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Språkpolitikk i Sentralasia.  

 

Nye veier for språk i Kasakhstan og Usbekistan, 

eller gammel politikk med omvendt fortegn? 

 

 

                 Ill. 1: Politiskt kart over Sentralasia. 

 

D-uppsats av Johnny Normark Friskilæ 
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Stockholms Universitet 
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Forord 

Sovjetunionens oppløsning førte blant annet til at de sentralasiatiske sovjetrepublikkene ble 

uavhengige stater, deriblant Kasakhstan og Usbekistan. Hvordan har den språkhistoriske 

utviklingen i disse landene vært? Hvordan påvirker språklovene situasjonen for det russiske språket 

etter selvstendigheten? Er dagens språkpolitikk noe nytt i regionen, eller er de politiske grep idag 

gammelt nytt fra sovjettiden? 

 

Dette er noen av de sentrale spørsmålene i denne oppgaven. 

 

Jeg anvender meg av komparativ metode når jeg ser på de kasakhiske og usbekiske språklovene fra 

både før og etter uavhengigheten. Dette anser jeg som hensiktsmessig da jeg er interessert i to ting;  

å finne likheter og ulikeheter mellom landene i språkspørsmålet, samt å finne likheter og ulikheter i 

tidsperiode, altså før og etter selvstendigheten. 

 

Som definition på hva språkpolitikk er, går jeg ut ifra en bred definisjon som gjenfinnes hos 

Schlyter ( Language Policy in Independent Uzbekistan s.8). Språkpolitikk er de virkemidler som 

offentlige myndigheter har for å påvirke språks utvikling. 

 

Takk til Per Arne Bodin, min veileder ved slaviske institusjonen. Takk til Birgit Schlyter ved 

institusjonen for orientaliske språk for hjelp i fremskaffing av litteratur og hvis forskning har gjort 

denne oppgaven mulig. 
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Historisk bakgrunn for den russiske innflytelsen. 

 

På 1500-tallet kom de tyrkiske tatarenes hovedfeste, Astrakhan, under Moskvas kontroll. 

Ill. 2: Kart over sentralsia, ca. 1825 

 

På 1600-tallet kom de første russiske nybyggere til Sibir. Dette var en del av koloniseringen og 

begynnelsen for russiske folkevandringer østover. Koloniseringen av Sentralasia anses ha pågått i to 

etapper. Den første, som gjaldt det nåværende Kasakhstan, var mellom 1730 og 1848, og den andre 

etappen som gjaldt nåværende Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan mellom 1864 

og 1884. I den andre etappen gikk russiske militærer etterfulgt av bønder sørover, mot det som da 

var emiratet Bukhara og khanatene Khokand og Khiva (Soucek, 2003, 198). Den 19 februar 1861 

signerte tsar Alexander den andre den lov som skulle oppheve livegenskapen. Dette førte til at det 

nå fantes mange bønder uten jord i Russland..Mens noen av de tidligere livegne fortsatte å jobbe på 

sine tidligere herrers marker, flyttet også mange på seg. Et alternativ var å bevege seg østover og 

sørover. Dyrkbar mark kunne finnes i Sentralasia, og for Russland var nå en ekspansjon av 
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landareal viktig. Den ledende elite var kanskje ikke like interessert i å dele på den jord som fantes i 

deres besittelse, og for at disse ikke skulle tape landareal, og for å forhindre at tidligere livegne 

bønder okkuperte mark, ble denne utvidelsen av russisk interesseområde østover og sørover, et 

alternativ. 

 

Soucek (s. 199) og Allworth (s. 131) nevner det russiske nederlaget I Krim-krigen som en viktig 

årsak til det kapitalistiske Russlands bevelgelser mot Sentralasia. Mange russiske militærer hadde et 

dårlig selvbilde etter tapene i krigen, og for mange var erobringen av Sentralasia nødvendig som en 

slags psykologisk kompensasjon som skulle gjøre opp for det de opplevde ett decennium tidigere. 

Samtidigt var området av økonomisk interesse som råvareleverandør. Den russiske og europeiske 

tekstilindustien hadde blitt forsynt med billig bomull fra de amerikanske sydstatene. Men når 

borgerkrig og kamp mot slaveriet utbrøt der, måtte Russland sørge for tilgang på bomull på annet 

hold. Forholdene i Sentralasia egnet seg utmerket til bomullsproduksjon og idag er Usbekistan 

verdens tredje største bomullseksportør (CIA, The world Fact Book). Både Moss (s.65) og Allworth 

(s.131) ser Russlands ekspansjon i Sentralasia som en del det imperialistiske kappløpet og som et 

svar på Englands etablering i India, samt inblandinger i Afghanistan. Etter hvert som den russiske 

befolkningen i Sentralasia vokste, var der også flere militærer, administratører og byråkrater som 

fant veien til Tasjkent. Der levde de stort sett isolert fra lokalbefolkningen (Schlyter; Changing 

Language Loyalties in Central Asia, 2004), men de hadde omgang med den lokale inteligensiaen. I 

årene som kom skulle flere russere bosette seg i disse landområdene. Russisk språk ble mer og mer 

vanlig. Det var et sivilisasjonens språk, finkulturens språk og språket for kontakt med omverdenen. 

Intelligensiaen i Sentralasia hadde interesse av kontakt med russerne og var interesserte i det 

tankegods fra vest som mange av dem hadde med seg. Kjennskap til russisk språk ble viktig. 
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Resultatet av Koloniseringen ble Generalguvernatet Turkestan (!"#$%&'()&$*% +%)%#(,-

+"-%#)('*#&'.*) som bestod av fem regioner/fylker (*-,(&') og de to protektoratene Khanatet 

Khiva og Emiratet Bukhara (Soucek s. 201). Den 50 år lange perioden som Generalguvernatet 

bestod, fra 1865 til 1917 var svært turbulente og alle detaljer her er det ikke mulig å komme in på. 

Men i 1917 kom den russiske revolusjonen og førte med seg forandringer. Løsningen ble til slutt å 

danne flere autonome sosialistiske republikker, etter år 1924, unionsrepulikker i Sovjetunionen. 

 

 

Ill. 3: Kart over sentralsia, slutten av 1800-tallet. 

 

Språkpolitikk i Sentralasia. 

 
Nå har vi sett litt generelt på etableringen av den russiske inflytelsen i Sentralasia. Hvordan var det 

så med språket og språkferdigeheter i de ulike periodene? Hva er språkpolitikk? Hvilke var de 

sentrale begrep i den sovjetiske språkpolitikken? Hva har skjedd etter Sovjetunionens fall? 
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Generalguvernatet. 

 

Under Tsar-tiden var det ingen aktiv språkpolitikk i Sentralasia, eller i Russland for den saks skyld. 

Bare en liten andel av befolkningen (under 5%) kunne lese og skrive (Schlyter; Sociolinguistic 

changes in Central Asian societies, s. 164), og noen form av skolegang hørte til sjeldenhetene. 

Derfor kan man ikke snakke om noen språkpolitikk i Sentralasia før Sovjetunionens dager. Det 

fantes helt enkelt ikke en sådan. Andelen russere i regionen økte, men ofte var det minimal kontakt 

mellom de lokale nomadiske folk og russerne. 

 

Det klassiske språket i Sentralasia het Chaghatay. Det var et tyrkiskt språk, men med sterke 

influenser både fra arabisk og persisk. Det var et litterært språk, skrevet med det arabiske alfabetet, 

men bare ett fåtall av befolkningen kunne lese og skrive. 
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Sovjetperioden. 

 

Til alle Muslimske arbeidere i Russland og Orienten 

Kamerater! Brødre! 

 

Store hendelser finner sted i Russland. …Det gamle byggverk av slaveri og trelldom faller for den russiske 

revolusjonens vind. …Undertrykkelsens tid er forbi… En ny verden av frigjorte arbeidere blir født… Alle 

dere hvis moskeer har blitt ødelagte av tsaren og de russiske undertrykkerne… Fra og med nå er deres tro og 

tradisjoner, nasjonale og kulturelle institusjoner frie og ukrenkelige… Vit at det er deres rett, som alle av 

Russlands folk, å bli beskyttet av Revolusjonen…. Så støtt revolusjonen og dens utøvende organ; 

Regjeringen! 

…Russlands muslimer! Orientens muslimer! Vi forventer deres sympati og støtte på denne vei til verdens 

gjenfødelse. 

V. Uljanov (Lenin), J. Dzhugashvili (Stalin) 

 

 

 

Teksten ovenfor er min forkortede oversettelse av en proklamasjon fra sentralregjeringen den 20 

november 1917 (Soucek s. 211). En ny æra skal innledes. Det som er spennende å konstatere er 

hvordan teksten tar for gitt at Orienten, altså Sentralasia er Russland. Sentralasia er anektert?! 

Språk ble etter revolusjonen sett på med nye ideologiske øyne (Schlyter, Changing Language 

Loyalties in Central Asia, s. 820). Som vi ser i Lenin og Stalins proklamasjon ovenfor forespråker 

frihet og like rettigheter. Dette innebar også rett til informasjon og kunnskap, uavhenging av hvilket 

språk som var ens morsmål. En måte å oppnå denne frihet var gjennom å tilegne seg informasjon, 

nemlig å lære seg å lese. Alle lærer seg enklest å lese på sitt eget morsmål og nå kom grunnlaget for 

det politikk som kaltes $*#%)/0(1/2. 
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!"#$%&'()&* 

 

Et begrep som ble lanssert tidlig under kommunismen var 0"#$%&'()&*, eller rotfesting som min 

norske oversettelse får være. Man skulle rotfeste kommunismen hos den lokale befolkningen, eller 

som Birgit Schlyter skriver, ”for the policy of promoting local capacities from among the 

indigenous nationalities.” (Schlyter: Changing Language Loyalties in Central Asia, s. 820) I det 

sovjetiske Sentralasia fanns mange ulike nasjoner, kulturer og språk. Kommunismen skulle få 

gjennomslag også hos disse og ikke bare hos den økende andelen russere i regionen. Den lokale 

befolkningen skulle inn i statsadministrasjonen og kommunistpartiet. De lokale tradisjonene skulle 

ikke bare være for hjemmebruk, men komme fram i skolen, i kulturlivet, i pressen. 

 

Nå ble språksfæren nasjonalisert og standarisert. Usbekerne fikk usbekisk, kasakherne kasakhisk 

osv. En sovjetrepublikk- et språk med nedskrevet gramatikk og ordbøker. Fra at det i regionen var 

ett litterært språk, Chaghatay, samt mange muntlige språk og dialekter ble det for første gang 

standariserte nasjonsspråk. Språkene ble lansert i skolene på 1920-tallet og i media og blant forlag. 

De ble også modernisert i den mening at det latinske alfabetet ble tatt ibruk i stedet for det arabiske, 

det ble altså internasjonalisert i retning europa og dermed også distansert fra den arabiske og 

muslimske verden. Folk skulle bli lese- og skrivekyndige, få ta del av kommunismens idealer og 

hjelpe til med å spre kommunismen ut i den iranske og tyrkiske kultursfære. 

 

Rotfestingspolitikken skulle derimot ikke bli langvarig. Ettersom de ulike nasjonene nå fikk sine 

egne skriftspråk og folk lærte å lese og skrive, tok også andre ideer plass i deres hverdag, enten det 

var nasjonale ideer eller pantyrkiske. Det som skulle være et mål for å spre kommunismen kunne 

altså bli motsatsen, nemlig en nasjonal opposisjon mot komminismen og den russiske innflytelsen. 

Samtidig stod Europa på randen til krig. Russisk var språket i den røde arme. For å være soldat 
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måtte man kunne russisk. Og nå var det tid for mobilisering. Politikken ble skrinlagt på slutten av 

1930-tallet. 

 

Tospråklighet. 

 

3*#%)/0(1/2 var lagt på hyllen. Samtidig på et helt annet håll hadde republikken Tyrkia gått 

igjennom en språkmoderniseing, tyrkifisering, samt gått over fra det arabiske til det latinske 

alfabetet. I Sovjetunionen bekymret man seg over at den felles kultursfære som de tyrkiske folk 

med nesten samme både muntlige og skriftlige språk skulle utgjøre, også kunne utgjøre en trussel 

mot kommunismen (Gleason s. 45). Det ble viktig å bryte band mellom de tyrkiske folkene innenfor 

og utenfor Sovjetunionen. De tyrkiske folkene i Sovjetunionen skulle først og fremst tilegne seg 

kommunistisk tankegods. Det kunne man gjøre gjennom oversatt russisk litteratur, eller gjennom 

originallitteratur. Da var det mer praktiskt med ett alfabet enn to. Usbekisk hadde tidlig russiske 

låneord. Ett av dem var ordet $*4/'%'. I arabisk skrift het det først qomit eller kamitet 

(translitterering fra Schlyter). 1930-tallets latinsk usbekiske alfabet skrev ordet som qom!ta. Etter 

overgangen til det kyrilliske alfabetet ble ordet hetende som på russisk, "#$%&'&. (Schlyter, 

Changing Language Loyalties in Central Asia, s. 822). Dette gjorde det enklere å russifisere 

usbekisk, samtidigt som flere russiske ord i usbekisk selvfølgelig gjorde det lettere for usbekere å 

lære nettopp russisk. 

 

I Sentralasia var analfabetismen høy. I 1926 kunne kun 3.6% av den ikke-russiske befolkningen i 

Sentralasia lese og skrive. I 1959 var tallet 52.1% (Allworth s. 376). Russisk ble sett på som et 

prestige-språk. For de som ville ha en politisk karriere eller annen karriere i arbeidslivet var det 

viktig å kunne flytende russisk. Foreldre som hadde slike ønsker for sine barn, sendte dem gjerne til 

skoler der all undervisning foregikk på russisk. Disse russiske skolene var ofte bedre utrustet enn 
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andre skoler og hadde et bedre rykte. Russisk skulle så bli ikke bare et lingua franca eller språk for 

interetnisk kommunikasjon, det skulle bli et morsmål nummer to. Store deler av lokalbefolkningen i 

Sentralasia ble tospråklige. For bland den russiske befolkningen var det aldri noen snakk om 

tospråklighet. (Schlyter, Changing Language Loyalties in Central Asia, s. 821) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 4: Engeslk tekst der kanskje den russiske før hade 

vært naturlig, Tashkent, Uzbekistan. 

 

+,-&.$%&$ og /-&*%&$. 

To begreper som ble mye brukt i sovietisk språkretorikk på 1960 og 70-tallet, var  &-,/5%)/% 

(tilnærmelse) og &,/2)/% (sammenslåing). Disse skulle ende opp i %6/)&'.* (enhet). 7-,/5%)/% 

nevnes av Khrustjov på den 22 partikongressen, året er 1961. Det tredje partiprogrammet som 

stammer fra denne kongressen sier at å ta bort språkforskjeller er en mye mer langsom prosses enn 

det å ta bort klasseforskjeller. Men det er tydelig at målet er ett lingua franca for alle nasjoner i 

Sovjetunionen. I Khrustjovs språkbruk går &-,/5%)/% over til &,/2)/%, en sakte overgang fra 

tilnærmelse til sammenslåing eller fusjon. Det mest korrekte er kanskje ikke å kalle det for 

tilnærmelse mellom ulike språk når det de facto dreier seg om sentralasiatiske språk som tar opp i 

seg elementer av russisk. Det er altså de sentralasiatiske språkene som skal tilnærme seg russisk, og 

aldri noen dobbeltsidig tilnærming. Undervisning i russisk språk ble også intensivert i de siste 

årtiendene av Sovjetunionens eksistens (Schlyter, Changing Language Loyalties in Central Asia, s 
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825). Også i barnehager var russisk språk en del av de små barnas hverdag. Brezjnev førte arbeidet 

videre og introduserte i språkpolitikken begrepet %6/)&'.*. Begrepet som betyder enhet skulle bli 

resultatet av tilnærmingen som &-,/5%)/% innebar. Enhetsbegrepet kunne tolkes to veier, enten 

som den totale utviskningen av etniske skillelinjer, eller som enhet mellom ulike nasjoner. Den 

andre tolkningen konsoliderer nasjonene som enheter og derfor kan Brezjnevs enhet virke mindre 

totalitær enn Khrustjovs sammenslåing. 

 

Russiske influenser i usbekisk språk: 

Hva har den sovjetiske språkpolitikken hatt å si for usbekisk? Har russisk språk påvirket f eks 

usbekisk? I så fall, på hvilken måte? 

 

Russisk språk begynte for alvor å gjøre seg gjeldene i Sentralasia i forbildelse med de første 

russiske skolene og de første russiskspråklige avisene på 1870 tallet (Schlyter, Changing Language 

Loyalties in Central Asia, 2004). Russisk var det mest spesialiserte og standariserte språk i 

Sentralasia og det begynte å påvirke språkene runt seg. 3*#%)/0(1/2 førte til at tyrkiske 

språk/dialekter ble standarisert og diffrensiert. Arabiske og persiske elementer ble tatt bort. Det 

arabiske alfatbetet ble erstattet av det latinske og når rotfestingen var på utmarsj ble igjen det 

latinske alfabet erstattet av det kyrillske. Med det kyrilliske alfabetet på plass trengte man ikke 

lenger å translitterere for å importere ord 

fra russisk. Døren var nå åpen for en større 

russisk påvirkning. 

 

En måte som et språk kan påvirke et annet 

språk på er via ordeeksport. Og usbekisk 

tok opp i seg nettopp ordet eksport. I det 

Ill. 5:  I den latinske usbekiske teksten finns eksempel på 

russiske låneord. 
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følgende er alle eksempel hentet fra Schlyters ”Changing Language Loyalties in Central Asia” og ” 

Sociolinguistic changes in transformed Central Asian societies”, samt egne erfaringer fra reise i 

Kasakhstan och Usbekistan. Flere ord som usbekisk har importert fra russisk er imperializm, 

inastran (%(#)&*+(', ), burakrat, polnostju, ostonovka, naoborot osv. Et vanlig fenomen er å 

bruke låneord som man setter på suffiks eller prefiks fra eget språk, eller  at man bøyer ordet etter 

det egne språkets regler. I det usbekiske ordet zakunchi har vi det russiske 0($*) til grunn, + det 

uzbekiske suffikset chi (agent) og som da får betydelsen advokat. Til sammenligning kan vi jo på 

norsk si å e-maile, elektrikker, der stammen er et låneord, men at vi bøyer ordet som i norsk. 

 

Bannskapsord importeres flittig fra russisk til mange språk i Sentralasia og ellers land i det tidligere 

Sovietunionen, på samme måte som engelsk er en kilde for vår skandinaviske slang. Ord som 

$%(-&+ og )'"-(.+  brukes i uzbekisk radio og tv, sin egen lille verson av russernes 8/()/1(, på 

uzbekisk pianistka. Det finnes også buksi og shosi, hvorav det siste betyr sko, mens det første ikke 

betyr bukser. Dette er ord som har funnet sin vei inn i uzbekisk via russisk slang, og buksi er her 

ordet for USD. Shosi er det engelske ordet shoes, sko i pluralis, som har fått enda en russisk 

pluralisendelse og så blitt adoptert inn i usbekisk gatespråk. I kasakhisk språk finner vi også 

russiske låneord; %(/'('*, "+&'0#*%1, $%(%)&*, ($%(%)&'*)&2+ = ministrliktin), 3+$%4%1= 

familiasy. På bussbilettene står det 

+2&#5-), mens det på billettene til de 

elektriske bussene står &*#44'65-). 

 

Men det er ikke bare gjennom lånord at at 

russisk språk skulle influere de 

sentralasiatiske språkene, men også rent 

strukturelt (phonotactics, word-formation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 6: Bussbillett fra Tasjkent med 

russiske låneord. 
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word order, sentence embeddings) og pragmatisk (changes in the meaning of words) (Schlyter; 

Changing Language Loyalties in Central Asia s. 824). Hvordan skjedde så dette? Jo, ett effektivt 

sett som også kan ses i andre sammenhenger, er gjennom oversettelse. (Schlyter, Language Policy 

in Independent Uzbekistan s.17). En setnings syntaks er ikke alltid så enkel å løse opp, og derfor 

kan fort syntaksen i ett språk väre å finne igjen, om enn ikke helt, så i alle fall delvis, i det andre 

språket. Dette kan ses i for eksempel der vi på norsk har kombinasjon av to substantiver, for 

eksempel ”byggeplass”, har vi på russisk ”)&*#%&'4!(+1 74#8+."+”, mens det på usbekisk heter 

qurish maidoni, som da er to substantiv der det siste står i 3.sg.poss. På norsk heter det filmstjerne, 

på russisk "%(#92'9.+ og på usbekisk fikk vi samme konstruksjon kinoiulduz, selv om dette ikke er 

en typisk konstruksjon for det usbeksiske språket. 
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Den usbekiske alfabetreformen. 

 

En viktig del av Usbekistans språkpolitikk har vært og er i dag overgangen tilbake fra det kyrilliske 

alfabet til det latinske alfabet. Dette som en modernisering og avrussifisering av det usbekiske 

språket. Først var det tenkt at overgangen skulle bli ferdig år 2000, men da det viste seg ikke mulig 

å gjennomføre ble overgangen utsatt til 1 september 2005. 

Under mitt besøk i Usbekistan 2003 fant jeg aviser, bøker, reklamer og andre tekster på usbekisk i 

begge alfabet. Har de nå klart å skrinlegge det kyrilliske alfabetet? Man behøver ikke reise til 

Usbekistan for å finne det ut. Et enkelt søk på Google er nok. Jeg søkte (06.04.2007) på ordene 

”uzbek news”. UZA, det usbekiske nasjonale nyhetsbyrået har alle nyheter i usbekisk med latinsk 

skrift, engelsk og russisk. Uzreport.com har samme. All informasjon i latinsk usbekisk, engelsk og 

russisk. Bbc.co.uk/uzbek derimot skriver alle sine usbekiske nyheter i kyrillisk uzbekisk. Avisen 

Narodnoe Slove som finns online på www.narodnoeslovo.uz har sine nyheter på russisk og usbekisk 

men med kyrillisk skrift. Internetsiden www.muslimuzbekistan.net bruker også kyrillisk i sin 

usbekiske version. Interessant kan være å se at omtrent alle reklameannonser på disse internetsidene 

ikke er på verken latinsk eller kyrillisk usbekisk, men på russisk. 

 

Med andre ord ser vi at usbekisk med kyrillisk skrift brukes fortsatt i dag. Her nøyer jeg meg med å 

konstatere det faktum at det enda ikke har vært en komplett overgang fra kyrillisk til latinsk skrift i 

usbekisk språk. Kan det bero på at det finns interesser blant myndigheter som går imot den offisielle 

språkpolitikken? Eller finns det andre maktfaktorer som gjerne vil beholde det kyrilliske alfabetet? 

Hvordan forholder usbekere utenfor Usbekistan seg til alfabetreformen? 

Disse spørsmål får språkforskere i framtiden skape hypoteser av samt forsøke svare på. 
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Språklovene i Kasakhstan og Usbekistan. 

 
Sovjetunionens siste år og årene deretter. 
 

Året 1989 fikk mange sovjetrepublikker sine første språklover. Etter disse repulikkers uavheginghet 

har disse lovene enten blitt revidert eller erstattet av nye språklover. I tillegg kan et lands grunnlov 

også si noe som språk. Usbekistans grunnlovs paragraf nr 4 sier at usbekisk er Usbekistans statlige 

språk. Kasakhstans grunnlov stadfester kasakhisk som republikkens statlige språk, men at både 

kasakhisk og russisk er språk som brukes i offisielle sammenhenger. (http://www.osi.hu/fmp/laws/) 

 

I denne andre delen av denne oppgaven tar jeg for meg Kasakhstans og Usbekistans språklover fra 

1989, 1995 og 1997. Jeg tar først for meg lovene fra 1989 for så å gjøre et komparativt studium på 

disse. Deretter tar det for meg lovene fra 1995 og 1997, for så å gjøre samme der. Mot slutten ser 

jeg også på språklovenes funksjon. 

 

Den usbekiske sovjetrepublikkens språklov av 1 oktober 1989. 

Denne loven, vedtatt på den ellevte sesjonen til det Øverste Sovjet i den daværende usbekiske 

sovjetrepublikken den 21 oktober 1989, er den første språkloven av sitt slag i Usbekistan. 

 

90:$ .%,/;(<=%% 6*&'*2)/% / )%*'>%4,%4(2 8#/)(6,%5)*&'? )(1//. 7*.%#=%)&'.*.()/% 

&*1/(,/04(, 4%5)(1/*)(,?):@ *')*=%)/<, #*&' )(1/*)(,?)*A* / /)'%#)(1/*)(,?)*A* 

&(4*&*0)()/2 *-"&,*.,/.(B' )%*-@*6/4*&'? / .&%4%#)*A* #(0./'/2 )(1/*)(,?):@ 20:$*.. 

(Språket er nasjonens største formue. Den fullendte sosialisme, internasjonale relasjoner og veksten 

i den nasjonale og internasjonale bevissthet krever utvikling av de nasjonale språk) (min 

oversettelse) 
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Etter innledningen kommer lovens bestemmelse (C(&'*2D/< 0($*) *8#%6%,2%'…). Den 

bestemmer hovedfunksjonene til det uzbekiske språket, som et statlig (+*&"6(#&'.%)):<) språk i 

den usbekiske sovjetrepublikken. Den autonome karakalpakiske republikken bestemmer sin egen 

språkpolitikk. 

 

Loven sier at alle borgere som bor i Usbekistan selv får definere hvilket språk som er ens morsmål. 

At usbekisk språk får status som statlig språk, skal ikke forværre situasjonen til borgere med andre 

morsmål. Den usbekiske sovjetrepublikken oppmuntrer alle sine innbyggere til å lære usbekisk, så 

vel som andre språk innenfor Sovjetunionen, og utenlandske språk. 

Loven regulerer ikke språkbruk i den private sfære, militære operasjoner, samt religiøs og kulturell 

sektor. 

 

Etter denne innledning kommer paragrafene; 30 i antallet. 

Paragraf 1 befester usbekisk som den usbekiske sovjetrepublikkens eneste statlige språk. Usbekisk 

språk skal få trygge sin utvikling og anvendning i republikkens politiske, sosiale, ekonomiske og 

kulturelle sfære. Russisk språk forsikres også en posisjon som språk i mellomnasjonal 

kommunikasjon. Man ønsker også å trygge respekten for alle språk som brukes på usbekisk 

territorium. 

Paragraf 2 stadfester Usbekistans suverenitet i alle spørsmål som angår språket. 

Paragraf 3 gir innbyggerne i Usbekistan rett til å henvende seg til myndighetene, samt få svar fra 

dem, på usbekisk språk. Man får også rett til å henvende seg til myndighetene på andre språk, samt 

få svar på enten usbekisk eller russisk. 

Paragraf 4 krever at ansatte i statsadministrasjonen kjenner til usbekisk språk i tilstrekkelig grad slik 

at de skal kunne utføre sine oppgaver. For de som ikke kjenner usbekisk språk i tilstrekkelig grad 

skal den usbekiske sovjetrepublikk sørge for gratis språkopplæring. 
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Hva kan vi lese av innledningen, samt de første fire paragrafene? Vi ser at usbekisk språk får en 

formell rolle som statlig språk. Hva innebærer denne rollen? Noen definisjoner av begrep finnes 

verken i lovteksten eller dens forord. Er statlig (A*&"6(#&'.%)):<) språk synonymt til offisielt 

språk (EFF/1/(,?):< 20:$)?  Schlyter sier (Language Policy in Independent Uzbekistan s.22) at 

alle sentralasiatiske repulikker proklamerte sine offisielle språk da språklovene ble introdusert 1989 

og 1990. Dette samtidig som hun om usbekisk, omtaler det som statlig og nasjonalt språk. Nå finns 

det ingen motsetninger her og et og samme språk kan selvsagt være både offisielt, statlig og 

nasjonalt og Schlyter diskuterer begrepene i sin forskning. Selv velger jeg å si statlig språk, og ikke 

bruke begrepet offisielt språk når det gjelder usbekisk og kasakhisk. Dette av den enkle grunn at jeg 

i språklovene ikke finner belegg for begrepet offisielt språk (*FF/1/(,?):< 20:$). Det som 

brukes er derimot begrepet statlig språk (A*&"6(#&'.%)):< 20:$). 

 

Sovjetunionen hadde ikke noe offisielt språk og det samme gjaldt for delrepublikkene. Usbekisk 

som statlig og nasjonalt språk blir derimot et slags førstespråk, et symbol for den usbekiske 

nasjonen på samme linje som andre språk er symbol for andre nasjoner. Vi får stadfestet at det i 

Usbekistan også bor andre nasjoner og ikke bare usbekere, og disse har rett til å anvende sine språk, 

dette være seg tadsjikisk, karakalpakisk eller for eksempel russisk. Det russiske språket blir ikke 

statlig språk, heller ikke offisielt. Derimot fikk det i 1989 års språklov en rolle som mellomnasjonalt 

språk, et kommunikasjonsmiddel mellom nasjonene som lever på innenfor Usbekistans grenser. 

Usbekiskan var og er et multietniskt samfunn der langt ifra alle behersker moderne usbekisk. Andre 

tyrkiske og iranske språk og dialekter, samt russisk snakkes av store deler av befolkningen. Folk 

omgås i stor utstrekning, særlig i hovedstaden i en multietnisk kontekst, og her vil det russiske 

språket få befestet seg som særdeles viktig og i stor grad språket som faktisk anvendes. 



 19 

Paragrafene begynner gjerne med å befeste det usbekiske språkets førstestatus, men hver paragraf 

har gjerne minst to avsnitt, der det gjerne står om andre språk (ofte russisk) som får omtrent samme 

nyttesområde, om enn ikke status på papiret. 

 

Man lovfester at kontakter man en usbekisk myndighet, har man rett til å få svar fra dem på 

usbekisk. Å lovfeste noe slikt som en rettighet en hver innbygger har, er neppe nødvendig i 

Skandinavia. Spørsmålet er om det er det i Usbekistan. Kanskje er det der litt mer relevant. Det vil 

si at en usbeker har rett til å få et svar på usbekisk, og ikke på russisk, noe som kanskje kunne ha 

vært situasjonen tidligere. Mange høytoppsatte i administrasjonen er russere. Usbekistan har en stor 

andel usbekere og en liten andel russere sammenlignet med f eks Kasakhstan. Samtidig kan man 

snu denne problemstillingen på hodet og spørre, kan denne lovteksten også ha fungert som en 

garant for at russiskspråklige innbyggere skulle kunne få sin korrespondanse med myndighetene på 

russisk? Det er meget mulig. Russisk språk får sin spesielle stilling som språk for mellomnasjonal 

kommunikasjon. Og i den settingen, at en russer kommuniserer med en usbeker, så blir det 

mellomnasjonal eller interetnisk kommunikasjon. Er det da russisk som gjelder? I så fall spiller det 

ingen rolle om usbekisk er det statlige språk. Det vil kun gjelde i interusbekiske relasjoner. 

 

I lys av dette, har jeg vanskelig for å se at det usbekiske språkets styrkede stilling som eneste 

statlige språk, er mer enn bare fine ord. Loven stadfester og bekrefter det russiske språkets stilling i 

landet. 

 

Den kasakhiske sovjetrepublikkens språklov av 22 september 1989. 

Den første kasakhiske språkloven kom 22 september 1989, loven ”Om språk i den kasakhhiske 

sovjetrepublikken”. 
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Presis som den usbekiske språkloven, brukes det samme type retorikk i denne. Språket er den 

største tilgang og formue for hver nasjon, og med språkets utvikling følger også utviklingen og 

blomstringen av den nasjonale kulturen. Loven legger til grunn de leninske prinsipper om politisk 

selvstyre og uavhengighet, språkenes og kulturenes frie utvikling, det forsterkede vennskap mellom 

nasjonene osv. Loven regulerer bruk og utvikling av språkene i den kasakhiske sovjetrepublikken, 

og lar alle nasjonaliteter som bor i den kasakhiske sovjetrepulikk fritt bruke sitt språk og kultur. Lik 

den usbekiske språkloven og stort sett alle andre lovtekster, er denne delt inn i paragrafer (7'('?2), 

men også i deler (+,(.(). Del en er en felles inledning (E-D/% 8*,*5%)/2) 

 

Paragraf 1 stadfester at den kasakhiske sovjetrepublikkens statlige (+*&"6(#&'.%)):<) språk er 

kasakhisk. Den kasakhiske sovjetrepulikken skal forsvare det kasakhiske språket og arbeide for at 

språket aktivt anvendes i offentlige organer, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, massemedier 

osv. Paragraf 2 angår direkte russisk språk, og konstaterer at russisk språk i den kasakhiske 

sovjetrepublikken er språk for mellomnasjonal kommunikasjon. Det russiske språket skal 

funksjonere fritt på lik linje med det statlige språket. Å beherske russisk er av interesse for alle 

nasjoner i den kasakhiske sovjetrepublikken. Paragraf 3 dreier seg om andre språk i republikken. De 

opphøyde statusene til kasakhisk og russisk språk skal ikke stå til hinder for bruk og utvikling av 

andre språk i republikken. Paragraf 4 dreier seg også om andre språk. Der andre nasjonale grupper 

er i majoritet, kan andre språk få status som regionalt offisielt språk som i det området brukes på lik 

linje som kasakhisk og russisk. 

 

I paragrafene som følger står det blant annet at man etterstreber tospråklighet og mangespråklighet. 

Språkloven skal heller ikke regulere språkbruk privatpersoner imellom, språkbruk innen militære 

enheter, eller i religiøse samfunn. 
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Del to i språkloven regulerer språkbruken hos statlige myndigheter. Paragrafene sier at landets 

myndigheter, organ, kontorer og arbeidsplasser under offentlig kontroll skal bruke kasakhisk, 

russisk og evt lokalt offisielt språk. I retteganger der en involvert ikke kjenner til språket som 

retteganger føres på, skal denne ha krav på tolk. 

 

Lovtekstene er ikke revolusjonerende i forhold til den språkpolitikk som sovjetstyret tidligere har 

ført i den kasakhiske sovjetrepublikken. Russisk språk nevnes i språkloven sammen med kasakhisk 

språk, og i praktikken blir det ikke gjort forskjell på disse språk. Den eneste forskjellen er den 

formelle, nemlig at man kaller det ene for statlig og det andre for ”språk for mellomnasjonal 

kommunikasjon”. Dette bekrefter russiskens høye status, ettersom her som i Usbekistan, og kanskje 

enda mer her, forekommer  mye kommunikasjonen som er mellomnasjonal, dvs kommunikasjon 

mellom etniske grupper. Kasakhstan har en større russisk minioritet enn Usbekistan. 

I del tre dreier det som om språk i utdanningssystemet- grunnutdanning for de aller minste skal skje 

på ens modersmål, mens lektioner senere i russisk og kasakhisk blir obligatorisk. Del fire 

omhandler skilter, gatenavn, som fortrinnsvis (G#%/4"D%&'.%))*) skal være på kasakhisk. En slik 

formulering åpner naturligvis også for andre språk, f eks russisk. 

 

Kort komparativt studium av den usbekiske og den kasakhiske språkloven av 1989. 

Jeg har gjort en kort sammenligning av den usbekiske og kasakhiske språloven. Etter å ha lest 

begge lovtekstene syntes jeg at den usbekiske lovteksten i større grad enn den kasakhiske, 

usynliggjorde benevnelsen ”russisk språk”. Jeg syntes russisk språk var nevnt flere ganger i den 

kasakhiske språkloven. For å komme fram til om dette stemte, gjorde jeg en enkel statistisk 

undersøkelse, der jeg sjekket opp frekvensen i de to lovene, på hvor mange ganger ordet ”russisk” i 

en eller annen grammatisk form forekom. Mens den kasakhiske språkloven nevner ordet ”russisk” 

hele 33 ganger, så nevner den usbekiske loven ordet ”russisk” bare 21 ganger. 
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Hva kan så dette bero på? For det første finnes det flere russiske språkbrukere i Kasakhstan enn i 

Usbekistan. Store deler av Kasakhstan har faktisk til største del russisk befolkning. Statistisk er det 

også en større del av kasakhene som snakker russisk, enn andelen usbekere. 

 

Hva som ellers gjelder språkbruk i de to lovtekstene, så har jeg sagt tidligere at det er et formelt 

språk, et høytklingende språk med fine ord og vendinger. De gir rettigheter til folket- rettigheter 

som visstnok av oss som leser dette idag, er en selvfølge. I Norge har vi rett til å skrive på norsk. I 

det hele tatt er lovene veldig like. Bare for å bekrefte dette, har jeg også bare lest kort igjennom den 

kirgisiske sovjetrepublikkens språklov av 23 september 1989, og her finner vi igjen samme retorikk 

som i de to foregående- dette sovjetiske høytsvevende språket som høres så fint ut, men som betyr 

så lite. 

 

Noe som Landau og Kellner-Heinkele poengterer i sin bok (s. 111) er det faktum at språklovene i 

hele Sentralasia kom omtrent samtidig, på under ett år mellom sommeren 1989 og sommeren 1990. 

Lovtekstene har mye av den samme oppbyggningen, bruker samme fine ord og vendinger som gjør 

det åpenbart hvilken betydelse sentrale myndigheter i Moskva har hatt for lovene. Lovene er altså 

ikke på noen måte en slags tidlig selvstendighetserklæring for de daværende sovjetrepublikkene. 
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Den usbekiske språkloven av 21 desember 1995. 

21 desember 1995 godkjente det usbekiske parlamentet en revidert utgave av den da 6 år gamle 

språkloven. Forutenom dette kom også et appendix med retningslinjer for hvordan loven skulle 

iverksettes. Viktig var overgangen fra det kyrilliske til det latinske alfabetet. Overgangen som 

egentlig skulle bli ferdig år 2000, ble forlenget til 1 september 2005. Russisk språk ble ikke nevnt 

spesifikt, men på lik linje med alle andre minioritetsspråk (Landau og Kellner-Heikelle s. 116). 

Språkloven av 1989 bekreftet russisk språk som et middel for mellomnasjonal kommunikasjon. 

Denne statusen hadde ikke russisk språk i den nye loven. 

Den gamle loven sa at brevhoder og stempler eller skulle ha russiske kopier, så var det også tatt bort 

nå. Derimot sa ikke den nye loven noe om at man må kunne usbekisk for å få jobb innenfor public 

service sektoren. Den reviderte utgaven ga også retten til å bruke usbekisk så vel som andre språk i 

radio og TV samt hos telegrafen. 

Men finns det noe i den reviderte utgaven av språkloven som kan tolkes som positivt for de 

nasjonelle minioritetene i Usbekistan generellt og den russiske diasporaen spesielt? Ja, det finns det. 

Mens språkloven av 1989 krever at ansatte serviseyrker behersker det statlige språket (usbekisk), så 

har dette blitt fjernet i den reviderte utgaven. Kanskje så man at dette var en urealistisk målsetting? 

Kanskje var det taktiskt av de som selv jobber i det usbekiske byråkratiet, som har hatt variasjoner 

av usbekisk som kjøkkenspråk, men som i sin utdanning og profesjonelle karriere alltid har snakket 

russisk? Dette ga altså større spillerom for den russiske minioriteten samt for profesjonelle usbekere 

i administrasjon eller andre yrker der russisk språk er dominerende. 

 

 

10 september 1996 kom regjeringen med et dekret med tittelen ”statlig program for implementering 

av den usbekiske republikkens språklov” (min oversettelse). Her skulle man forklare loven for 
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folket, man skulle årlig feire dagen for det usbekiske språket (21 oktober), gjøre databaserte 

læreprogrammet i usbekisk, oversette tekniske og vitenskapelige termer fra andre språk til usbekisk, 

videreutdanne lærere i usbekisk språk, ordne gratis språkkurs for borgere som ennu ikke var 

flytende i usbekisk, samt å organisere konferanser og konkuranser relatert til det å lære usbekisk. 

(Landau og Kellner-Heikelle s. 116). 

 

At det usbekiske språkets dag blir en nasjonal helligdag er kanskje ikke så merkelig. Sovjetunionen 

hade sine dager for det meste; kosmonautenes dag, lærernes dag og andre dager, dager med et 

spesielt fortegn om enn ikke fridager. Så hvorfor skal man da ikke kunne feire det usbekiske 

språkets dag? Vi kan også se tendenser til at man nå vil gjøre det samme for å nå ut med usbekisk 

språk som man tidligere gjorde i regionen for å nå ut med russisk språk. Man gir kurs, gratis 

læremidler, arrangerer konkuranser og lignende. Dette er velkjente metoder fra Sovjetunionen, som 

det kanskje ikke er så merkelig at man anvender også idag. I stort sett er det samme personer som 

styrer, da som nå, bare at nå føres politikken med et usbekisk og ikke et sovjetisk fortegn. Ideen om 

det enhetlige sovjetiske folk med russisk som språk ble en total fiasko. Samme virkemidler, ser vi, 

brukes idag for å fremheve et enheltlig Usbekistan med et standard usbekisk språk. Som vi ser hos 

Schlyter, så er det store grupper i Usbekistan som kjenner seg fremmed for det språk som nå 

promoteres. På samme måte som russisk ble forespråket som et allunionsspråk, på bekostning av 

mange nasjonelle språk som ble kjøkkenspråk, blir nå usbekisk stardard forespråket som ett språk 

som alle mennesker i Usbekistan bør kunne. Dette kanskje ikke like på bekostning av russisk som 

på bekostning av andre minioritetsspråk og usbekisk tadjikiske dialekter. Den sovjetiske 

språkpolitikken med russisk i høysetet fortsetter altså i Usbekistan. Forskjellen er at russisk har 

abdikert til fordel for usbekisk. Gammel politikk med omvendt fortegn. 
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Den kasakhiske språkloven av 11 juli 1997. 

11 juli 1997 signerte president Nursultan Nazarbajev en helt ny lov- ”Om språkene i Republikken 

Kazakhstan” (: ;9<"+= > ?')7-54%"' @+9+=)&+().  

 

Loven består av 27 paragrafer (7'('?2) og er delt inn i 6 deler (+,(.(). Den første delen kalles 

”generelle forhold” (E-D/% 8*,*5%)/2), der paragraf 1 er en slags ordliste, forklaringer av 

vanskelige begrep og terminologi. Termen ”diaspora” får for eksempel sin forklaring her. 

Paragraf 2 regulerer på hvilke områder språkloven gjelder. Språkloven gjelder ikke privat 

kommunikasjon enkeltindiviter imellom, og den gjelder heller ikke innenfor religiøse selskap. 

Ellers gjelder loven overalt. Paragraf 3 viser til at språkloven bygger på den kazakhiske grunnloven, 

og paragraf 4 bekrefter at kasakhisk er Kasakhstans statlige språk (+*&"6(#&'.%)):< 20:$). Den 

sier videre at det er språket for den statlige administrasjonen, lovgivningen, rettssystemet og 

byråkratiet (6%,*8#*/0.*6&'.() og i alle samfunnssfærer. Det er en hver kasakhisk statsborgers 

skyldighet å beherske kazakhisk språk- den viktigste faktoren i konsolideringen av det kasakhiske 

folket. Paragraf 5 angår bruken av det russiske språket. I statlige organisasjoner og lokale 

selvstyringsorganer brukes russisk språk offisielt på lik linje med det kasakhiske språket. 

Paragraf 6 sier at hver medborger i Kasakhstan har rett til å bruke sitt eget språk for 

kommunikasjon, oppdragelse av barn, utdanning og innenfor kulturlivet. 

 

Del 2 av språkloven omhandler språkbruk i statlige og ikke-statlige organisasjoner samt lokale 

myndigheter. Også her påpekes det at kasakhisk er statlig språk, men at russisk kan brukes på lik 

linje (C(#(.)% & $(0(@&$/4 *F/1/(,?)* "8*'#%-,2%'&2 #"&&$/< 20:$). Del 3 omhandler språk 

innenfor utdanningssystemet, vitenskap, kultur og massemedia. Heller ikke her er det de store 

nyhetene, kasakhisk er hovedspråk, men i områder med annen befolkningssammensetning kan også 

andre språk brukes. Både kasakhisk og russisk språk er obligatorisk i skolen. 
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Del 4 omfatter språk på offentlig plass, gateskilter og lignende. Gateskilter er fortrinnsvis på 

kasakhisk. Skilter på offentlige kontorer og bygninger skal stå på både kasakhisk og russisk, og 

dette gjelder også for reklameskilter, anketter, inholdsdeklarasjoner osv. Kasakhisk og russisk språk 

er i stort lett likeverdige. Del 5 handler om at alle språk i Kasakhstan ligger under statens 

beskyttelse. Staten sørger for at alle språk skal få funksjonere fritt innenfor republikkens grenser. 

Siste del som er del 6 omhandler kommunikasjon med utlandet, diplomati og utenlandske og 

internasjonale organisasjoner. Kasakhiske delegater skal under slike forhold bruke kasakhisk språk, 

eller andre språk dersom nødvendig. 

 

Om man sammenligner den kasakhiske språkloven av 1997 med den av 1989, så legger man først 

merke til en viktig forskjell, nemlig retorikken. Det høytsvevende, pompøse språket som var typiskt 

for sovjetiske tekster av dette slag er borte, og nå anvendes et mer moderat språk uten like mange 

adjektiver. Ellers kan man se av oppbyggingen er noe av det samme. Man deler in i deler (+,(.() 

og paragrafer (7'('?2), og begynner med en generell situasjonsbeskrivelse (E-D/% 8*,*5%)/2). 

Paragraf 1 fastsetter i den gamle loven, så at det ikke skal være noen tvil, at kasakhiske språk er det 

statlige (+*&"6(#&'.%)):<) språket i Kasakhstan. I den nye loven finner vi igjen nesten samme 

formulering i paragraf 4. den eneste forskjellen er at ”den kasakhiske sovjetrepublikk” er byttet ut 

mot ”republikken Kasakhstan”. Hva som angår russisk språk, så sier paragraf 2 i den gamle loven at 

russisk er språket for mellomnasjonal kommunikasjon, og at språket skal kunne fungere på lik linje 

med kasakhisk. (#"&&$/< 20:$ )(#(.)% & A*&"6(#&'.%)):4). Russisk språk får en status som 

mellomnasjonalt kommunikasjonsmiddel (20:$ 4%5)(1/*)(,?)*A* *-D%)/2). I den nye loven er 

det først og fremst paragraf 5 som definerer det russiske språkets bruksområde. Der står det at 

statlige organisasjoner og lokale selvstyremyndigheter offisielt skal bruke russisk språk på lik linje 

med kasakhisk. Ellers er det gjennomgående i hele loven, hvilke som er bruksområdene til det 
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russiske språket. Og det er stort sett overalt. Viktig å merke seg er kanskje at russisk fortsatt er 

obligatorisk språk i skolen i Kasakhstan. 

 

Både den nye og den gamle loven ramser opp en hel del selvfølgeligheter, og en del abstraktheter, 

og det kan være vanskelig å sette fingeren på hva som menes. For eksempel skriver man at det 

kasakhiske staten er garant for alle språk språk brukes innenfor Kasakhstans grenser, og at personer 

som forsøker forhindre friheten ved bruk av språk kan stilles til ansvar i henhold til kasakhisk 

lovverk.  Det er kanskje menneskerettigheter man refererer til her? 

Loven er bred, i den mening at kasakhisk språk skal brukes overalt, men der det finns behov for det, 

skal også andre språk kunne brukes. Man åpner altså for at kasakhiske forertningsdelegasjoner til 

Norge eller Sverige, ikke skal være tvunget til å prate kasakhisk, men at man skal få mulighet til å 

prate russisk, engelsk eller annet språk. Man kan ikke tvinge en kasakhisk diplomat i London til 

bare å anvende kasakhisk språk. 

 

Den nye språkloven har et mer moderne språk enn den gamle, men en del av innholdet er allmennt 

og selvfølgeligheter. Ellers vil jeg si at russisk språk har en ganske sterk stilling i dagens 

Kasakhstan. Derimot har det ingen tittel, det er verken statlig, offisielt eller middel for 

mellomnasjonal kommunikasjon, som jeg leser lovteksten. Det er rett og slett et slags andrespråk, et 

språk som i alle viktige sammenheng brukes på lik linje med kasakhisk. 

 

Komparativt studium av den kasakhiske språkloven av 1997 og den usbekiske versionen av 

1995. 

En av de store forskjellene mellom disse to språklovene er nettopp hvordan de forholder seg til 

russisk språk. Den usbekiske språkloven av 1995 nevner russisk språk knappt med ordet. Etter en 

gjennomgang av den usbekiske språkloven nevnes russisk språk kun 1 gang, i paragraf 12 som 
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angår regnskapsføring ()*'(#/(,?):% 6%<&'./2). Eller har det samme stilling som et hvilket som 

helst annet språk foruten det statlige språket usbekisk. Overalt i loven finner vi formuleringen ”Og 

på andre språk ” (/ )( 6#"A/@ 20:$(@).  Slik er det som vi har sett ikke med den kasakhiske 

språkloven av 1997. 

 

Taras Kuzio i A EurasiaNet Commentary 4/20/02 sier at russisk settes i den usbekiske språkloven 

på lik linje med et hvilket som helst nasjonalt minioritetsspråk i Uzbekistan. I følge Taras er dette et 

uttrykk for den usbekiske nasjonalismen som råder i landet. Han sier også at usbekisk blir 

obligatorisk språk i den statlige administrasjonen, rettsvesenet og massemedia. Det foregår med 

andre ord en usynliggjøring av russisk språk, til forskjell fra i Kasakhstan og Kirgisistan der han 

sier  russisk språk nyter samme status som det innlandske språket. 

 

Nå stemmer vel ikke dette helt, for om vi går tilbake til den kasakhiske språkloven av 1997, så sier 

paragraf 4 tydelig at det statlige språket i republikken Kasakhstan, er kasakhisk. Paragraf 5 og 

senere i loven viser at russisk språk i praksis får en sterk stilling, og at det blir en form for 

andrespråk, men å likestille språkene i Kasakhstan, er etter min mening å gå for langt. 

Amerikanske Library of Congress Country Studies sier om Kasakhstan at ”The two official 

languages in Kazakhstan are Russian and Kazak.”  Smith og Law i ”Nation-building in the Post-

Soviet Borderlands” sier på side 201 at ”…upgrade the status of Russian by enshrining it as an 

official language in the new constitution”.  Slik jeg tolker teksten i språkloven fra 1997, så kan 

russisk språk brukes i offisielle sammenheng på lik linje med kasakhisk. Det betyr derimot ikke at 

russisk er offielt språk i Kasakhstan. Om Smith og Law henviser til grunnloven, går jeg til kilden og 

leser grunnloven. Der står det I artikkel 7: ”H A*&"6(#&'.%)):@ *#A()/0(1/2@ / *#A()(@ 

4%&')*A* &(4*"8#(.,%)/2 )(#(.)% & $(0(@&$/4 *F/1/(,?)* "8*'#%-,2%'&2 #"&&$/< 20:$.” 
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(http://www.president.kz). Igjen, det russiske språket skal brukes i offisielle sammenhenger på lik 

linje med kasakhisk, men det gjør ikke russisk per automatikk et offisielt språk. 

 

Men klart er det i alle fall at russisk språk er mer synlig i den kasakhiske språkloven enn i den 

reviderte usbekiske loven. I Kasakhstan er russerne av større betydelse enn de er i Usbekistan. Det 

bor flere russere i Kasakhstan. Kasakhstan ligger nærmere Russland og har mer felles med sin store 

nabo enn det Usbekistan har. 

 

Språklovenes funksjon. 

 

Under Sovjet-tiden ble russisk et instrument for kommunikasjon mellom nasjonaliteter og ikke 

minst i offisielle sammenhenger. De Sentralasiatiske språk hadde blitt litterære språk, fått 

konsolidert seg og fått sine egne gramatikker og leksikon, men de hadde ikke blitt moderne språk i 

den mening at de hadde velutviklede vokabulær som var nødvendig i jobbsammenheng, for 

eksempel innenfor administrasjon eller i andre tekniske utdannelser. Her var det russisk som gjalt, 

og når russisk er det språk som gir jobbmuligheter, og russisk er det språk som snakkes på 

arbeidsplassen, på labratoriet, eller når sykdomsdiagnoser skal stilles, ble også russisk det språk 

som man snakket profesjonelt. Barn gikk på russisk-språklige skoler ettersom de hadde de beste 

resursene. Disse barna skulle i fremtiden med større sansynlighet få karrierer innen administrasjon, 

eller andre høyere utdannelser. 

 

Hvilke lover er så disse Sentralasiatiske språklovene? Hva er deres funksjon? Nå som vi har lest og 

analysert, så er det noe som iøynefallende. Som Birgit Schlyter sier; disse lovene er rene 

statuslover. Hun skiller på det hun kaller for språkets status, nemlig dets anvendingsområdet og dets 

funksjon, og språket korpus, altså dets syntaks, gramatikk og ordforråd. Og etter å ha lest disse 



 30 

lovene, så sier de ikke så mye om språkenes korpus. Ut ifra lovtekstene kan vi diskutere språkenes 

roller som offisielle, statlige og nasjonelle språk. Vi kan diskutere myndighetenes relasjon til, og 

måte å se på russisk språk. Vi forskrives at er man en myndighet eller bedrift skal man ha sine 

handlinger og stemper på det statlige språket. Bruksområdet til språkene defineres også, men det 

som ikke ingår i lovene er selve språkets innhold. Det finns verken påbud, forbud eller anbefalinger 

for hvilket ordforråd det usbekiske eller kasakhiske språk bør ha eller retningslinjer for syntaks. 

 

 

 
Ill. 7: Registan, Usbekistan.  

 
Ill. 8: Inngangsbillett med usbekisk, 
kyrillisk skrift for Registan, Samarkand. 
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Under Sovjetunionens siste år med glasnost og perestroika fikk delrepublikkene egne språklover. 

Disse bekreftet det lokale språks stilling, samtidig som de i praktisk også var garanter for det 

russiske språket i regionen. Russisk språk kunne brukes i så godt som alle sammenhenger. 

Etter Sovjetunionens fall kom nye språklover. I Kasakhstan som har en stor russisk minioritet fikk 

russisk språk en fortsatt sterk stilling, om enn ikke like sterk som tidligere. I Usbekistan, med en 

betydelig mindre russisk minioritet, fikk russisk en rolle som vilket som helst annet 

minioritetsspråk. 

 

Språklovene har altså forandret seg. Men den leksikaliske og syntaktiske utviklingen etter 

selvstendigheten er en langsiktig prosess som ikke lar seg styre av myndighetene på samme sett 

som administrasjonen kan bytte ett russisk gateskilt mot et på usbekisk. Det er altså enklere med 

hvor og når språk skal brukes, enn hvordan. Statusplanlegging er enklere enn korpus. Derfor kan 

man kalle lovene for statuslover og ikke korpuslover. 

 

Sentralasia avrussifiseres, og det på mange måter. Russere flytter fra regionen. Russisk språk får 

kanskje naturlig nok en mindre rolle. Samtidigt som russisk språk ikke er like dominerende som det 

var under kommunisttiden, samtidig som man i større utstrekning forsøker unngå russisk vokabulær 

og går fra kyrilliske bokstaver til latinske, holder man den nasjonale identiteten med språk skapt av 

sovjetiske lingvister. Russisk språk forblir nok i overskuelig framtid et mellomnasjonalt 

kommunisasjonsmiddel i Sentralasia. Kanskje for at språkkorpuspolitikken lyktes med å dyrke 

forskjellene blant de Sentralasiatiske folk. Kanskje fordi russiske interesser og maktfaktorer fortsatt 

finns i regionen. Eller kanskje fordi de som styrer i regionen har sin fortid som sovjetiske. Da er det 

enkelt å styre, man bruker bare et omvendt fortegn. 
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Konklusjon 

 
På 1700-tallet begynte det russiske koloniseringen av de kasakhiske steppene og under siste halvdel 

av 1800-tallet, fortsatte denne ned mot Khiva, Bukhara og Samarkand. Khanater og emitater ble 

russiske protektorater og guvernater. Den russiske revolusjonen 1917 og dannelsen av 

Sovjetunionen 1922 ga et rammeverk for sovjetiske delrepublikker. Sovjetunionens oppløsning 

1991 førte til at delrepulikkene ble selvstendige land, slik vi kjenner de sentraasiatiske landene i 

dag, deribland Kasakhstan og Usbekistan.  

 

Sovjetmakten forespråket kommunisme og likhet mellom alle folk i Sovjetunionen. Slik hadde det 

ikke vært tidligere. Tilgang til informasjon ble viktig og en storstilt kampanje mot analfabetisme ble 

satt i gang. Folk skulle lære seg å lese, og de gjorde man enklest på sitt morsmål ($*#%)/0(1/2). 

Standaringen av de sentralasiatiske språk kom i gang med blant annet en overgang fra arabisk via 

latinsk til kyrillisk skrift. 

 

Russisk skulle være et morsmål nummer to for den lokale befolkningen, slik at de ulike nasjonene 

kunne kommunisere med hverandre. Russisk språk var obligatorisk i skolene og mange som ønsket 

en karriere for sine barn satte dem i enbart russiskspråklig skole. Selv om alle språk og nasjoner 

under sovjettiden skulle være like, så var russisk det eneste allunionsspråk. De sentralasiatiske språk 

tok opp i seg elementer av russisk. Det russiskspråklige byråkratiet var dominerende. Idag sitter 

ikke så mange russere ved makten. Men de som er byråkrater nå, var gjerne det før også. I 

Usbekistan må, ifølge Schlyter tadsjikiske studenter i Samarkand lære seg standarisert usbekisk. Det 

språket er langt ifra den usbekisk som disse bruker paralellt med tadsjikisk i sin hverdag.  
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