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BRON 10 
 
 
"Niet-staatsburgers", vreemden in hun eigen land", een artikel van Camille Petit  
 
 

 
 
"Ze waren onderdanen van een land dat niet meer bestaat. Ze zijn niet statenloos en ook geen 
buitenlanders, maar "niet-staatsburgers". In Letland hebben momenteel 280 000 mensen deze 
ingewikkelde status, als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dit probleem is 
representatief voor de integratieproblemen van de Russische minderheid in het land. 
 
"In 1993 raakte ik mijn staatsburgerschap kwijt. Ik mocht niet langer voor de gemeente Riga werken. 
Ik mocht geen grond meer kopen. Ik mocht niet langer voor een politieke partij werken. Ik 
realiseerde me dat ik een tweederangs burger was." Aleksandr Gaponenko heeft zestig jaar in 
Letland gewoond, maar wordt in zijn eigen land nu als een "niet-staatsburger" beschouwd. Dat hij 
deze status heeft, brengt met zich mee dat hij geen politieke rechten heeft en bepaalde beroepen in 
de publieke sector en het justitiële apparaat niet mag uitoefenen. Afgezien van deze beperkingen, 
heeft hij dezelfde rechten als de Letse burgers.  
 
Een complexe identiteit  
 
Omdat zijn identiteit in twee culturen wortelt en zijn familie een gemengde achtergrond heeft, voelt 
hij zich ingeklemd tussen enerzijds de Russische cultuur waar hij mee is opgegroeid en anderzijds 
Letland, zijn vaderland, het land waar hij altijd heeft gewoond. Hij beschouwt zich in de eerste plaats 
als Rus. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Geluidsopname van Aleksandr Gaponenko (32 seconden) 
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Er zijn ook mensen die zich zowel Lets als Russisch voelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Elizabete 
Krivcova, die samen met Aleksandr Gaponenko de "Vereniging voor niet-staatsburgers" heeft 
opgericht, een ngo die zich inzet voor het toekennen van volledige democratische rechten aan deze 
bevolkingsgroep. Ze heeft zich in de jaren negentig laten naturaliseren, om in de advocatuur te 
kunnen werken.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Geluidsopname van Elizabete Krivcova (36 seconden) 
 
"Het examen is zeer ideologisch" 
 
Deze meervoudige en complexe identiteiten zijn een obstakel voor naturalisatie, omdat hun 
Russische achtergrond moeilijk te verenigen is met hun Letse achtergrond. Om Lets staatsburger te 
worden, moeten niet-staatsburgers een Letse taaltest afleggen, en een kennistest over het volkslied, 
belangrijke feiten uit de geschiedenis en de basisbeginselen van de nationale grondwet. Veel niet-
staatsburgers vinden de tests oneerlijk. 
 
"Het examen is zeer ideologisch. Je moet erkennen dat Letland bezet is geweest door de Russen. De 
vragen die over de Sovjettijd gaan, gaan alleen maar over de negatieve aspecten daarvan. De vragen 
over economie gaan allemaal over industrialisatie en gedwongen collectivisering in de agrarische 
sector. De vragen over het dagelijks leven van de burgers gaan allemaal over repressie. Een vriend 
vertelde mij hoe hij zich op het examen had voorbereid. Hij zei dat hij al zijn ideeën over de 
geschiedenis precies had omgedraaid om tot de juiste antwoorden te komen, aldus Elizabete 
Krivcova. 
 
Aleksandr Gaponenko heeft zich nooit willen naturaliseren tot Let, omdat dat voor hem betekent dat 
hij zou moeten instemmen met het regeringsbeleid. "Als ik wil slagen voor het examen, moet ik 
akkoord gaan met dit samenlevingsmodel, en dat wil ik absoluut niet. Ik wil niet accepteren dat 
Letland alleen maar voor de etnische Letten is." 
 
Valerij Komarov is eveneens een voormalige niet-staatsburger. Hij heeft zich tien jaar geleden laten 
naturaliseren, toen hij vader werd. "Om het examen te halen, moest ik erkennen dat ik een 
immigrant ben, ook al ben ik in Letland geboren en heb ik hier altijd gewoond. Het is niet mijn fout 
dat de geopolitieke situatie veranderd is. Ik heb het voor mijn zoon gedaan, om te voorkomen dat hij 
ook niet-staatsburger zou worden", aldus Komarov. 
 
De invloed van Rusland 
 
Je laten naturaliseren is nog minder aantrekkelijk geworden doordat de Russische overheid niet-
staatsburgers sinds 2008 de mogelijkheid biedt zonder visum naar Rusland te reizen. Dit is vooral 
voor mensen die nog familie in Rusland hebben een prettige regeling. Daarnaast oefent het oosten 
indirecte invloed uit doordat Russische burgers recht hebben op 
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economische voordelen en er voor hen een bepaalde pensioenregeling geldt, waardoor het voor 
niet-staatsburgers aantrekkelijker is om voor Rusland te kiezen. Sinds 2010 is het aantal mensen dat 
voor Rusland kiest groter dan het aantal mensen dat zich laat naturaliseren en deze tendens stijgt 
nog. Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de redenen voor burgers om voor het Russisch 
staatsburgerschap te kiezen in plaats van voor het Letse, geeft de dienst burgerschap en migratie toe 
dat de lagere pensioenleeftijd hiervoor een oorzaak kan zijn. Volgens Gaponenko is het tevens een 
vorm van protest tegen het beleid van de Letse regering ten opzichte van de Russische minderheid. 
 
In een impasse 
 
Het probleem is nog altijd onopgelost, want de regering vindt nog steeds dat niet-staatsburgers niet 
automatisch het recht hebben op het Letse staatsburgerschap. Het aantal niet-staatsburgers is in 
bijna twintig jaar gedaald van 730 000 naar 280 000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door 
overlijden, want sinds de status van niet-staatsburger bestaat, hebben slechts 140 000 personen zich 
laten naturaliseren. Karlis Eihenbaums, persvoorlichter van de minister van Buitenlandse Zaken, legt 
uit waarom dit probleem niet zo gemakkelijk op te lossen is. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Geluidsopname van Karlis Eihenbaums (1:44) 
 
Automatische naturalisatie is voor de Letse regering "out of the question". Wel blijft zij niet-
staatsburgers aanmoedigen om een verzoek tot naturalisatie in te dienen. De taaltest en de 
geschiedenisvragen zijn in de loop van de tijd veel eenvoudiger geworden en de wet op het 
burgerschap is gewijzigd om de procedure te vereenvoudigen. De kosten van het indienen van een 
naturalisatieverzoek zijn voor bepaalde groepen mensen verlaagd (mensen met een laag inkomen, 
werklozen, gepensioneerden). Slachtoffers van politieke onderdrukking en gehandicapten zijn zelfs 
volledig vrijgesteld van naturalisatieleges. De Vereniging van niet-staatsburgers wil echter nog veel 
meer dan alleen een vereenvoudigde naturalisatieprocedure. Schadevergoeding, een ander beleid 
ten opzichte van etnische Russen en minder beroepsverboden zouden een eerste stap moeten 
vormen, maar de dialoog met de Letse regering zit helemaal vast. De mensen die voor de vereniging 
werken zijn er zelfs van overtuigd dat de regering gewoon wacht tot alle niet-staatsburgers dood 
zijn.  
 
De hoop is nu gericht op de Europese verkiezingen 
 
Alle hoop op veranderingen richt zich nu op Europa. "De kans bestaat dat de leiderschapsposities 
binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement na de verkiezingen bekleed zullen 
worden door sociaaldemocraten en linkse partijen", aldus Elizabete Krivcova. "Maar daar kan ik als 
niet-staatsburger zonder politieke rechten geen invloed op uitoefenen", aldus Aleksandr 
Gaponenko. 
 
Bekijk de interactieve tijdlijn aan het einde van het artikel om meer te weten te komen over de 
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historische achtergrond van de invoering van deze status.  
 
Bron: Euroviews 2014  
 
 

 Wat zijn de belangrijkste problemen van de etnische Russen in Letland? 

 Hoe heeft de geschiedenis bijgedragen aan de huidige situatie in het land? 

 Hoe heeft de Letse regering op deze situatie gereageerd? 

 Welke oplossingen kunnen de leerlingen bedenken voor de huidige problemen? 
 
 


