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VAHEMMISTOKANSAT JA MUUNKIELINEN SIVIS-
TYS: MONTAKO KIELISTRATEGIAA VIROLLE?

Jaan Oispuu
Tallinnan pedagoginen yliopisto

The composition of the Estonian population has changed considerably after the World
War IL the number of immigrants in Estonia has been most remarkable in the second half
of the century. The population in Estonia is divided into two parts: the Estonians (66 %)
and the people of non-Estonian origin (34 %). The composition of the population and the
language situation in Estonia do not make possible to use the experience of any other
country in Europe: Estonia has to find its own way in the area of civic education and
language strategy.

From the point of view of the Republic of Estonia it is very important to foster
variable multilinguism (integration of the non-Estonian population into the Estonian
society) and to develop the international communication (European integration).

In 1997 the Estonian Language Strategy document had been compiled. The
Republic of Estonia needs one certain language strategy which would be complemented
in case of need.

Keywords: ethnic minorities, multicultural education, language strategy

Neuvostovallan vuosina virolaiset olivat Neuvostoliitossa vähemmistön
asemassa. Vahemrnistopolitiikasta Neuvostoliitossa ei kuitenkaan keskustel-
tu eikä ollut yhteyksia länsimaisiin ekspertteihin. Parhaita Viron-asiantunti-
joita (myos Viron kieliolojen tuntijoita) olivat estofiilit, joiden joukossa oli
runsaasti suomalaisia Viron ystavia. Viime vuosina usean virolaisen rnielessä
on paradoksaalista kyllä leikkinyt ajatus olla nykyajan kielivähemmisto,
koska heista kannetaan kaikkialla huolta. Tuntuu siltd, että demokratisoitu-
vassa Euroopassa vähemmistot alkavat yha enemmän paättaa pelisaännöista
ja enemmistön toimenpiteistä. Kansainvälisestá "valvonnasta" huolimatta
Euroopassa on vielä alueita, joissa demokratialle myos tärkea5 enemmistope-
rinnettä ei aina haluta ottaa riittävästi huomioon.

Virossa demokratian pelisaannot ovat voimassa. Yhdistyvassa Euroo-
passa Viron on toisaalta noudatettava Euroopan kansainvälisid lakeja,
toisaalta otettava huomioon valtiossa vakiintunut demografinen ja kielitilan-
ne, joka poikkeaa huomattavasti Lansi-Euroopan sekä Keski- ja Itä-Euroo-
pan postsosialististenkin maiden perinteista. Viron demografinen koostumus
ei ole verrattavissa edes Liettuaan, jossa muunkielisen väeston osuus on vain
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noin 12 %. 1930-lukuun verrattuna Viron muunkielisen väestOn osuus on
kasvanut kolminkertaiseksi (noin 12 % v. 1938 ja 36 % v. 1989), joten senai-
kainenkaan kokemus ei sovellu enää hyvin Viron nykytilanteeseen.

Kansallisuussuhteita Virossa mutkistaa sekin, että kansainvälisten
asiakirjojen mukaisesti myohainen (toisen maailmansodan jälkeinen) Viroon
muuttanut vaestä ei olekaan vahemmistökansaa vaan he ovat maahanmuut-
tajia. Virallisesti Virossa ei ole talla hetkella pakolaisia.

Virossa on mahdotonta kopioida mekaanisesti jonkin muun valtion tai
alueen vahemmistopolitiikkaa. Venäläisten poliitikkojen taholta on kuulunut
äänia ns. Suomen ja Ahvenanmaan mallin kopioinnista. Ensi silmayksella
Ahvenanmaa muistuttaakin Viron kielipoliittisesti arinta aluetta - Koillis-
Viroa. Sekä Ahvenanmaa Ila etta Koillis-Virossa on vähemmistökielen
puhujia runsaat 97 % ja enemmistön kieltä puhuu noin 3 % alueen väestösta.
Enemmiston kielellä selviäminen tuottaa vaikeuksia. Vaikka tilanteet
mainituilla alueilla nayttävatkin tietyissä suhteissa samankaltaisilta, ei

Ahverianmaata ja Koillis-Viroa voi kuitenkaan suoraan verrata toisiinsa:
ruotsalaiset ovat Suomessa vanha vähemrnistö, joka on asunut sekä rannik-
koalueilla etta Ahvenanmaan saaristossa jo vuosisatoja. Mytis maantieteelli-
nen sijainti tarjoaa Ahvenanmaa Ile erinomaiset edellytykset autonomiaan
se on saaristona (korostettakoon saaristona!) kahden maan, Suomen ja
Ruotsin välillä. Ahvenanmaan ruotsinkieliset ovat identiteetiltään todellisia
Suomen kansalaisia. Viron venajankielisestä väestöstä vain osa (esimerkiksi
Peipsijarven rannikkoalueen venalaisissä ja virolais-venälaisissä sekakylissa
asuvat venäläiset) täyttaa kansainvälisesti hyvaksytysti kasitteen viihemmistö-
kansa kriteerit. Venäjankielinen vaestö Koillis-Virossa on syntynyt viimeisten
viidenkymmenen vuoden aikana tapahtuneen maahanmuuton tuloksena.
Maahanmuuttajat itse ovat melko usein entisen Neuvostoliiton ja sen politii-
kan ihailijoita eivätkä Viron, uuden kotimaansa, patriootteja. Kuitenkin
Koillis-Viro on Viron maaperaa.

Suunnitellessaan tulevaisuuttaan Viron ja virolaisten on otettava
huomioon se, että valtaosa toisen maaihnansodan jalkeisistä maahanmuutta-
jista jaa kuitenkin pysyvasti Viroon. Viron- ja venäjänkielisen väestön
suhteissa tulee kyseeseen neljä kehitysvaihtoehtoa:

1) venäjänkielisen vähemmistön assimilaatio eli sulautuminen virolaiseen
väestöön

2) venäjänkielisen vähemmistön integraatio eli kahden väestoryhmän keskinäi-
nen thhestyminen

3) venajankielisen vahemmistön separaatio eli kahden väestoryhman eristäytymi-
nen toisistaan

4) kahden vaestoryhmän konfrontaatio eli vastakkain asettuminen.

Viron kansallisuussuhteiden kehityksessa on havaittavissa piirteita kaikista
kehitysmalleista (Heidmets 1996: 338). Maassa meneillaän olevan ns. Vera-
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projektin mukaan Viron kansallisuussuhteissa on eniten eristaytymisen
piirteit5. Vera-projekti tutkii muunkielisen nuorison virolaiseen yhteisbön
integroitumiseen liittyvia kysymyksia.

Samalla valtiovallan eri tasoilla on usein korostettu sitä, ett5 toivotuin
kehitysmalli olisi integraatio. Kielistrategian näkökulmasta katsottuna
integraatio edellytta5 toimintaa kahdella tasolla:

1) Viron valtion tasolla (viron- ja venäjänkielisen väestön integraatio)
2) Euroopan tasolla (Viron yhteiskunnan integroituminen Länsi- ja Pohjois-

Eurooppaan). Virossa melko yleinen käsite meno Eurooppaan ei ole onnistunut,
koska Viro on aina ollut ja on Euroopan osa.

Virolaisen yhteiskunnan on tiedostettava, että kasitys, jonka mukaan kaikki
ven5jänkieliset ovat vendläisiä, on virheellinen yleistys: Virossahan puhu-
taan 5idinkielen5 (kotikielend) kymmeni5 kieliä, joule olisi ainakin vapaaeh-
toisena oppiaineena loydettava tilaa myös koulujen opetusohjelmissa. T5115
hetkellä Virossa toimiikin kolmattakymmentä kansallista kulttuuriseuraa.
Niiden toiminta alkoi jo v. 1988.

Integraation avain näyttääkin olevan katkettyn5 yleissivistavään
kouluun: itse asiassa se on yksinkertaista, mutta tähän asti sen ymmärthmi-
nen on osoittautunut Viron yhteiskunnalle vaikeaksi tehtäväksi ja vaikeasti
toteutettavaksi. Yhteiskunnassa tapaa usein ajattelussa stereotypioita.
Esimerkkeja:

Vhulaisen ajattelun stereotypia: Miksi ne eivat ole jo lahteneet? Miksi ne eivät
jo lahde? Kaikki venalaiset ovat miehittajia. Venalaisista kouluista olisi vapau-
duttava mahdollisimman pian, koska ne ovat hengeltaan Virolle vaarallisia ja
taloudellinen rasitus. Koko opetus lukiossa tapahtukoon vain viron kielella.
Kunpa he lahtisivat lansimaihin, jotta sielläkin ymmarrettaisiin, mita kansaa
neuvostoliittolaiset todella ovat.

Venäläisen ajattelun stereotypia: Venajan kieli ja venalainen kulttuuri ovat
tarkeita ilmioita maailmassa. Neuvostoaikainen vendjankielinen koulujärjestel-
ma on sailytettävä hinnalla millä hyvansä. Kaikki virolainen (oppikirjat
ainakin historian oppikirjat opettajat ja koko koulutus) on venalaiselle kult-
tuurille vaarallista. Maailmalla on puhuttava ihmisoikeuksista ja diskriminoin-
nista, kunnes tämä yleisesti tiedostetaan. Tarpeen tullen Venajä kuitenkin
pelastaa sorretut heimoveljensa. Viron Tasavalta saattaa olla väliaikainen
Viron kieli on pieni, joten sen taito on tarpeetonta, koska kaikkialla Virossa
virolaiset osaavat venäjää.

Koulunjohtajien ajattelun stereotypia: Kaikenlaiset uudistukset ja jyrkat
muutokset tuottavat hankaluuksia ja lisätöitä, sekaannusta ja jannitystä. Siksi
on mukavampaa ummistaa silmat ongelmilta ja jatkaa entiseen tapaan. Muun-
kielisten sivistykseen liittyvat kysymykset ovat ajankohtaisia vain Koillis-
Virossa, Tallinnassa ja sen lahiymparistossa.

Itsehallintoelinten ajattelun stereotypia: Niin kauan kuin "keskuksesta" ei
ole saapunut kaskya, mime ryhdy toimiin.
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Yliopistojen ja opettajaseminaarien ajattelun stereotypia: Jatketaan opetusta
tahanastisia opinto-ohjelmia käyttdmällä, koska uudet opinto-ohjelmat vaativat
lisää rahoja.

Ministeriöiden (opetusministeriön) virkailijoiden ajattelun stereotypia:
Vastataan konkreettisiin kysymyksiin epakonkreettisilla vastauksilla, jatketaan
asennepolitiikkaa nopeitz ratkaisuja vaativissa kysymyksissä. Opetusministeri-
on ajattelussa on ilmennyt uusia, stereotypioista poikkeavia piirteitä: tamrni-
kuussa 1998 hyvaksyttiin muunkielisen sivistyksen kehitysohjelma.

Lahivuosien vähemmistopolitiikan (laillisia vahemmistojä on Virossa yha
kuusi niin kuin ennen toista maailmansotaakin) ja muunkielisen sivistyksen
kannalta on tärkeintä stereotypioista vapautuminen. On taysin luonnollista,
etta tietyissa kysymyksissa eri näktikohdat joutuvat vastakkain. Eniten ovat
tuottaneet erimielisyyksiä seuraavat kolrne asiaa:

1) Lukion opetuskieli: V. 1992 hyvalcsytyn koululain mukaan viron kielestä olisi
tultava opetuskieli kaikissa tähänastisissa venäläisissä lukioissa vuodesta 2000
alkaen. Nyt tästi ajankohdasta ollaan varovaisesti luopumassa ja mainitaan
vuosiluku 2007, eli valtio on luopunut aikoinaan esittämästään paätoksestä.
Tilanne on itse asiassa valtiolle nolo.

Venaläisessä koulussa annettavan viron kielen opetuksen sisältti ja määrä
eivät luo edellytyksia vironkielistä lukiota varten. Peruskoulussa tarvittaisiin
kaksikielista koulutusta. Useissa kouluissa opetetaan jo muutamia Viroon
liittyvia oppiaineita viron kielellä, esimerkiksi virolainen kirjallisuus, histo-
ria, maantieto, luonto. Peruskoulun ala-asteella kaytetaan viroa liikunnan,
taiteen, musiikirt ja käsitytin tunneilla. Tästa epavirallisesta aloitteesta tulee
muunkielisen sivistyksen kehitysohjelman mukaan pian virallinen ja yleinen
jarjestelma.

2) Kansalliskielten opetus: Eri kansallisuuksien lapsille pitäisi luoda malidolli-
suus äidkielensä ja kulttuurinsa oppimiseen oppiaineena tai kansallisten
seurojen kulttuuritoiminnan puitteissa. Muunkielisen nuorison on saatava
mahdollisuus valita itselleen opetuskieli. Tähän asti ollaan totuttu tilanteeseen,
jonka rnukaan venajänkielisissa perheissä kasvavilla lapsilla opetuskielena on
ehdottomasti venäjä.

Viron valtion kokemukset vähemmistäkielten ja kulttuurien opetuksesta
ulottuvat jo 1920-1930-luvuille asti, jolloin vähemmistöt saivat kulttuuriau-
tonomian lain (1925) mukaan peruskoulutusta aidinkielellään. Niin sanotus-
sa Viron Inkerissä suomenkielista peruskoulutusta annettiin muutamassa
alkeiskoulussa. Aidinkielisestä kymnaasisivistyksestä pitivät huolta kansalli-
set kulttuurijarjesttit ja paikalliset hallintoelimet. Kurt valtaosa muunkielises-
ta väestirista polveutuu Venajaltä, on vahan toivoa saada apua Virossa
asuvien kansojen kulttuurin kehittämiseen heidan kotimaistaan.
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On syytä toistaa, että vaikka Virossa asuu paljon eri kansoja ja Sidinkie-
lena puhutaan kymmenia kieliä, virallisia vähemmistöjä Virossa on jatkuvas-
ti kuusi niin kuin 1920- ja 1930-luvulla. Vähemmistöinä tulevat kyseeseen ne
kansallisuudet, joiden edustajia on Viron kansalaisten joukossa vähintään 3
000. Näin ollen tärkea tekijä on kansalaisuus. Se ei ole kuitenkaan estanyt
kulttuuriseurojen aktiivista toimintaa eikä aidinkielen opetusta seurojen
toiminnan puitteissa. Kansalaisuudesta riippumatta kaikilla laillisilla asuk-
kailla on oikeus osallistua paikallisiin vaaleihin. Kysymys on siis virallisen
vähemmistön statuksesta.

Kansalliskielten ja -kulttuurien opettamista yleissivistavassa koulussa
ei ole helppo jarjestaa, silla venajankielisten koulujen johtajat ja rehtorit eivät
aina ole kiinnostuneita pienkansojen ja kielten opettamisesta. Myös eras
virolainen virkamies on nimittanyt tavoitetta populismiksi (kysymys on siis
kansalliskielten opettamisesta oppiaineena eikä kielten kaytosta opetuskiele-
nä).

3) Testaamis- ja arviointiproblematiikka: Testaamisen tärkeytta todistaa se että
AFinLA:n seminaarin ohjelmaan sisältyi useita testaamiseen ja arviointiin
liittyviä esitelmiä.

Virossa ei-virolaisen väestön integraation tärkeimpana tekijänä virolaisten
kannalta katsottuna on viron kielen taito. Kaikkialla Virossa tulee kuitenkin
mainiosti toimeen venajan kielellä, mutta ei viron kielella. Siitä syystä
venajankielisiltä puuttuu halua ja motivaatiota viron oppimiseen. Kielilakien
(1989, 1994) mukaan Virossa on yksi virallinen kieli (valtionkieli) viro,
mutta kaytannossa epavirallisen valtionkielen piirteita on jatkuvasti myos
venajan kielellä. Kielilain noudattamista vaaditaan valtion tasolla melko
varovaisesti.

Ammattikielen taidon arvioinnissa on kaytetty vuodesta 1990 alkaen
kuutta eri tasoa. Vuosien aikana tasojen sisältö ja arvioinnin kriteerit ovat
jonkin verran muuttuneet. Parina viime vuotena on ollut käytössa kolme
ammattikielen taidon tasoa. Erimielisyyksia on herattanyt kansalaisuuden
hakemiseen liittyvä kielikoe, joka on kylla testattu kansainvälisellä tasolla,
mutta koe on mahdollista suorittaa ilman nahtävää kielitaitoa.

Viron kielipolitiikan johtoelimia ovat Valtion kielivirasto (perustettu v.
1990), josta 1.1.1998 tuli kielitarkastusvirasto, ja Viron kielistrategian keskus
(1996), jonka paatehtavana on valtion kielipolitiikan strategia. Keskuksen
toimintaa johtaa 10-jaseninen hallitus. Testaamista varten on perustettu
Testaamiskeskus. Yliopistojen ja tiedekeskusten edustajista on opetusminis-
terin maärayksesta muodostettu kieliasiain neuvottelukunta. Tulevaisuudes-
sa tarvittaisiin elinten tiiviimpaa ja patevampaa yhteistytita.

Virolaisia huolestuttaa viron kielen asema, sen puhtaus ja kehitys. Siksi
kielistrategian asiakirjaan on ehdotettu myos kielenhuoltoon, nimistöntutki-
mukseen ym. hittyvia pykalia.
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Viron kieleen on laadittu Euroopan neuvoston hyvaksymien kielitaito-
tasojen mukainen Threshold level (EKSL 1997), joka auttaa ratkaisemaan myäs
kielitaidon testaamiseen ja arviointiin liittyvid kysymyksiä.

Syksylla 1997 Virossa valmistui ainakin neljä kielistrategian asiakirjan
varianttia, joissa on huomattavia eroja, mutta samalla paljon yhteistä.
Kysymykseen "montako kielistrategiaa Virolle" voi olla vain yksi järkevä
vastaus: yksi kielistrategia, jota tarpeen tullen taydennetaan, täsmennetään
ja korjataan.

Kiri allisuus

EKSL 1997. Eesti keele suhtlusl5vi. Koostanud Martin Ehala, Kristi Saarso, Silvi Vare,
Jaan Oispuu. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Heidmets, M. 1997. Mitte-eesti noorte integratsioon Eesti iihiskonda: arengurajad. Vene
noored Eestis: sotsioloogiline mosaiik. Tartu: Projekt Vera, 337-348.

8



a DepotMIN
Office of Hubei Research and Improvement (ERI)

Nod Limy of Education (NLE)
Educational Resources Information Center (ERIC)

REPRODUCTION RELEASE
(Specific Document)

I. DOCUMENT IDENTIFICATION:

ERIC

P,01#1 jc& A-7:+71'n1--A '-fect,-book rt9 A)6,

Author(s): eotc-f-e-ts: -4/1 4'(411= 4/.1 /14
Corporate Source:

4TIC/1 kA C74111;61/ eI3SOGec41. n A (ied
Publication Date:

/?y,g/
II. REPRODUCTION RELEASE:

In order to disseminate as widely as possible timely and significant materials ofinterest to the educational community, documents announced in themonthly abstract Journal of the ERIC system, Resources in Education (RIE), are usually made available to users In microfiche, reproduced paper copy,and electronic media, and sold through the ERIC Document ReproductiOn Service (EDRS). Credit is given to the source of each document, and, Ifreproduction release Is granted, one of the following notices is affixed to the document.

4. tf permissiln Is granted to reproduce and disseminate the identified document pieese CHECK ONE of the following three options and sign at the bottomof the page.

The saMple slicker Mown below wi be
eked to elI Level 1 doormats

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRANTED BY

tO°

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Level 1

Chock hors for Level 1 release, Permitling refonduction
end dismeninadon in nvatAche or csner ERIC erchlind

media e.g, olectrordc) and paper copy.

Sign
here,-->
please

The sample stidier Mom below/WE be
affixed to oil Level 2A docurnonts

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL IN

MICROFICHE, AND IN ELECTRONIC MEDIA
FOR ERIC COLLECTION SUBSCRIBERSONLY,

HAS BEEN GRANTED BY

2A

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Level 2A

LI
Check hem fez Level 2A Meese, permielng reprodudlon
end dissemination In microfiche and In electronic media

tor ERIC archival =Woo subscribers only

The sample wicker shown below will be
abed to dl Level 28 documents

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE MIS MATERIAL IN

MICROFICHE ONLY HAS BEEN GRANTED BY

2B

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Level 28

Cheek here for Level 28 Omuta, pertnItUno
reproduction and dissemination in teicrolidie only

Documents win be processed as Indicated provided reproduction qua* permits.It permission to reproduce is granted. but no Odd Is checked. documents wit be poceasedet Levol I.

hereby grant tO the Educational Resources Information Center (ERIC) nonexclusive pennission to repeduce and disseminate this documentas indicated above. Reproduction from the ERIC microfiche or electronic media by persons other than ERIC employees and its systemcontractors requires perndssion from the copyright holder. Exception is made fornonprofit reproduction by libraries andother service agenciesto satisfy information needs of educators In response to discrete inquiries.

A/ ..

Orgen7:Ce///' 47,"i'ecie/,,
?ea 35:

Printed letorterPoelionfritler --
464 TA 1AJTIIJ

Telephone:
Go 3 5-17 3

let Szcre

tAx:/-35g- /2/ 603 /
Ewell Address-4c/roil _Date:



.111. DOCUMENT AVAILABILITY INFORMATION (FROM NON-ERIC SOURCE):

it pomp io ;row 13 Rot pota to Of, I yOU iii MG 10 CIIC trICIINIS14 01111C MitIN N0111E110E, Oldie
provide the following information regarding the availability of the document. (ERIC will not announce a document unless it is publicly
available, and a dependable source can be specified. Contributors should also be aware that ERIC selection criteriaare significantly more
stringent for documents that cannot be made available through EDRS.)

Publisher/Distributor:

KA-

Address:

Price:

kr4,-ce,ctc6c cf'LCIAs

Ovx4,Je-tS O-E qbf-e-L-ttr-07
S

I 110 5-( racva4

GR.0
t*

IV. REFERRAL OF ERIC TO COPYRIGHT/REPRODUCTION RIGHTS HOLDER:
If the right to grant this reproduction release is held by someone other than the addressee, please provide the appropriate name andaddress:

Name:

Address:

V. WHERE TO SEND THIS FORM:

Send this form to the following ERIC Clearinghouse:

OUR NEW ADDRESS AS OF SEPTEMBER 1, 1998
Center tor Applied Linguistics

4646 40th Street NW
Washington DC 20016-1859

However, if solicited by the ERIC Facility, or If making an unsolicited contribution to ERIC, return this form (and the document beingcontributed) to:

Processing and Reference
oo west Street, 2" F

Lau ryland -3599

Telepho 497-4090
Tol : 800- -3742

AX: 301-953-02
e-mail: ericfac@ineted.go

http://ericfac.picoard.csc.co

EFF-088 (Rev. 9/97)
PREVIOUS VERSIONS OF THIS FORM ARE OBSOLETE.


