
Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademia Sztuki Wojennej 

Analiza 16 | Marzec 2022 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Zespół OSPP  

 

Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

Akademia Sztuki Wojennej 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 

Tel.: 26 181 33 25 

E-mail: ospp@akademia.mil.pl 

 

Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są  
oficjalnym stanowiskiem Akademii Sztuki Wojennej 

 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 16 | 03.03.2022 

| 1 

Reakcja prorosyjskich środowisk Łotwy i Estonii na rosyjską 
agresję na Ukrainie 

Według badań opinii publicznej, pierwszych po wybuchu wojny rosyjsko-

ukraińskiej, 51 proc. rosyjskojęzycznej populacji Łotwy nie popiera agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Medialne wypowiedzi politycznych 

reprezentantów środowisk rosyjskojęzycznych zdają się odzwierciedlać ten 

trend, choć ich opinie zmieniają się wraz z rozwojem wydarzeń i zwiększającej 

się presji społecznej. Obecna sytuacja jest szansą dla polityków głównego nurtu 

na Łotwie na rozwiązanie problematycznych spraw związanych 

z rosyjskojęzyczną mniejszością, odkładanych dotychczas ze względu na 

możliwą reakcję Moskwy. Jednocześnie część łotewskich polityków, z obawy 

o możliwą eskalację, woli łagodzić napięcia i ignoruje okazywanie poparcia dla 

Rosji przez część tej mniejszości. 

Temat lojalności rosyjskojęzycznej części społeczeństwa na Łotwie i w Estonii pozostaje 

nadal bardzo wrażliwy. Większość polityków woli unikać tej kwestii, koncentrując się na 

udanej integracji części społeczeństwa. Zarówno dla Rygi, jak i dla Tallinna, były to efekty 

wieloletnich działań na tym polu, szczególnie efektywnych wśród młodszego pokolenia, 

niepamiętającego ZSRS i niepodzielającego sentymentów proputinowskiej propagandy. 

Niemniej jednak Kreml nadal traktuje ludność rosyjskojęzyczną państw bałtyckich jako 

instrument nacisku i wpływu. Obok przypadków jawnej pracy na rzecz interesów FR 

przez osoby, które próbują kreować siebie jako przedstawicieli ogółu ludności 

rosyjskojęzycznej, wielu rosyjskojęzycznych pozostaje w przestrzeni informacyjnej Rosji 

i Białorusi. Z tego względu poparcie rosyjskojęzycznej mniejszości uzyskiwali dotychczas 

politycy mniej lub bardziej jawnie opowiadający się za zbliżeniem z Rosją. Ponadto, już 

wcześniej Moskwa rozgrywała kartę etniczną w celu destabilizacji sytuacji wewnętrznej 

w państwach bałtyckich, m.in.: dzięki finansowanym przez siebie organizacjom 

i aktywistom. 

Badania opinii społecznej i polityczna aktywność obywateli Rosji 
Według pierwszych publicznie dostępnych na Łotwie danych z 28 lutego br. 51 proc. 

rosyjskojęzycznych nie popiera działań Rosji na Ukrainie, 31 proc. trudno jest 

odpowiedzieć, a prawie 17 proc. respondentów popiera Rosję. Wśród Łotyszy 92 proc. 

respondentów potępia inwazję i tylko 2,7 proc. ją popiera1. W Estonii na razie nie 

upubliczniono tego typu sondaży, jednak w 2018 roku wyciekły wyniki brytyjskich badań, 

przeznaczonych na użytek wewnętrzny rządu Wielkiej Brytanii, według których część 

społeczności Rosjan nie chce integracji i woli izolację od reszty społeczeństwa. Taka 

konkluzja wywołała wtedy znaczącą reakcję w mediach, ponieważ była sprzeczna 

z oficjalną linią, która skupia się wokół sukcesów integracji posowieckiej ludności kraju2. 

W odpowiedzi estońskie ośrodki badawcze przedstawiły wyniki własnych badań, 

w których sprawę lojalności estońskich rosyjskojęzycznych przedstawiono pod innym 

kątem. Według Anny Tiido z ICDS nie należy mieszkających w Estonii Rosjan postrzegać 
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jak jednolitą grupę. Są wśród nich także środowiska, które są jawnie antyputinowskie, np.: 

emigranci, którzy musieli uciekać przed represjami w Rosji i osiedlili się w Estonii już po 

rozpadzie ZSRS3.  

Jednym z miarodajnych wyznaczników poziomu prorosyjskości wśród 

rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy i Estonii są wyniki rosyjskich wyborów. W obu 

państwach mieszka liczna grupa ludzi posiadająca obywatelstwo FR i prawo głosu. 

W rosyjskich wyborach prezydenckich w marcu 2018 roku w Estonii zagłosowało około 

28 tys. osób, w tym 94 proc. na Władimira Putina4. Na Łotwie aktywność wyborcza i wynik 

Putina był jeszcze wyższy – w wyborach uczestniczyło 67 proc. obywateli FR na stałe 

mieszkających na Łotwie, a 95 proc. tych głosów oddano na rządzącego prezydenta. 

W samej Rosji poparcie dla Putina było niższe (niecałe 77 proc.)5. Podobnie w wyborach 

do rosyjskiej Dumy Państwowej, w państwach bałtyckich wygrywa Jedna Rosja. Należy 

też dodać, że o ile wyniki w przypadku rosyjskich wyborów w trudnym do oszacowania 

stopniu są skutkiem fałszerstw, to sam udział w tej ustawionej grze w przypadku 

mieszkańców państw bałtyckich jest dobrowolny. 

Pierwsze reakcje prorosyjskich polityków na wojnę 
Wśród reprezentowanych w parlamentach Łotwy i Estonii sił politycznych żadna partia, 

nawet dotychczas współpracująca z Rosją, nie opowiedziała się po stronie rosyjskiej 

agresji. Liderzy partii, które walczą o głosy ludności rosyjskojęzycznej natychmiast 

publicznie potępili rosyjską agresję. Wyjątki stanowią poszczególni politycy, którzy już 

wcześniej otwarcie popierali Putina, wizytując okupowany Krym lub odwiedzając 

Baszszara al-Asada w Syrii. Deputowana Parlamentu Europejskiego z Łotewskiego 

Związku Rosjan (łot. Latvijas Krievu Savienība), Tatjana Ždanoka, jeszcze 19 lutego br. 

w Parlamencie Europejskim przemawiała na temat rzekomych ukraińskich zbrodni na 

dzieciach Donbasu, powielając rosyjską narrację o „ratowaniu” ludności cywilnej przed 

ludobójstwem. Jako jedna z nielicznych europosłów Ždanoka głosowała przeciwko 

rezolucji PE potępiającej rosyjską agresję. Inną otwarcie prorosyjską polityk jest Yana 

Toom z Estońskiej Partii Centrum (est. Eesti Keskerakond), która w wywiadzie dla 

estońskiego radia po rozpoczęciu rosyjskiej agresji usprawiedliwiała działania Rosji 

i obwiniała Zachód o brak poszanowania dla rosyjskich interesów. Europosłanka 

stwierdziła, że Rosja jest na tyle silna gospodarczo, że wszelkie nałożone sankcje mogą 

zaszkodzić jedynie samemu Zachodowi6. Jest ona liderem obecnie marginalizowanego 

w samej partii skrzydła prorosyjskiego, nadal jednak cieszy się popularnością wśród 

części elektoratu.  

Na poziomie polityki samorządowej Jelena Fjodorova, była radna z miejscowości Viru-

Nigula we Wschodniej Wironii, została wykluczona z Partii Centrum za prorosyjskie 

wpisy w mediach społecznościowych7. Na Łotwie prorosyjscy działacze samorządowi nie 

włączali się w spontaniczne akcje wsparcia Ukrainy i ubolewali nad zatrzymaniem 

współpracy transgranicznej z Rosją. Pozostający w opozycji, sympatyzujący z Rosją 

politycy, krytykowali sankcje ze względu na ich negatywny wpływ na łotewską 

gospodarkę.  
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Prorosyjscy politycy w obu państwach bałtyckich próbują tworzyć poczucie zagrożenia, 

podsycając temat ewentualnej „zemsty” na lokalnych rosyjskojęzycznych za działania 

Rosji. Ta narracja jest aktywnie wspierana przez rosyjskie ambasady, ostrzegające 

w mediach społecznościowych przed atakami na osoby rosyjskojęzyczne np.: w czasie 

wieców poparcia dla Ukrainy. 

Napięcia społeczne 
Rosyjska agresja na Ukrainę częściowo rozbudziła antagonizmy między 

rosyjskojęzycznymi i pozostałą częścią społeczeństwa. Wypowiedzi niektórych 

łotewskich artystów i sportowców, mających ekonomiczne powiązania z Rosją 

i wyrażające niechęć wobec bojkotowania Rosji, spotkały się z ostrą krytyką. To z kolei 

część rosyjskojęzycznych odbierała jako ataki i zmuszanie do składania „oświadczeń 

lojalności”. Z wrogim traktowaniem spotykały się też osoby pochodzenia rosyjskiego, 

które nie poparły wojny, a często nawet nigdy w Rosji nie były. Tego rodzaju wpisy, gdzie 

osoby rosyjskojęzyczne pozycjonują siebie jako ofiary nagonki, wykorzystują liderzy 

kręgów liberalno-lewicowych, widzących w rosyjskojęzycznych potencjalny nowy 

elektorat, i traktują je jako przykład łotewskiego nacjonalistycznego „polowania na 

czarownice”. 

Jednocześnie, po spontanicznych aktach niszczenia symboli sowieckich, m.in.: oblaniu 

farbami w barwach flagi Ukrainy stanowiącego punkt zapalny pomnika Zwycięstwa8 

w Rydze zaktywizowała się „Nocna Straż”. Jest to prorosyjska organizacja, która odegrała 

znaczną rolę podczas zamieszek w Tallinie w 2007 roku. By zapobiec kolejnym 

dewastacjom pomnika „Nocna Straż” pełni przy nim dyżury. W różnych miejscach Łotwy 

są też zrywane i niszczone flagi Ukrainy. 

Z kolei prowadzony przez Estońską Ligę Obrony projekt Propastop oraz ekspert 

ds. bezpieczeństwa Dmitrij Teperik, radzi estońskim Rosjanom jasno i publicznie określić 

się przeciwko wojnie, tak by z własnej inicjatywy rozładować potencjalne napięcie9. 

Natomiast mieszkający w Estonii rosyjski dysydent Artemi Troitski wzywał Estończyków 

do pilnego zajęcia się piątą kolumną10. W miarę przebiegu konfliktu problem osób 

aktywnie popierających rosyjski atak staje się coraz bardziej widoczny. 

Wnioski 
 Mimo politycznych deklaracji głów państw Łotwy i Estonii o jedności narodu 

i ogólnego potępienia rosyjskiej agresji, w rzeczywistości istnieje rozdźwięk 

między postawami rosyjskojęzycznych i pozostałej części społeczeństwa. 

Problemem, który władze państw bałtyckich starają się bagatelizować w imię 

kontynuowania propagandy sukcesu dotychczasowego modelu integracji 

rosyjskojęzycznych ze społeczeństwem łotewskim, jest wciąż silne poparcie dla 

polityki Kremla wśród znacznej części osób rosyjskojęzycznych. 

 Większość prorosyjskich polityków publicznie potępiło wojnę, lecz jednocześnie 

forsują tezę o rzekomym zagrożeniu dla rosyjskojęzycznej ludności w związku 

z antyrosyjskimi nastrojami w społeczeństwie. Jest to niebezpieczna i dzieląca 
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społeczeństwo narracja, m.in.: z powodu wybrania przez Moskwę „obrony Rosjan” 

jako pretekstu do ataku na Ukrainę. 

 Na razie trudno jest oszacować, na ile prorosyjskie wpisy oraz narracje 

w łotewskiej i estońskiej sferze informacyjnej są ruchem organicznym, a na ile 

przekazem kreowanym przez Rosję. Można jednak już zaobserwować częściowe 

okazywanie tych postaw w przestrzeni publicznej (np.: zrywanie ukraińskich flag), 

co świadczy o prokremlowskich nastrojach części tych społeczeństw mimo 

nieograniczonego dostępu do przekazu wolnych mediów na temat wojny na 

Ukrainie. 
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