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Rakstā aplūkotas krievvalodīgo jauniešu etniskās paškategorizācijas īpatnības Latvijā. 
Autors aplūko kategorizāciju kā izziņas procesu objektu un parādību klasificēšanai atseviš-
ķās grupās (kategorijās). Sociālo kategorizāciju un paškategorizāciju nevar raksturot tikai kā 
cilvēka identificēšanu ar grupu, bet tai jābūt saistītai arī ar šīs sociālās, tostarp etniskās, 
grupas vietu sociālās noslāņošanās sistēmā. Rakstā analizēts jautājums par to, cik lielā mērā 
krievu paškategorizācija, pieskaitot sevi etniskajai minoritātei, atražojas šīs etniskās grupas 
jaunajā paaudzē. Raksta autors 2000. un 2019. gadā veica krievu valodā studējošo studentu 
aptauju trīs Rīgas privātajās augstskolās, lai noskaidrotu šīs paškategorizācijas evolūciju. 
Pētījuma dati liecina, ka jaunās paaudzes krievu respondentu uztverē Latvijas sabiedrība ir 
noslāņojusies latviešos un etniskajās minoritātēs, kuru identitātēm ir atšķirīgs sociālais no-
zīmīgums valstī. Turklāt respondentu stāstījuma forma, raksturojot to etnisko grupu nākotni, 
pie kurām ir piederīgi šie respondenti, visbiežāk liecina par identificēšanos ar šīm grupām, 
bet ne ar Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem.

Jēdzieni “etniskā kategorizācija” 
un “etniskā paškategorizācija” 
sociālajās zinātnēs

Socioloģijā kategorizāciju aplūko kā izzi-
ņas procesu objektu un parādību klasificēša-
nai atsevišķās grupās (kategorijās). Sociālās 
kategorizācijas daudzveidīgās formas palīdz 
identificēt cilvēkus ar dažādām sociālajām, 
tostarp arī etniskajām, grupām, un šī ka-
tegorizācija veicina pasaules izzināšanu.1 
Jēdziens “sociālā kategorizācija” norāda uz 

dažādu sociālo grupu un kopienu klātbūt-
ni sabiedrībā, šo grupu iedalījuma principu 
nosacījumiem un metodēm, uz kognitīvo 
procesu, kā saistīt cilvēku ar grupu.2 Etnis-
kās kategorizācijas svarīgākais nosacījums ir 
sabiedrības etniskā diferenciācija, kas caurvij 
visas sociālās jomas un tieši ietekmē sociālā 
kapitāla sadalījuma raksturu starp dažādām 
etniskajām grupām. Individuālajai un kolek-
tīvajai apziņai svarīga parādība ir arī sociālā 
paškategorizācija jeb sevis kategorizēšana 
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kādā sociālajā grupā (piemēram, etniskajā 
vai etniskajā minoritātē). Saskaņā ar paška-
tegorizācijas teoriju cilvēki ne tikai klasificē 
citus pēc sociālajām kategorijām, bet arī atzīst 
savu piederību šādām kategorijām un piemēro 
stereotipus, kas saistīti ar šīm kategorijām.3 
Jēdziens “etniskā kategorizācija/paškategori-
zācija” pēc nozīmes ir tuvs jēdzienam “etniskā 
identifikācija/pašidentifikācija”. Tomēr to iz-
mantošanā ir nianses. Jēdziens “etniskā kate-
gorizācija” kā viens no sociālās kategorizēša-
nas veidiem norāda uz dažādu sociālo grupu 
klātbūtni sabiedrībā un kognitīvajiem proce-
siem, kā saistīt personu ar šīm grupām, un tās 
vietu sociālajā stratifikācijā.4 Jēdzienu “etnis-
kā identifikācija” izmanto, lai parādītu “reālā 
Es” sociālo īpašību kompleksu, kas ir objek-
tīvās sociālās daudzveidības iemiesojums.5 
Sociālajā, tostarp etniskajā, kategorizācijā kā 
kognitīvā procesā svarīgas ir salīdzināšanas 
operācijas, identitātes meklējumi un atšķirī-
bas starp dažādu sociālo grupu pārstāvjiem.6

Zinātniskajā literatūrā ir plaši zināmi so-
ciālās kategorizācijas, sociālās identitātes un 
paškategorizācijas pētījumi, kas veikti so-
ciālās psiholoģijas ietvaros. Pirmkārt, tās ir 
Henrija Tedžfela (Henri Tajfel, 1919–1982) 
un Džona Tērnera (John Charles Turner, 
1947–2011) teorijas par sociālajiem ap
stākļiem, kas ir pietiekami, lai cilvēki varē-
tu identificēt sevi ar noteiktām sociālajām 
grupām un pretstatīt “savas” grupas citām. 
Tedž fels parādīja, ka personas identificēšanos 
ar “savu” sociālo grupu un distancēšanos no 
“citas” grupas stimulē konkurences komu-
nikācijas situācija starp šīm grupām. Šādos 
apstākļos persona rīkojas precīzi kā “savas” 
grupas pārstāvis.7 Vides psiholoģija piedāvā 
sociālās identitātes veidošanās un izziņas 
plašāku kontekstu, kas ietver ne tikai starp-
grupu mijiedarbības situāciju, bet arī nepie-
ciešamību ņemt vērā dabas apstākļus, soci-
ālos un kultūras faktorus. Sociālās identitātes 
avotu izpratnes plašs konteksts ir analizēts 
Harolda Prošanska (Harold M. Proshansky,  
1920–1990) vides psiholoģijā, kura ietver 

vairāku sociālo un kultūras faktoru analīzi.8 
Plašāku sociālo kategorizēšanas iemeslu kon-
tekstu ierosināja arī Tolkots Pārsonss (Talcott 
Parsons, 1902–1979), kurš to saistīja ar 
cilvēku sociālo darbību “orientācijas sistē-
mām”. Šīs orientācijas sistēmas ietver gan 
dabas, gan sociālos objektus, ieskaitot esošo 
sabiedrības normatīvo un kultūras sistēmu. 
Tāpēc sociālā kategorizācija atspoguļo cilvē-
ka sociālo novietojumu izveidotajā sociālās 
noslāņošanās sistēmā un varas sistēmā.9 Pī-
tera Bergera (Peter L. Berger, 1929–2017) 
un Tomasa Lukmana (Thomas Luckmann, 
1927–2016) realitātes sociālās konstruēša-
nas teorija postulē, ka sociālās institūcijas 
veido būtisku sociālās identitātes konstruē-
šanās resursu. Bergers un Lukmans uzskata, 
ka ir īpaši svarīgi ņemt vērā sabiedrības dife-
renciācijas sociāli kulturālo un etnisko līmeni, 
kas tieši ietekmē dažādu sociālo kategoriju 
izmantošanu, lai akcentētu savu identitā-
ti etniskā vairākuma un etnisko minoritāšu 
pārstāvjiem un leģitimizētu dominējošo in-
stitucionālo kārtību.10 Sociālo kategorizāciju 
un paškategorizāciju nevar raksturot tikai kā 
cilvēka identificēšanu ar grupu, bet tai jābūt 
saistītai arī ar šīs sociālās, tostarp etniskās, 
grupas vietu sociālās noslāņošanās sistē-
mā, ietverot arī etnosociālo noslāņošanos. 
Kā uzskatīja Pjērs Burdjē (Pierre Bourdieu, 
1930–2002), kategorizācija tiek veidota  
atbilstoši “relatīvajām pozīcijām”, ko grupa 
ieņem sociālajā telpā.11 Tādējādi etniskajā 
kategorizācijā ir aktuāli gan etniskās identi-
tātes marķieri (kopīga vēsturiskā izcelsme, 
kultūra, valoda, reliģiskie uzskati),12 gan et-
nosociālās stratifikācijas marķieri, kuri rak-
sturo etnisko grupu pārstāvju visbiežāk sasto-
pamās sociālās pozīcijas sabiedrības varas 
sistēmā13 un “dzīves iespējās”,14 kas izriet no 
grupas “tipiskajām spējām”, nodrošinot sevi 
ar resursiem, un “kultūras prestiža”.15

Etniskās kategorizācijas aplūkošana ciešā 
saistībā ar sociālā statusa marķieriem kļūst 
par svarīgu iezīmi socioloģijā, analizējot mūs-
dienu sabiedrības daudznacionālo raksturu, 
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kā redzams T. Pārsonsa un Luisa Virta (Louis 
Wirth, 1897–1952) teorijās, kā arī Fredrika 
Barta (Fredrik Barth, 1928–2016) koncep-
cijā, kurš analizēja etnisko kategorizāciju 
kā sociālā statusa marķieri sabiedrībā.16 Kā 
rāda daudznacionālu valstu prakse, kur so-
ciāli politiskajā dzīvē pastāvīgi tiek uzsvērtas 
nacionālā vairākuma un etnisko minoritāšu 
identitātes funkcionālo lomu atšķirības, et-
nokultūras un etnostratifikācijas marķieri var 
ieplūst cits citā.17 Etniskās minoritātes paš-
kategorizācijā ir īpaši jutīgas pret marķieriem, 
kas raksturo šo grupu pozīcijas etnosociālās 
stratifikācijas un dzīves iespēju sistēmā.18  
Šī korelācija ir sevišķi aktuāla tām etniskajām 
minoritātēm, kuras ir slikti pārstāvētas valsts 
varas struktūrās, sociāli prestižās darbības 
jomās un profesijās. Šādā situācijā etnis-
ko minoritāšu pārstāvji savā etniskajā paš-
kategorizācijā būtiski aktualizē dihotomiju  
“mēs–viņi”.19 

Etniskās kategorizācijas pētījumi socio-
loģijā ir tieši saistīti ar etnosociālās stratifi-
kācijas analīzi. Diemžēl mūsdienu Latvijas 
zinātnē to trūkst. Nav pilnīga priekšstata par 
saistību starp etnisko stratifikāciju valstī un 
sociālajām šķirām. Arī saikne starp cilvēku 
etnisko kategorizāciju un viņu sociālajām 
iespējām ekonomiskajā dzīvē valstī nav pil-
nīgi skaidra. Ir iespējams norādīt tikai dažus 
darbus par šīm ļoti svarīgajām zinātniska-
jām un sociāli politiskajām problēmām,20 
kurpretī Latvijas pirmās brīvvalsts periodā  
(1918–1940) šīs tēmas izpēte bija svarīga 
valsts politikas sastāvdaļa.21

Etniskās kategorizācijas problēma zināt-
niskajos pētījumos ir cieši saistīta ar izpratni 
par etniskās piederības iezīmēm starpkultūru 
kontaktos un ilgtspējīgā sociālajā mijiedarbī-
bā daudzetniskajās sabiedrībās. Šim jautāju-
mam ir divas polāras pieejas. Vienā no tām 
apgalvo (piemēram, Pjēra Burdjē un Rodžersa 
Brubeikera (Rogers Brubaker, dz. 1956) dar-
bos), ka etniskā piederība ir elastīga sociāla 
parādība, kas pastāvīgi pielāgojas sociālajām 
situācijām, kas tādējādi neļauj interpretēt šo 

fenomenu kā iesaldētu sociālo kategoriju, kā 
"grupismu".22 Otrā pieejā (piemēram, F. Barta 
teorijā) uzsver etnisko robežu, etniskās kate-
gorizācijas un paškategorizācijas stabilitāti 
pat gadījumā, kad etniskās grupas aktīvi mij-
iedarbojas, apmainās ar kultūras vērtībām un 
sociālajām pozīcijām.23

Etniskās kategorizācijas procesu izprat-
nes nozīme pieaug daudznacionālajās sa-
biedrībās, kur oficiālajā, tostarp likumdoša-
nas, līmenī, kā arī sabiedrības apziņā pastāv 
ilgstošs un stabils sabiedrības dalījums na-
cionālajā vairākumā un etniskās minoritātēs. 
Plurālistiskā liberālajā demokrātijā etnisko 
grupu kategorizācija grupā “minoritātes” pa-
redz to pārstāvju tiesību vienlīdzību ar nacio-
nālajam vairākumam piederīgo tiesībām. Tajā 
pašā laikā nacionālais vairākums ir ieintere-
sēts, lai etnisko minoritāšu identitāte būtu 
atvērtāka nacionālās identitātes vērtībām, lai 
šīs grupas vairāk kategorizētu sevi ne tikai kā 
etniskās minoritātes, bet arī kā visas nācijas 
pārstāvjus. Ja etniskā mazākuma grupu pār-
stāvji uzsver, ka ir svarīgi viņus kategorizēt kā 
minoritātes, tad tieši šis pašnovērtējums at-
bilst viņu priekšstatiem par savu vietu valsts 
ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā dzīvē. 
Latvijas socioloģijā ir daudz pētījumu par et-
nisko minoritāšu, tostarp šo grupu jaunākās 
paaudzes, politiskās identifikācijas ar Lat-
viju līmeni. Šo pētījumu dati sniedz bagātī-
gu materiālu, lai izprastu krievu iedzīvotāju 
paškategorizēšanas etnisko minoritāšu grupā 
vērtību un motivāciju “grupisma” saglabāša-
nai un atražošanai viņu etniskās piederības 
uztverē Latvijas sabiedrībā. Turklāt daudzos 
pētījumos konstatētas atšķirības latviešu 
un Latvijas krievu valstiskajā un politiskajā 
orientācijā, atšķirības šo iedzīvotāju grupu 
sociālajā atmiņā utt. Piemēram, Latvijas krie-
viem ir raksturīga augstāka distancēšanās pa-
kāpe pret latviešiem, nekā latviešiem ir pret 
krieviem.24 

Sociologi atklāj krievu jauniešu zemo 
pašidentifikācijas ar Latviju līmeni.25 Pētī-
jumos ir atzīmēts, ka krieviski runājošiem  
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jauniešiem svarīgs nosacījums pašidentifi-
kācijai ar Latviju ir viņu kolektīvās etnokul-
turālās identitātes attīstības garantijas, kas 
paredz arī latviešu un krievu valodas mācību 
līdzsvara saglabāšanu etnisko minoritāšu iz-
glītības sistēmā. Turklāt šajos pētījumos tika 
uzsvērta tikai bilingvālās izglītības formas 
vērtība, apvienojot mācības valsts valodā un 
etnisko minoritāšu valodā.26 Faktiski krievva-
lodīgo jauniešu paškategorizāciju Latvijā kā 
etniskajai minoritātei piederīgiem lielā mērā 
nosaka šīs grupas novērtējums par izredzēm 
saglabāt savu etnokulturālo identitāti, kas 
galvenokārt ir lingvistiska un ko šī iedzīvotāju 
grupa saista ar iespējām atražot šo identi-
tāti izglītības sistēmā. Tomēr jautājumu par 
krievu valodas vietu Latvijas izglītības sistē-
mā joprojām sadala to politisko partiju pro
grammas, par kurām latvieši un mazākum-
tautības balso pārsvarā.27

Etnisko minoritāšu kategorizācijas 
sociālais konteksts Latvijā

Etniskā kategorizācija un paškategorizā-
cija ir ļoti izplatīta parādība privātajā un sa-
biedriskajā dzīvē Latvijā. Tas ir tieši saistīts 
ar etnisko kultūru daudzveidību valstī kopu-
mā un īpaši lielākajās pilsētās. Saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvi-
jā 2021. gadā dzīvoja 1 893,2 tūkstoši cil-
vēku, no tiem 1 187,9 tūkstoši latviešu un  
705,3 tūkstoši citu etnisko grupu pārstāvju, 
kas bija 37,3% no valsts iedzīvotāju kop-
skaita.28 Fakts, ka ievērojama daļa Latvijas 
sabiedrības ir etniskās minoritātes, ir atspo-
guļots visos etnopolitikas svarīgākajos doku-
mentos, tostarp Satversmē,29 Izglītības liku-
mā30 un Valsts valodas likumā.31 

Likumdošanas līmenī ir atzīta valsts  
iedzīvotāju etniskā kategorizācija latviešos, 
lībiešos un etniskajās minoritātēs (mazā-
kumtautībās). Valsts iedzīvotāju etniskās 
kategorizācijas fakts likumdošanā pats par 
sevi neliecina par cilvēku paškategorizācijas 
dziļumu, piesaistot sevi kādām etniskajām 
grupām. Latvijas likumdošana ne tikai garan-

tē personas tiesības brīvi izvēlēties identifikā-
ciju ar noteiktu etnisko grupu, bet vienlaikus 
arī tiesības identificēties ar latviešu nāciju 
un Latvijas tautu, kas ietver dažādu etnisko 
identitāšu nesējus.

Latvijas krievu iedzīvotāju kā etniskās 
minoritātes kategorizācijas augstā nozīme ir 
saistīta ar tās īpatsvaru Latvijas iedzīvotāju 
skaitā. 2021. gada sākumā Latvijā dzīvoja 
463,6 tūkstoši krievu, kas ir 24,5% no visiem 
valsts iedzīvotājiem, un viņu īpatsvars Rīgas 
iedzīvotāju skaitā ir 36,0%.32 Turklāt krievu 
iedzīvotāju īpatsvars ir augsts arī starp citām 
etniskajām minoritātēm — 64,2%.33 Starp 
lielākajām Latvijas etniskajām grupām — lat-
viešiem, krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem un 
poļiem —, kas veido 94,9% no kopējā iedzī-
votāju skaita, tikai latviešiem un krieviem sa-
vas etniskās grupas valoda ir dzimtā valoda. 
Latviešiem latviešu valoda ir dzimtā valoda 
95,7% gadījumu, krieviem krievu valoda — 
94,5%, ukraiņiem ukraiņu valoda — 27,2%, 
poļiem poļu valoda — 19,4% un baltkrieviem 
baltkrievu valoda — 18,8% gadījumu.34 Ti-
kai latviešiem un krieviem, salīdzinot ar citām 
lielām etniskajām grupām Latvijā (izņemot 
romus), ir raksturīgas laulības galvenokārt ar 
savas tautības partneriem. Tātad 2019. gadā 
latvietes 81,0% gadījumu noslēdza laulības ar 
latviešiem, krievietes 52,5% — ar krieviem, 
ukrainietes 9,9% — ar ukraiņiem, polietes 
7,7% — ar poļiem, baltkrievietes 7,6% ga
dījumu — ar baltkrieviem. Tajā pašā laikā 
pieaudzis to krievu sieviešu īpatsvars, kuras 
precas ar latviešiem. 1970. gadā šī daļa bija 
16,8%, 2019. gadā — 28,2%.35 2019. gada  
1. septembrī Latvijas pamatskolās un vi-
dusskolās krievu valodā (bilingvāli) mācījās  
54,4 tūkstoši skolēnu, kas bija 25,4% no vi-
siem valsts skolēniem.36 Šī proporcija nosta-
bilizējusies 21. gadsimta pirmās desmitgades 
vidū (pirms tam kopš 1990. gadu sākuma bija 
vērojama tendence krievu valodā studējošo 
īpatsvaram samazināties). Svarīgs jautājums 
ir, cik lielā mērā krievu paškategorizācija at-
ražojas šīs etniskās grupas jaunajā paaudzē? 
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Socioloģiskā pētījuma materiāli 
un interpretācija

Raksta autors 2000. un 2019. gadā 
veica krievu valodā studējošo studentu ap-
tauju trīs Rīgas privātajās augstskolās, lai 
noskaidrotu šīs paškategorizācijas evolūciju.  
2000. gadā aptaujāja 68 respondentus, 
2019. gadā — 75. Ņemot vērā ievērojamo 
intervālu starp pētījuma posmiem, tika izvirzī-
ti arī uzdevumi noteikt, cik lielā mērā diskur-
sīvajās praksēs atveidojas idejas par Latvijas 
sabiedrību kā izteiktas etnosociālās noslāņo-
šanās telpu, cik stabila ir krievvalodīgās jau-
natnes vajadzība paškategorizēties kā etniskai 
minoritātei pietiekami ilgā laika periodā, kā 
arī to, cik raksturīga šai paškategorizācijai 

ir nepārtrauktība, salīdzinot 2000. gada re
spondentus, kuri apmēram pusi savas dzīves 
dzīvoja PSRS, un 2019. gada respondentus, 
kuri dzimuši neatkarīgajā Latvijā.

Respondentu raksturojumu (dzimumu, 
pilsonību, latviešu valodas zināšanu līmeņa 
pašnovērtējumu, respondentu attieksmi pret 
turpmākās dzīves saistīšanas ar Latviju iespē-
jām) var redzēt 1. tabulā. 

Pētījumā izmantoja diskursa analīzes 
socioloģiskās metodes.37 Cilvēku praktizēto 
diskursu analīze (diskursa analīze) ir viena 
no svarīgākajām socioloģisko pētījumu me-
todēm, ieskaitot etniskās kategorizācijas un 
paškategorizācijas procesu izpēti. Mūsu pē-
tījumā diskursi atklāja respondentu attieksmi 

Raksturojumi 2000. gads 2019. gads

Pilsonība 

Latvijas pilsoņi 29 65

Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji 37 5

Citu valstu pilsoņi 1 5

Nav atbildes 1 –

Dzimums 

Sievietes 46 34

Vīrieši 22 41

Latviešu valodas zināšanu līmeņa pašnovērtējums

Perfekts līmenis 8 9

Vidējs līmenis 27 46

Vājš līmenis 31 17

Nepārvalda latviešu valodu – 3

Nav atbildes 2 –

Attieksme pret turpmākās dzīves saistīšanas ar Latviju iespējām

“Pilnīgi saistu”, “visdrīzāk saistu” 20 44

“Visticamāk, es nesaistu” un “es nesaistu” 7 21

“Pagaidām nav izlemts, vai turpināšu dzīvot Latvijā” 40 10

Nav atbildes 1 –

1. tab. Respondentu raksturojums
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pret valsts etnopolitikas īpatnībām, krievu 
minoritātes integrācijas perspektīvām Latvi-
jas sabiedrībā, krievu valodas vietu Latvijas 
komunikācijas telpā un kultūrā, vajadzībām 
un veidiem, kā saglabāt savu etnokulturālo 
un lingvistisko identitāti utt.

Studentiem piedāvāja esejās brīvā formā 
atbildēt uz jautājumu “Kā jūs iedomājaties et-
nisko minoritāšu un viņu valodu lietojuma nā-
kotni Latvijā?”. Pats jautājuma formulējums 
nenozīmēja nepieciešamību respondentiem 
identificēties ar dažādām nacionālām vai 
etniskām kopienām, piemēram, ar “Latvijas 
pilsoņiem”, “Latvijas pastāvīgajiem iedzīvo-
tājiem”, “latviešiem” un etnisko minoritāšu 
pārstāvjiem. Tomēr jautājuma formulējums 
ir pamudinājis lielāko daļu respondentu veikt 
izziņas darbību, kas ietver Latvijas sabied-
rības raksturošanu kā daudzetnisku telpu, 
valsts iedzīvotāju etnisko kategorizēšanu un 
respondentu paškategorizēšanu krievu etnis-
kās minoritātes grupā. Izmantojot responden-
tu individuālo diskursu saturu, ir iespējams 
noteikt, cik raksturīgi ir Latvijā visbiežāk 
sastopamie (normatīvie) etnopolitiskās un 
etnosociālās realitātes apraksti un vērtējumi 
un etnisko minoritāšu vieta valstī. Šī pieeja 
zināmā mērā ir līdzīga socioloģijas metodei, 
ko izmanto, lai identificētu jutīgumu pret  

noteiktiem “interpretācijas repertuāriem”, kas 
ir sava veida ideju organizēšanas kompleksi, 
kuri atrodami pētījuma gaitā.38

Aptauju dati rāda, ka intervēto krievvalo-
dīgo jauniešu diskursīvās prakses saturs, kas 
attiecas uz viņu viedokli par mazākumtautību 
un viņu valodu izredzēm Latvijā, 2000. gadā 
un 2019. gadā ietvēra visas publiski pieeja-
mās idejas par šo jautājumu. Novērtējumu 
diapazons diskursos svārstījās no izpratnes 
par galvenajiem valsts etnopolitikas virzie-
niem, kas skar etnisko minoritāšu intereses 
(pilsonība, izglītība, valodu politika), līdz šo 
virzienu kritikai. Tomēr respondentu uztveres 
struktūra nav vienmērīgi sadalīta novērtēju-
mu skalā. Respondentu atbildes par etnisko 
minoritāšu un viņu valodu nākotni ir sada-
lītas četrās galvenajās kopās, kas parādītas  
2. tabulā.

Pētījuma dati liecina, ka jauno krievu 
respondentu uztverē Latvijas sabiedrība ir 
noslāņojusies latviešos un etniskajās mino-
ritātēs, kuru identitātēm ir atšķirīgs sociālais 
nozīmīgums valstī. Respondentu stāstījuma 
forma, raksturojot to etnisko grupu nākotni, 
pie kurām ir piederīgi šie respondenti, visbie-
žāk liecina par identificēšanos ar šīm grupām, 
nevis ar Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem. 
Aprakstu pārliecinošs vairākums rāda etnisko 

Viedokļu kopas par etnisko minoritāšu un viņu valodu nākotni 2000. 
gads 

2019.
gads

Tas ir atkarīgs galvenokārt no šo iedzīvotāju grupu pārstāvju 
individuālajiem centieniem saglabāt savu dzimto valodu, no 
ģimeņu tradīcijām, integrējoties Latvijas sabiedrībā

22 13

Tas ir atkarīgs galvenokārt no šo grupu pārstāvju skaita Latvijas 
sabiedrībā

12 10

Tas ir atkarīgs no valsts etnopolitikas 27 45

Cits variants 7 7

Kopā 68 75

2. tab. 2000. un 2019. gada aptaujas respondentu viedokļu kopas par etnisko minoritāšu un 
viņu valodu nākotni Latvijā (pieminēšanas biežums)
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minoritāšu nākotnes ciešo saistīšanu ar paš-
reizējo valsts etnopolitikas fokusu (galvenokārt 
pilsonības, izglītības, valodas politikā) un šo 
etnisko grupu skaitlisko lielumu Latvijas iedzī-
votāju vidū (48 šādi apraksti 2000. gadā un 
55 — 2019. gadā). 2000. gadā respondenti 
uz ierosināto jautājumu atbildēja plašāk nekā 
2019. gadā. Tādējādi piecu apjomīgāko stās-
tījumu vidējais vārdu skaits 2000. gadā bija 
451 vārds, savukārt, 2019. gadā tie bija tikai 
94 vārdi. Detalizētākajās esejās 2000. gadā 
bija sniegts daudzpusīgs Latvijas krievu iedzī-
votāju dzīves apstākļu apraksts un konstatē-
jama viņu paškategorizācija kā daudzslāņu 
parādība, kurā etniskie elementi ir savijušies 
ar pilsoniskiem, kā arī bija apskatīta Latvijas 
krievu vēsture 20. gadsimta Latvijas valstis-
kuma kontekstā. 2000. gadā krievu studentu 
paškategorizēšana etniskās minoritātes grupā 
liecināja par atvērtību jauniem iespējamiem 
veidiem, kā etnisko identitāti iekļaut nacionā-
lajā un pilsoniskajā. Respondenti savās esejās 
2000. gadā daudz biežāk nekā 2019. gadā 
iesaistījās polemikā ar valsts etnopolitiku un 
izteica detalizētus argumentus.

Tieši krievu valodas vietu Latvijas publis-
kajā telpā respondenti 2000. un 2019. gadā 
uztvēra kā etnisko minoritāšu vietas etnoso-
ciālās stratifikācijas un politiskās varas sistē-
mā galveno marķieri. Šī uztvere arī ietekmēja 
respondentu viedokļus par individuālajām 
dzīves stratēģijām: “Mazākumtautību valo-
das turpinās pastāvēt, jo neviens nevar aiz-
liegt nevienam runāt viņa dzimtajā valodā. 
Bet šajā situācijā etnisko minoritāšu valodas 
neattīstīsies, bet tikai pastāvēs. Nākotnē 
Latvijā joprojām pastāvēs latviešu un krie-
vu valoda.” (2000.; LPI; S);39 “Es domāju, 
ka etniskajām minoritātēm būs jāintegrējas 
Latvijas sabiedrībā, bet tomēr viņi nepārstās 
runāt dzimtajā valodā vismaz mājās vai ar 
draugiem, viņi svinēs savus valsts svētkus.” 
(2019.; LPI; S).

To respondentu atbildes, kuri ir pārlieci-
nāti, ka krievu valodas saglabāšana Latvijā 
ir atkarīga ne tik daudz no pašiem krieviem, 

cik no valsts, atklāj ievērojami negatīvu etno-
politikas iznākumu un līdz ar to arī paškate-
gorizēšanu subordinētā etniskajā minoritātē. 
Šī atsvešinātās un pakārtotās minoritātes 
paškategorizācijas forma ir aprakstīta dažā-
dās diskursa teorijās, kas atklāj diskursīvu 
kategorizāciju kā hegemonijas attēlošanas 
veidu,40 dažādu veidu varas41 un ideoloģi-
jas realizāciju42. Aptaujas atbilžu diskursos  
respondenti vairāk sliecas uzskatīt krievus 
par grupu, pret kuru tiek īstenota izslēgšanas 
politika, kas kavē pilnvērtīgu dalību sabied-
riskajā dzīvē: “Tiek darīts viss, lai Latvijā iz-
zustu etnisko minoritāšu kultūra un vērtības. 
Ja nekas nemainās, tad es neredzu izredzes.” 
(2019.; LR; V). Studenti, kuriem ir komerc-
darbības pieredze, atzīmējuši, ka krievu ie-
dzīvotājiem ir arī mazāk iespēju sasniegt 
pienācīgu dzīves kvalitāti, kas norāda uz šīs 
grupas pakārtoto stāvokli etniski sociālās 
noslāņošanās sistēmā: “Mēs nevaram iegūt 
darbu par labu darbu. Nav nozīmes tam, ko 
var darīt profesionālajā jomā, galvenais ir būt 
“latvietim” pēc profesijas.” (2000.; LPI; S); 
“Krievu iedzīvotājiem Latvijā nav izredžu. Ci-
tām etniskajām minoritātēm izredzes ir labā-
kas.” (2019.; LR; V).

Respondentu atbildes parāda diezgan sa-
režģītu situāciju krievvalodīgo respondentu 
paškategorizācijas procesos, kas, visticamāk, 
ir raksturīgi arī lieliem šīs etniskās grupas seg-
mentiem Latvijas sabiedrībā. Pētījuma dati 
liecina par pieaugošu nepieciešamību pēc 
individuālas integrācijas sabiedrības dzīvē  
(ir palielinājies Latvijas Republikas pilsoņu 
īpatsvars respondentu vidū, paaugstinājies 
pašnovērtējums par latviešu valodas zināšanu 
līmeni, palielinājies arī to respondentu īpat-
svars, kuri savu turpmāko dzīvi saista ar Lat-
viju). Tajā pašā laikā jūtami vājinās motivāci-
ja apsvērt etnisko minoritāšu un viņu valodu 
nākotnes saistību ar pašu etnisko minoritāšu 
pārstāvju centieniem. Respondentu uzskatos 
par šiem procesiem arvien nozīmīgāka kļūst 
valsts etnopolitikas loma, kas nosaka etnisko 
minoritāšu vietu etnosociālās stratifikācijas 
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sistēmā, šo grupu sociālās iespējas Latvijas 
ekonomiskajā, politiskajā un garīgajā dzīvē. 
Respondentu apziņa ir ārkārtīgi koncentrēta 
uz ārējiem (gan demogrāfiskiem, gan insti-
tucionāliem) etnisko minoritāšu kolektīvās 
identitātes saglabāšanas apstākļiem, nevis 
uz personīgajām spējām un iespējām. Krie-
vu jauniešu respondentu diskursīvās prakses 
liecina par liberālā potenciāla trūkumu nacio-
nālajā integrācijas politikā, kurā nepietiekami 
izpaužas vēlme veidot kopīgu vērtību telpu 
latviešu un etniskajām minoritātēm.

2000. un 2019. gada socioloģiskās ap-
taujas materiāli liecina par aptaujāto krievu 
studentu vēlmi uztvert Latviju kā etnopolitis-
ku sistēmu, kurā etniskās minoritātes ir lie-
lākā mērā atstumtības, nevis demokrātiskas 
integrācijas politikas objekts (iekļaušanas 
politika). Galvenie šādu skatījumu atbalsto-
šie rādītāji, pēc respondentu domām, ir 
krievu valodas samazinātās sociālās funk-
cijas publiskajā telpā (izglītības sistēmā, 
oficiālajā saziņā utt.) un personīgā sociālās 
attīstības pieredze nodarbinātības un uzņē-
mējdarbības jomā. Tajā pašā laikā respon-
denti nemaz nevēlas norobežoties no savas 
etniskās grupas, jo viņiem Latvijas etnisko 
minoritāšu klasificēšana ir svarīgs etnokultu-
rālās un pilsoniskās identitātes elements. Ir 
acīmredzams, ka augsta krievu minoritātes 
paškategorizācijas pakāpe krievu jauniešus 
orientē savus dzīves plānus saistīt ar Latvi-
jas sabiedrības grupām, kurās ir pārstāvētas 
etniskās minoritātes. 

Latvija ir sarežģīts etnosociāls organisms, 
kurā etnisko minoritāšu integrācijas individu-
ālās stratēģijas savijas ar šo iedzīvotāju gru-
pu stabilo tendenci sociālās saites veidot un 
uzturēt "savās" etniskajās grupās. Tomēr arī 
Latvijas publiskajā telpā acīmredzami trūkst 

diskusiju par etnopolitiskajiem jautājumiem, 
kā dēļ pastiprinās krievu iedzīvotāju tenden-
ce paškategorizēties kā etniskajai minoritātei, 
kura daļēji distancējas no valsts. Latvijas sa-
biedrībā, tostarp profesionālu politiķu vidū, 
joprojām nav redzamu spēku, kas būtu iein-
teresēti šādās diskusijās. Turklāt partija “Sa-
skaņa”, kas orientējas uz krievvalodīgajiem 
vēlētājiem, jau daudzus gadus no šādām de-
batēm atsakās.
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The article discusses the peculiarities of selfcategorisation of Russianspeaking youth as 
an ethnic minority in Latvia. The author considers categorisation as a cognitive process for 
classification of objects and phenomena into separate groups (categories). Social categorisa-
tion and selfcategorisation cannot only be described as identifying a person with a group, but 
must also be related to the place of this social, including ethnic, group in the system of social 
stratification. The article examines the question of the extent to which the selfcategorisation of 
Russians as an ethnic minority is reproduced in the younger generation of this ethnic group. In 
2000 and in 2019, the author of the article conducted a survey of students studying in Rus-
sian in three private universities in Riga, to find out the evolution of this selfcategorisation. The 
data of the study show that in the perception of young Russian respondents, Latvian society is 
stratified into Latvians and ethnic minorities, whose identities have different social weight in 
the country. The data of the study show that the narrative form of respondents, when describ-
ing the future of the ethnic groups to which these respondents belong, is most often associated 
with identification with these groups, but not with Latvian citizens or residents.


