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SAMENVATTING G 

Sindss de opkomst van het nationalisme als dominante staatsideologie in de 19e eeuw 
streeftt elke staat in meer of mindere mate naar interne culturele homogenisering en 
externee culturele differentiëring van haar bevolking om het gewenste eindproduct te 
bereiken,, de natie, die iedere staat ziet als de basis voor legitiem gezag. Maar er zijn grote 
verschillenn tussen de staten in de manieren waarop zij deze homogenisering (of 
natievorming)) gestalte geven. Sommige staten voeren de natievorming niet ver door en 
staann de ontwikkeling en institutionalisering van talen en religies van 
minderheidsgroepenn toe. Andere staten proberen culturele diversiteit binnen hun grenzen 
tee elimineren, hetzij door gedwongen assimilatie van groepen die een andere taal spreken 
off  religie aanhangen dan die van de meerderheid, hetzij door de verbanning of—in het 
ergstee geval—fysieke uitroeiing van deze groepen. Op hun beurt kunnen nationale 
minderhedenn op verschillende manieren reageren op natievorming. In culture zin kunnen 
zijj  ofwel volledig opgaan in de dominante groep waarbij zij hun taal en identiteit 
verliezenn (het ene extreem) ofwel krampachtig vasthouden aan de eigen culturele wortels 
enn identiteit (het andere extreem). 

Dezee studie analyseert de politiek van natievorming in de Oekraïne en de culturele 
reactiee van de twee grootste minderheidsgroepen, de etnische Russen en de 
Russischtaligee Oekraïners. De Oekraïne als prille onafhankelijke staat is een interessante 
casee omdat de twee grootste minderheden niet alleen absoluut maar ook relatief van groot 
demografischh gewicht zijn (volgens recent opinieonderzoek prefereert iets meer dan de 
helftt van de bevolking het Russisch boven het Oekraïens). Deze Russischtaligen wonen 
bovendienn geconcentreerd in het oosten en zuiden van het land wat de kans op de 
ontwikkelingg van een eigen culturele of regionale identiteit vergroot. Nog een obstakel 
voorr de architecten van de Oekraïense natievorming vormt het statusverschil tussen de 
Oekraïenss en Russisch, ontstaan door de eeuwenlange overheersing van de Oekraïne door 
tsaristischh Rusland (en later de Sovjet Unie). Het Oekraïens heeft zich nooit kunnen 
ontdoenn van zijn stigma als boerendialect van het Russisch. 

Dee nadruk is komen te liggen op een analyse van het onderwijs. Voor de staat is 
dezee sector bij uitstek het instrument van culturele homogenisering en voor de nationale 
minderheidd is onderwijs de belangrijkste institutie om de eigen taal en cultuur aan de 
volgendee generaties door te geven. 

Omm de aard van Oekraïnes politiek van natievorming te kunnen voorspellen is 
gebruikk gemaakt van de theorieën van Lijphart en Hennayake. Lijphart heeft een aantal 
gunstigee voorwaarden opgesomd voor het ontstaan van consociational democracy, een 
manierr van omgaan met culturele pluriformiteit door de centrale overheid die als liberaal 
off  tegemoetkomend kan worden opgevat. Na de Oekraïne aan de voorwaarden van 
Lijphartss model te hebben getoetst is de verwachting uitgesproken dat de machthebbers in 
Kyï'vv waarschijnlijk niet tot een politiek van consociationalism zullen overgaan. 
Hennayakee heeft een aantal factoren geformuleerd die juist tot een strategie van 
uitsluitingg of ontkenning van etnische heterogeniteit zouden moeten leiden, het 
tegenovergesteldee van consociationalism. De beoordeling van de Oekraïne aan de criteria 
vann Hennayake levert een onduidelijk beeld op: het valt niet te voorspellen wat voor 
strategiee de centrale staat zal volgen ten aanzien van etnische minderheden. Het feit dat 
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dee Oekraïne niet voldoet aan de criteria van Lijphart en evenmin aan die van Hennayake 
maaktt haar tot een ambigue case en daarom tot een interessant studieobject. 

Omm inzicht te krijgen in de culturele reactie van de Russen en Russischtalige 
Oekraïnerss zijn vier variabelen geïntroduceerd die gedacht worden van invloed te zijn op 
dezee reactie: 

1.. Etnische proportie. Men mag aannemen dat hoe groter de groep van Russen en 
Russischtaligee Oekraïners is in verhouding tot andere groepen in een bepaald gebied, 
hoee sterker zij zullen vasthouden aan de eigen taal en identiteit. 

2.2. Etnische afstand. Het valt te verwachten dat hoe kleiner de culturele verschillen zijn 
tussenn Russischtaligen (Russen en Russischtalige Oekraïners) en Oekraïenstaligen, 
hoee meer de eerstgenoemden geneigd zullen zijn te assimileren. 

3.. Gemengde huwelijken. Men kan veronderstellen dat Russen in gemengde huwelijken 
eenn grotere bereidheid tot assimilatie vertonen dan Russen in zuiver Russische paren. 

4.. Nationaal en lokaal beleid. De opportunity interpretatie van deze variabele stelt dat 
hoee restrictiever het lokale beleid is ten aanzien van het gebruik van het Russisch in 
hethet openbare leven, hoe meer Russischtaligen geneigd zullen zijn te assimileren. De 
grievancegrievance lezing van deze variabele beweert het omgekeerde: hoe restrictiever lokaal 
beleid,, hoe sterker Russischtaligen zich zullen vastklampen aan de eigen taal en 
cultuur. . 

Hoofdstukkenn drie en vier analyseren het onderwijsbeleid van voor en na Oekraïnes 
onafhankelijkheid.. Afgezien van de liberale jaren twintig waarin het gebruik van 
minderheidstalenn voor officiële doeleinden werd gestimuleerd, hebben de 
communistischee machthebbers stelselmatig geprobeerd het onderwijsstelsel in de 
Oekraïnee te russificeren. Dit heeft ertoe geleid dat in 1989, aan de vooravond van 
Glasnost,, nog slechts 47.5% van de scholieren les kreeg in het Oekraïens. In het hoger 
onderwijss was het Oekraïens als voertaal reeds teruggedreven naar de non-exacte 
disciplines,, die over het algemeen niet in hoog aanzien stonden. 

Hett keerpunt was de intrede van Glasnost in de herfst van 1989. Het 
communistischh regime in de Oekraïne zag zich gedwongen toe te geven aan de eisen van 
dee nationaal-democratische oppositie, die geïnspireerd door de brede nationalistische 
volksbewegingenn in de Baltische republieken steeds meer aan kracht won. De 
belichamingg hiervan was de taalwet van 1989 die het Oekraïens en enkel deze taal als 
staatstaall  uitriep. Haar bepalingen voorzagen in een herinvoering van het Oekraïens in 
allee sectoren van het openbare leven ten koste van het Russisch. Op het gebied van 
onderwijss werd onder meer afgekondigd dat instituten van hoger onderwijs tien jaren de 
tijdd kregen om volledig op het Oekraïens over te schakelen en dat aankomende studenten 
eenn toelatingsexamen Oekraïense taal en literatuur moesten afleggen. Na 
onafhankelijkheidd werd de taalpolitiek verder aangescherpt. In 1992 beval het Ministerie 
vann Onderwijs de lagere overheden om met ingang van het schooljaar 1993-94 de nieuwe 
lichtingg eerstejaars leerlingen zodanig over Oekraïense en Russische scholen te verdelen 
datt deze lichting in optimale overeenstemming zou zijn met de samenstelling van de 
lokalee bevolking naar nationaliteit. Aangezien in de meeste oblasten (provincies) het 
percentagee Oekraïens onderwezen leerlingen ver achterbleef bij het aandeel van 
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Oekraïnerss in de bevolking (vooral in het zuiden en het oosten), zou een geslaagde 
uitvoeringg van deze maatregel een ingrijpende oekraïnisering van het schoolsysteem 
betekenen.. In 1993 werd Russische taal en literatuur als verplicht vak voor Oekraïense 
scholenn afgeschaft. Deze maatregel stond in lijnrechte tegenspraak met een bepaling in de 
taalwett die stelde dat zowel Oekraïense als Russische taal en literatuur verplichte vakken 
warenn voor alle scholen. Naast deze besluiten kondigde het Ministerie van Onderwijs nog 
anderee maatregelen af die ofwel het gebruik van het Oekraïens nog meer bevorderden 
ofwell  de rol van het Russisch verder beperkten. 

Niett alleen op het gebied van taalregulering maar ook op het punt van de inhoud 
vann onderwijs liet de centrale overheid na de onafhankelijkheid weinig ruimte over aan 
nationalee minderheden om een stempel op het schoolonderwijs te drukken. Ondanks 
mooiee beloften van democratisering en autonomie voor lagere overheden, scholen en 
ouderss bleef het gecentraliseerde systeem van de Sovjet periode intact. Zoals voorheen 
schreeff  het ministerie scholen de curricula, programmaas en schoolboeken voor, waarbij 
well  gezegd moet worden dat leraren vanaf de onafhankelijkheid vrij werden gelaten in de 
keuzee van additionele leermiddelen. Ook werd het aantal uren waar de school en/of de 
individuelee leerling vrijelijk over konden beslissen substantieel uitgebreid. Opmerkelijk 
genoegg leerde een rondgang langs particuliere scholen mij dat de strenge richtlijnen ten 
aanzienn van de inhoud van onderwijs ook voor privé onderwijs golden. 

Dee uniforme gecentraliseerde pedagogische praktijk komt de staat goed van pas 
bijj  het onderwijs in geschiedenis van de Oekraïne, Oekraïense literatuur en geografie van 
dee Oekraïne, schoolvakken die zich bij uitstek lenen voor natievorming. In de nieuwe 
versiee van de geschiedenis, die de centrale machthebbers tot in de verste uithoeken van de 
Oekraïnee propageren, worden kosten noch moeite gespaard om de Oekraïners als een 
apartt volk af te schilderen met een eeuwenlange wens tot het stichten van een eigen staat. 
Voorall  de profilering ten opzichte van Rusland en de Sovjet Unie is belangrijk. Er wordt 
bijvoorbeeldd gesteld dat het vroegmiddeleeuwse rijk van Kyïv Rus' een voorloper is van 
dee huidige onafhankelijke Oekraïense staat en niet van het in de late middeleeuwen 
opgekomenn tsaristisch Rusland. Tevens wordt beweerd dat er weinig animo was onder de 
Oekraïnerss voor de Bolsjewistische Revolutie en dat de nationalistische beweging in de 
roerigee jaren na 1917 op veel meer steun kon rekenen. Tenslotte valt in de nieuwe versie 
opp dat de door Stepan Bandera geleide tak van de Oekraïense nationalistische guerrilla, 
diee niet collaboreerde met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en zowel tegen het 
Rodee Leger als tegen de Duitsers vocht, volledig gerehabiliteerd wordt. Het nieuwe 
geschiedenisboekk voor klas 10 presenteert Bandera als een echte Oekraïense 
vrijheidsstrijderr wiens organisatie democratische waarden en de gelijkheid van alle 
nationaliteitenn hoog in het vaandel had staan. Opmerkelijk is verder dat de participatie 
vann vele Oekraïners in het Rode Leger helemaal verzwegen wordt. Met dit alles bakent de 
nieuwee lezing zich scherp af van de oude communistische interpretatie van de 
geschiedeniss waarin het idee wordt gepredikt dat het Oekraïense volk altijd heeft 
gestreefdd (en zal streven) naar vereniging met het broederlijke Russische volk in één 
groott socialistisch vaderland. 

Vergelekenn met scholen hebben instellingen van hoger onderwijs beduidend meer 
autonomiee gekregen na onafhankelijkheid. Alhoewel het Ministerie van Onderwijs hen 
verplichttee om een aantal humanitaire disciplines te onderwijzen (waaronder Oekraïense 
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taal,, literatuur en geschiedenis), die in de plaats kwamen van vakken doordrenkt met 
communistischee ideologie, werd het instellingen van hoger onderwijs toegestaan om 
eigenn curricula, programmaas en leermiddelen voor deze disciplines te ontwikkelen en 
gebruiken. . 

Ondankss het restrictieve beleid op het gebied van onderwijs zowel wat betreft 
taaireguleringg als de inhoudelijke kant kan Oekraïnes behandeling van haar minderheden 
omschrevenn worden als redelijk tolerant en tegemoetkomend. Russen en andere 
minderhedenn hebben immers gelijke burgerrechten gekregen, zijn niet het slachtoffer van 
discriminatiee op de arbeidsmarkt en weten zich verzekerd van een aantal collectieve 
rechtenn gegarandeerd door de Wet op de Nationale Minderheden. Er kan gesteld worden 
datt het zwak ontwikkelde nationale bewustzijn van veel Oekraïners een rol heeft gespeeld 
bijj  de totstandkoming van dit liberale minderhedenbeleid. Door het oppervlakkige 
nationalee gevoel konden nationalistische politieke krachten niet voldoende steun 
mobiliserenn om de politieke agenda te domineren en dus om meer beperkende wetgeving 
tee introduceren. Oekraïnes keuze voor een tamelijk tolerant beleid is verrassend omdat 
hethet op basis van Lijpharts model onwaarschijnlijk leek dat consociational democracy als 
speciaall  type liberaal minderhedenbeleid van de grond zou komen in het huidige 
Oekraïne.. Mogelijkerwijs heeft Lijpharts model alleen voorspellende waarde voor 
consociationalconsociational democracy zelf en niet voor tolerante minderhedenpolitiek in het 
algemeen. . 

Maatregelenn afkondigen is snel gedaan maar ze uitvoeren is een ander verhaal. 
Hoofdstukk vijf bestudeert de uitvoering van taalregulering in het onderwijs in postsovjet 
Oekraïne.. Statistieken van Ministerie van Onderwijs laten zien dat de 
Oekraïniseringspolitiekk vanaf 1989 geleidelijk aan het aandeel Russisch-onderwezen 
leerlingenn heeft teruggedrongen. Toch bleef in 1997-98 het percentage Oekraïens-
onderwezenn leerlingen nog steeds tien procentpunten achter bij het aandeel van 
Oekraïnerss in de landelijke bevolking (72%). Binnen de Oekraïne traden grote regionale 
verschillenn op. Terwijl het percentage Oekraïens-onderwezen leerlingen in de oblasten 
vann het westen en in de meeste oblasten van centrum overeenkwam met het aandeel van 
Oekraïnerss in de lokale bevolking of dat zelfs oversteeg, liep dat percentage in de 
oblastenn van het zuiden en oosten ver achter op het aandeel Oekraïners in de bevolking. 

Statistiekenn over de taal van onderwijs in instellingen van hoger onderwijs (ook 
well  vuzy genoemd) laten zien dat vuzy bij lange na niet konden voldoen aan de bepaling 
vann de taalwet die hen verplichtte om binnen tien jaren volledig op het Oekraïens over te 
schakelen.. Hetzelfde regionale patroon tekende zich af als in de scholen: in de westelijke 
oblastenn kregen bijna alle studenten les in het Oekraïens, maar in de oostelijke en 
zuidelijkee oblasten werden slechts kleine minderheden halverwege de jaren negentig in 
hett Oekraïens onderwezen. 

Al ss redenen voor de onvolledige uitvoering van de taalpolitiek kunnen worden 
genoemd: : 

1.. Het autonome gedrag van lokale overheden (vooral in steden met gekozen 
burgemeesters) ) 

2.. De afwezigheid van een rechtstaat waarbij de wet het richtsnoer van handelen vormt. 
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3.. Het tekort aan Oekraïenstalige leermiddelen en het gebrek aan leraren die in het 
Oekraïenss les kunnen geven. 

4.. Het schoolkeuzegedrag van ouders (in dit verband dient opgemerkt te worden dat de 
taalwett ouders het recht gaf om de taal van onderwijs voor hun kind te kiezen) 

5.. Het besef van de rijksoverheid dat een drastische Oekraïnisering van de vuzy ten 
kostee zou gaan van de kwaliteit van onderwijs. 

Dee rol van de lokale overheid wordt onder de loep genomen in hoofdstuk zes. Na de 
onafhankelijkheidd blijken lagere overheden inderdaad van grote invloed te zijn geweest 
opp de uitvoering van nationaal beleid. Verschillen tussen steden in gemeentelijk beleid 
zijnn vooral terug te voeren op de personen die aan het hoofd staan van de 
onderwijsdiensten.. In de oostelijke stad Donets'k bijvoorbeeld wist de wethouder 
onderwijs,, die onafgebroken op zijn post zat vanaf de late Sovjet tijd, druk van Kyïv te 
weerstaann om het lokale school systeem te oekraïniseren. Hierdoor werd in 1997-98 nog 
steedss maar 10,1% van Donets'ks eerstejaars in het Oekraïens onderwezen, een getal dat 
sterkk achterblijft bij het aandeel van de Oekraïners in de bevolking van deze stad (39,4%). 
Inn de zuidelijke havenstad Odesa daarentegen kwam de oekraïni sering in een 
stroomversnellingg na de benoeming van Serhii Kozyts'kyi, een fanatieke aanhanger van 
dee nationalistische partij Roech, tot wethouder onderwijs van het Odesa stadsbestuur. In 
zijnn ambtstermijn sprong het aantal Oekraïense scholen van 16 in 1995-96 naar 51 in 
1997-988 op een totaal van 133 scholen. Hieraan gerelateerd nam het percentage 
Oekraïens-onderwezenn eerstejaars toe van 8% in 1991-92 tot 39% in 1997-98, krap tien 
procentpuntenn verwijderd van het aandeel Oekraïners in de plaatselijke bevolking. In de 
westelijkee stad L'viv en de hoofdstad Kyiv hebben de lokale onderwijsdiensten de 
nationalee taalpolitiek zo enthousiast opgepakt dat zij een situatie hebben gecreëerd 
waarbijj  het percentage Oekraïens-onderwezen eerstejaars leerlingen het aandeel van de 
Oekraïnerss in de bevolking van de beide steden zelfs oversteeg. In L'viv stond dit 
percentagee op 93,7% in 1997-98 tegenover een 79,1% Oekraïense aanwezigheid in de 
bevolking.. In Kyïv waren deze getallen respectievelijk 94% en 75,4%. 

Dee plaatselijke onderwijsdiensten gebruikten verschillende strategieën om het 
schooll  systeem te oekraïniseren. In L'viv zijn aanwijzingen gevonden dat de lokale 
autoriteitenn schooldirecteuren hebben ontslagen die niet toegaven aan druk om 
Oekraïensee klassen te openen. In Kyïv daarentegen werden veel directeuren van 
Russischee scholen simpelweg gesommeerd op decreet van de burgemeester om de status 
vann hun scholen te wijzigen. In Kyïv en Odesa werd het schooldirecteuren bovendien 
verbodenn om Russische eerstejaarsklassen te openen parallel aan Oekraïense klassen. Als 
gevolgg hiervan kwamen veel Russische scholen in een overgangsfase terecht waarin zij 
binnenn tien jaren geheel zouden zijn overgeschakeld op het Oekraïens. In het kort kan 
gezegdd worden dat de autoriteiten in Donets'k het meest tegemoetkomend waren ten 
aanzienn van Russischtalig onderwijs. In Kyïv en L'viv was het lokaal beleid duidelijk het 
meestt restrictief en in Odesa werd het in snel tempo strenger in de tweede helft van de 
jarenn negentig. 

Omm de culturele reactie van de Russischtalige bevolking te kunnen bepalen zijn de 
leerlingenn van 48 Russische, gemengde en Oekraïense scholen geënquêteerd in vier 
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steden.. Deze steden zijn zodanig gekozen dat de verklarende kracht van de 
bovengenoemdee vier variabelen nagegaan kon worden. De steden zijn: 

1.. L'viv (westen) - kleine Russische minderheid; zeer kleine Russischtalige Oekraïense 
minderheid;; grote Oekraïenstalige meerderheid; 

2.. Kyïv (centrum) - middelgrote Russische minderheid; kleine Russischtalige 
Oekraïensee minderheid; kleine Oekraïenstalige meerderheid; 

3.. Odesa (zuiden) - grote Russische minderheid; middelgrote Russischtalige Oekraïense 
minderheid;; grote Oekraïenstalige minderheid; verschillende kleine andere 
minderheden; ; 

4.. Donets'k (oosten) - kleine Russische meerderheid; middelgrote Russischtalige 
Oekraïensee minderheid; middelgrote Oekraïenstalige minderheid. 

Dee schoolkeuze van de ouders (voor een Russischtalige of Oekraïenstalige school/klas), 
hethet taalgebruik van ouders tegen de leerling en het taalgebruik van leerling zelf zijn als 
indicatorenn genomen voor de drie onderscheiden culturele reacties, te weten assimilatie, 
taaiintegratietaaiintegratie en taaibehoud. 

Dee resultaten van de enquête wijzen uit dat de culturele reactie van de 
Russischtaligenn sterk verschilt van plaats tot plaats. In Donets'k en Odesa kiezen zowel 
Russenn als Russischtalige Oekraïners op alledrie de indicatoren voor taaibehoud. In Kyïv 
latenn de beide groepen taaiintegratie zien, wat concreet betekent dat zij hun kinderen wel 
massaall  naar Oekraïenstalig onderwijs zijn gaan sturen maar dat de voertaal thuis tegen 
hunn kinderen en van hun kinderen zelf ongewijzigd Russisch blijft . In L'viv tenslotte zijn 
sterkee verschillen gevonden binnen de Russischtalige gemeenschap. Terwijl de Russen in 
puurr Russische paren taaibehoud demonstreren, kiezen de Russen in gemengde paren 
voorr assimilatie. De Russischtalige Oekraïners vertonen taaiintegratie als reactie. 

Alss dit patroon van culturele reacties gerelateerd wordt aan de variabelen valt op 
datdat etnische proportie veel van de variatie kan verklaren: over het algemeen geldt dat hoe 
kleinerr het aandeel Russischtaligen in de bevolking is hoe meer deze bevolkingsgroep 
geneigdd is voor assimilatie te kiezen. Het antwoord van de Russischtaligen is ook 
gerelateerdd aan de aard van het lokale beleid. Naarmate het beleid verschuift van 
beperkendd (L'viv en Kyïv) naar tegemoetkomend (Donets'k) verschuift het antwoord van 
assimilatiee naar taaibehoud. De richting van het verband ondersteunt de opportunity 
lezingg van het effect van beleid, die stelt dat nationale minderheden zich in toenemende 
matee zullen schikken in het bewind van de meerderheid naarmate de staat de 
mogelijkhedenn voor deze groepen om zich cultureel te manifesteren verder begrenst. 
Helaass stelde de keuze voor deze vier steden ons niet in staat om te bepalen welke van de 
tweee variabelen de meeste verklaringskracht zou hebben omdat de variatie op de ene 
gelijkk opging met die op de andere over de vier steden van onderzoek. 

Gemengdee huwelijken is eveneens een belangrijke verklarende variabele: de 
reactiee van gemengde ouderparen ging in alle vier steden meer richting assimilatie dan 
diee van puur Russische ouderparen. Er blijkt een gecombineerd effect op te treden van 
gemengdee huwelijken met etnische proportie aangezien het verschil tussen de reactie van 
gemengdee ouderparen en die van Russische ouderparen opliep naarmate het aandeel van 
dee Russen in de lokale bevolking kleiner werd. 
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Dee Russische ouderparen in L'viv laten een reactie zien—taaibehoud—die niet is 
voorzienn door de etnische proportie en lokaal beleid hypothesen. Op het eerste gezicht 
lijk tt de culturele afstand hypothese, die de keuze voor taaibehoud door een minderheid 
verklaartt uit grote(re) culturele verschillen met de meerderheid, opgeld te doen. Het is 
tenslottee van de vier steden alleen in L'viv dat de Oekraïners verschillen van de Russen in 
religiee (de lokale Oekraïners zijn er Grieks Katholiek, de Russen Orthodox) en 
historischee achtergrond (het westen van de Oekraïne heeft Polen en Oostenrijk-Hongarije 
toebehoord).. Maar in deze context van aanzienlijke culturele verschillen zou men niet 
verwachtenn dat de Russen in gemengde ouderparen assimileerden, noch dat er überhaupt 
veell  gemengde huwelijken zouden zijn tussen Russen en plaatselijke Oekraïners. 

Alss alternatieve verklaring voor het gedrag van de Russische ouderparen in L'viv 
iss de angst voor cultureel uitsterven voorgesteld. Het is denkbaar dat dominantie van het 
Oekraïenss in L'viv (in de andere drie steden is Russisch de dominante taal) bij de lokale 
Russischee gemeenschap de bezorgdheid heeft gewekt dat haar nakomelingen hun 
Russischee culturele wortels zouden verliezen als zij onderwijs zouden volgen op 
Oekraïensee scholen. Een vervolgonderzoek onder Russische ouderparen bevestigde dit 
vermoeden:: in L'viv liet men zich vooral leiden door culturele motieven in de 
schoolkeuze,, terwijl in de andere drie steden materiële overwegingen de doorslag gaven. 

Eenn en ander leidt tot de interessante conclusie dat de richting van het verband 
vann etnische proportie met culturele reactie wellicht maar tot een bepaalde waarde op de 
eerstgenoemdee variabele standhoudt. Na deze waarde, d.w.z. in een context waarin de 
minderheidd getalsmatig zo zwak staat dat haar taal en identiteit met uitsterven bedreigd 
worden,, desintegreert de minderheid in een deel dat assimileert (de Russen in gemengde 
ouderparenn in L'viv) , een deel dat kiest voor taaiintegratie (de Russischtalige Oekraïners 
inn L'viv) en een deel dat krampachtig vasthoudt aan taal en culturele tradities (de Russen 
inn Russische ouderparen in L'viv) . 
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