zpět do
Ruska, které vyvrcholily v roce 1992. Ve výsledku však odešlo z Pobaltí méně Rusů, než se
všeobecně předpokládalo. I tento fakt poukazuje na to, že podmínky pro život v Pobaltí nemohly
il

být pro Rusy tak nepřijatelné. V současné době další výraznější emigrace Rusů z Pobaltí
pravděpodobně nehrozí.
Z hlediska subjektivního vnímání je pohled místního obyvatelstva na ruskou menšinu různý.
Rozhodně však nelze tvrdit, že by v Lotyšsku či Estonsku existovala taková forma diskriminace,
která by v nejrůznějších oblastech lidského konání příslušníky ruské menšiny znevýhodňovala.
Pokud Rusové obdrží státní občanství dané země, mohou se plně účastnit života společnosti a
z žádných aktivit nejsou vyloučeni.
Pokud ruská menšina nepřistoupí na požadavky státu ohledně získávám občanství, bude její
fungování na území obou států značně problematické. Otázkou zůstává, zda pouhý statut
občanství způsobí větší zapojení se do života většinové společnosti. Obdržení občanství nemusí
ještě zdaleka znamenat intenzivnější participaci na životě společnosti, může nadále zůstat jen
prostředkem například ke zlepšení svého ekonomického postavení. Nicméně je pravdou, že
v tuto chvíli, kdy stále velké procento Rusů nemá žádné občanství, je uvažování o vnitřním sepětí
Rusů se životem společnosti spíše jakousi „nadstavbou" a výzvou pro další integrační snahy. Jak
ukazuje politické chování Rusů - občanů Lotyšska či Estonska, ani u nich není patrné vnitřní
sepětí s novou zemí a ztotožnění se s jejím směřováním v oblasti geopolitícké.
Ze všech tří států se nejvíce znepokojivé ukazuje soužití ruské národnostní menšiny a domácího
obyvatelstva v Estonsku. Výzkumy ukazují menší míru tolerance u Estonců než u Rusů. Pokud
nalézáme neochotu se přizpůsobit ze strany ruské menšiny, je to především u starší generace. Lze
tedy předpokládat, že po generační výměně se tolerance u této skupiny zvýší. U Estonců je ale
stále patrná snaha bránit si „své Estonsko".
Do budoucna lze předpokládat, že se vzájemné vztahy mezi domácí populací a příslušníky ruské
menšiny budou zlepšovat, a to zásluhou generační obměny na obou stranách. Mladá generace
většinové společnosti minulou dobu nezažila a lze předpokládat méně předsudků vůči ruské
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populaci. Na druhé straně mladá generace ruské menšiny se již v zemi rodí, tím nemá jazykové
problémy a vztah к místu svého narození hraje při formování postojů velkou roli.
Problematičtější může být u ruské menšiny stanovení a chápání své vlastní identity. V současné
době se totiž necítí být ani součástí státu, kde nyní žije, zároveň však cítí jakési vyloučení ze země
svého původu. Estonští a lotyšští Rusové tedy zatím ještě zdaleka nejsou plně začleněni do
estonské a lotyšské společnosti, zároveň však již ztratili vazby na Rusko.
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Abstrakt
Klíčová slova: Litva, Lotyšsko, Estonsko, pobaltské státy, Rusové, národnostní menšiny
Práce přibližuje a analyzuje současné postavení ruské národnostní menšiny v pobaltských státech
s důrazem na Lotyšsko a Estonsko. Analyzuje jejich společné soužití jak na základe politickoprávních, sociálních a ekonomických aspektu, tak na základe výzkumů, které byly v této
souvislosti prováděny. Všechny výzkumy, ze kterých práce čerpá, se soustředily na hodnocení
vzájemných vztahů Rusy i domácím obyvatelstvem a na to, jak svou současnou identitu vnímají
sami Rusové.

„

Cílem práce je charakterizovat současný model soužití ruské menšiny a většinové společnosti Л
naznačit možný vývoj v budoucnosti.

Abstract
Key words: Lithuania, Latvia, Estonia, Baltic countries, Russians, national minorities
This graduation these explains and analyses the current position of Russian national minority in
the Baltic states, especially in Latvia and Estonia. It analyses their co-existence in terms of
political, legal and socio-economic aspects as well as in terms of researches, which were
conducted in this field. All of the researches, which the work extracts from, were focused on the
evaluation of the mutual relations by Russians and the native population. The feeling of Russian
minority concerning their current identity was also taken into account.
The aim of this work is to define the model of co-existence of the Russian minority and the
major population and indicate the development of this co-existence in the future.
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www.std.lt - Litevský statistický úřad
www.vrk.lt - Centrální volební komise Litevskč republiky
www.country-smdies.com - informace o různých zemích světa
www.balticvoices.org -

stránky s průzkumy veřejného mínění a volebními výsledky

v pobaltských zemích
w w w . m i g r a c e o n l i n e . c z - stránky m e z i n á r o d n í m i g r a c e v Č e s k u
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6 Mapové přílohy
Марка 6-1: Města a dopravní síť v Litvě, Lotyšsku

a Estonsku
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Nevapotats*

Марка 6-2: A d m i n i s t f a t i v n í
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Estonia:
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