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Aprofitant la seva preskncia a Barcelona, amb motiu del Congrés europeu sobre Planificació 
Lingüística, tres especialistes sobre llengues biltiques han participat en una sessió de 
seminari del GCS. 

Michael Kirkwood, del Departament de Llengües i Literatures Eslaves de la Universitat 
de Glasgow, obrí la sessió referint-se a la política lingüística a la Unió Soviktica. Durant 
el primer període (fins a 1938), les autoritats sovietiques fomenten el desenvolupament de 
nous alfabets per a les nombroses llengües de I'URSS que no tenien escriptura, amb una clara 
tendkncia a afavorir l'alfabet cril.lic. Durant el segon període (1938-1969) es  produeix 
una gran expansió del rus com a segona llengua moderna. Durant el tercer període (1970- 
1993) hi ha un debat creixent en qui: es replanteja tota la política lingüística (el bilingüis- 
me nacional rus). 

Itla Druviete, de 1'Institut de Llengua Letona de Riga, recorda que es tracta de llen- 
gües d'imbit restringit [Letbnia (2.600.000 habitants), parla el letó el 54% de la població; 
Lituhnia (3.700.000 habitant), parla el l i tui  el 80% de la població; Estbnia (1.500.000 
habitants), parla l'estonii el 66% de la població]. 

Druviete destaca que a partir de 1980, amb el desvetllament nacional arriben nous 
problemes per als Estats bhltics, que culturalment i histbricament són diferents de  les 
altres repúbliques de l'antiga URSS (per exemple les cauchsiques). A Letbnia la Llei de la 
Llengua es va aprovar el 1989, quan encara era una república soviktica. 

Jat~is  Vc~ldmat~is,  pertanyent també a ]'Institut de la Llengua Letona, es referí al pro- 
blema de la població al.lbfona i va destacar que els principis que inspiraven la política lin- 
güística anaven en el sentit de la integració no pas l'assimilació. 

Durant la discussió posterior es posi kmfasi en la distinció entre assimilació i integra- 
ció amb referkncia als immigrants. També fou posada en relleu la distinció majorialmino- 
ria, comparant-la amb la situació catalana. 




