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Europa - Wat staat ons te wachten? Een reis door Letland/In Focus (6:52 - 
10:00) 

 
Deutsche Welle 
 
We vertrekken in zuidoostelijke richting naar Daugavpils, de stad waar de grootste etnisch Russische 
gemeenschap in Letland thuis is. Zij zijn hier als gevolg van de grootscheepse 
hervestigingscampagnes van de Sovjet-Unie na het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Stalin 
Letland deel van de USSR maakte. Men vertelt ons dat de meeste etnische Russen die hier nu 
wonen, hier ook geboren zijn. De oudere generatie spreekt nog vrijwel alleen Russisch, maar steeds 
meer jongere mensen spreken ook Lets. 
 
Daugavpils lijkt veel kleurrijker en levendig dan de eerste keer dat we de stad bezochten, meer dan 
tien jaar geleden. Zo zag het er in 2000 uit: grijs, deprimerend en hopeloos! We interviewden 
Margareta die Russische schoolkinderen lesgeeft. Zij is er vast van overtuigd dat de kinderen 
vloeiend Lets moeten spreken. Nu hopen we dat we haar terugvinden, en ook Katia, een van haar 
beste leerlingen van meer dan 10 jaar geleden.  
 
Onze zoektocht was succesvol. Margareta is nu 43 en geeft nog steeds Lets. Maar nu niet alleen aan 
kinderen, maar ook aan volwassenen op een privéschool. Op dit moment test ze de 
spreekvaardigheid van haar leerlingen. Ze vertelt ons dat een goede praktische beheersing van de 
taal belangrijker dan ooit is bij het vinden van een baan. Het is veel moeilijker om oudere studenten 
les te geven, maar Margareta zegt dat de meerderheid van de etnische Russen wil integreren. 
 
Ze voegt eraan toe dat degenen die al eerder de moeite hebben genomen Lets te leren gemakkelijk 
in de maatschappij zijn geïntegreerd. Na de les ontmoet Margareta Katia. Tien jaar geleden was 
Katia een slimme jonge leerlinge. Nu is ze getrouwd, heeft ze een klein kind en studeert ze om een 
graad te behalen aan een handelshogeschool. Katia vertelt dat ze geen problemen met 
vooroordelen heeft ondervonden, maar dat het van cruciaal belang was om de taal te leren. De 
meeste jonge etnische Russen hebben dezelfde ervaring opgedaan. We vragen haar hoe ze haar 
dochtertje wil opvoeden. 
 
Ze antwoordt dat het kind haar Russische erfenis zal behouden, aangezien de grootouders geen Lets 
spreken. Daarom zal ze gedwongen zijn haar Russisch op peil te houden, maar Katia staat erop dat 
haar dochter ook Lets leert, en nog een extra vreemde taal. 
 
Het integratieproces verloopt echter niet altijd zo soepel. Sommige Letten ervaren de Russische 
minderheid nog altijd als een groot probleem. Eén van de grootste struikelblokken is de taalbarrière, 
waarbij sommige Russen nog altijd niet bereid zijn om zelfs maar hun straatnaamborden te wijzigen. 
 


