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Inleiding_______________________________________________ 

                             

            Door de aanwezigheid van honderdduizenden, vooral Russische, immigranten in 

postcommunistisch Letland direct na zijn onafhankelijkheid in 1991, mag aangenomen 

worden dat de transitie naar democratie moeilijker en langer zou duren dan in andere 

landen waar een meer homogene populatie aanwezig is. De Amerikaanse politicoloog 

Jack Snyder stelt namelijk dat de aanwezigheid van verschillende etnische groepen binnen 

een land als instrument kan dienen voor elites om een bepaalde etnische groep te 

mobiliseren om zo een gewapend conflict te beginnen1. Zijn ‘’elite-persuasion theorie’’ 

geeft aan dat de elite ten tijde van een transitie naar democratie, de kans kan grijpen om 

door middel van nationalisme het volk te mobiliseren en zodoende de macht te grijpen.2 

Dit wordt vaak onderstreept door het gebruik van de casus van voormalig-Joegoslavië, 

waar begin jaren 1990 een hevige en bloedige burgeroorlog woedde tussen verschillende 

etnische partijen. De Amerikaanse academicus, Mark Jubulis, geeft ook aan dat de casus 

van voormalig Joegoslavië vaak de meest publieke aandacht krijgt3. Iets wat volgens hem 

niet onoverkomelijk is, aangezien deze vaak als schoolvoorbeeld wordt gegeven als de 

gevolgen van nationalisme tijdens een transitie naar democratie. Nationalisme wordt vaak 

gezien als een oncontroleerbare vuurstorm die het desbetreffende land teistert en massale 

ravage aanricht.4 

           Deze beperkte geografische focus zorgt ervoor dat er een verkeerd gegeneraliseerd 

beeld optreedt van postcommunistische landen met etnische minderheden die de transitie 

naar democratie doormaken. Jubulis stelt dan ook dat na de val van het communisme in 

Oost-Europa, er excessief pessimisme heerste onder de mensen in dat gebied, aangezien 

volgens hun het eind van het communisme niks meer dan chaos heeft geproduceerd.5  

Maar, men moet stilstaan bij het feit dat dit slechts één vorm van nationalisme is.  

 Deze scriptie wil een breder beeld geven van de functie van nationalisme tijdens 

het proces naar onafhankelijkheid en democratie. Het is dus belangrijk om nationalisme in 

Oost-Europa in een breder perspectief te zetten dan alleen de Balkan. Als er bijvoorbeeld 

gekeken wordt naar de Baltische Staten, ontstaat er een heel ander beeld. De transitie van 

communisme naar democratie in Letland is juist noemenswaardig vanwege zijn absentie 

                                                           
1 J.Snyder, From voting to Violence (New York 2000) 52. 
2 Ibid. 
3 M. Jubulis, Nationalism and Democratic Transition (Lanham 2001) 2.   
4 T. Nairn, ‘Demonising Nationalism.’ London Review of Books, 25 Februari 1993, 3-6. 
5 Jubulis, Nationalism and Democratic Transition, 2. 
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van geweld en politiek extremisme. Max van der Stoel, de OSCE High Commisioner for 

Minorities, stelt ook dat er geen bewijs is van vervolging van de niet Letse populatie en dat 

er praktisch geen incidenten hebben plaatsgevonden die te maken hebben met etnisch 

geweld.6  Dit kan opmerkelijk genoemd worden, aangezien Letland tijdens de periode van 

1989-1994 te maken had met een zeer grote Russische minderheid. Deze Russische 

minderheid is tot stand gekomen tijdens de Sovjetbezetting die duurde van 1945 tot en 

met 1989, waarin de zogenaamde ‘Russificatie’ werd doorgevoerd in Letland, wat onder 

meer inhield dat door middel van massa-immigratie van etnische Russen naar de 

verscheidene Sovjetrepublieken het percentage etnische Letten van 77% in 1935 werd 

teruggedrongen naar 52% in 19897  

Naast deze demografische situatie, is het ook van belang om te melden dat de intensiteit 

van nationalisme binnen Letland zeer hoog was, wat de waarschijnlijkheid op geweld 

alleen maar vergroot8.  

           Deze scriptie zal stellen dat er in Letland gebruik is gemaakt van een specifiek 

soort nationalisme. Het nationalisme in Letland tijdens de periode 1986-1994 werd niet 

gebruikt om etnisch geweld te stimuleren, maar juist om eenheid te creëren. Dit 

onderzoek sluit hiermee aan bij verschillende andere auteurs die ook de nadruk leggen op 

de positieve effecten van het gebruik van nationalisme tijdens een transitie periode naar 

democratie. Lets en Brits historicus, Anatol Lieven stelt dat het gebruik van nationalisme 

ook voor een positieve uitkomst kan zorgen, aangezien het één van de weinige manieren 

is om van een volk een eenheid te maken en traditie en lokale cultuur te laten 

terugkomen.9 Jubulis geeft als toevoeging ook aan dat de intensiteit van nationalisme 

gereduceerd kan worden door gebruik te maken van een gematigde vorm van zogenaamd 

‘cultureel nationalisme’ in plaats van etnisch nationalisme waar veel minder ruimte is voor 

andere etnische groepen10.  Dit zal worden aangetoond door het analyseren van elites die 

tijdens de periode van 1986-1994 politieke invloed probeerde uit te oefenen in Letland.  

  In hoofdstuk I zal een theoretisch kader uiteen worden gezet waar 

sleutelbegrippen zoals nationalisme en etniciteit besproken zullen worden. Hiervoor 

zullen verschillende academici aan bod komen die toonaangevend zijn op het gebied van 

nationalisme en etniciteit. Vooral de definities van Benedict Anderson, Ernest Gellner en 

Eric Hobsbawn zullen hiervoor gebruikt worden. Het definiëren van deze 

                                                           
6 CSCE Human Rights and Democratization in Latvia (Washington 1993) 20. 
7 J.Dreifelds, Latvia in Transition (Cambridge 1996) 147. 

8 Snyder, From voting to Violence, 262. 
9
 A.Lieven, The Baltic Revolution (New Haven 1993) 113. 

10 Jubulis, Nationalism & Democratic Transition, 3.   
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sleutelbegrippen is van vitaal belang, aangezien de definities niet altijd door iedereen 

gedeeld worden. Om een goed begrip te vormen over de inhoud van mijn scriptie, is het 

dan ook nodig om deze begrippen verder uiteen te zetten. Na het definiëren van 

verschillende sleutelbegrippen, zullen deze begrippen in de theoretische context 

postcommunistisch Letland worden gezet. Verder zal er ook aandacht gegeven worden 

aan de elite-Persuasion theorie van Jack Snyder uit zijn boek From Voting to Violence. 

  Hoofdstuk II zal ingaan op de voorgeschiedenis van de onafhankelijke Letse 

Republiek. De periode van Sovjetbezetting is van groot belang als men meer inzicht wil 

hebben in onderlinge etnische relaties ten tijde van de transitie naar democratie. 

Jack Snyder stelt dat na het eind van het Sovjetrijk veel nieuwe leiders gebruikt maakten 

van negatieve gebeurtenissen tussen verschillende etnische groepen uit het verleden om 

de verhoudingen tussen groepen op scherp te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan 

oorlogen tussen verschillende etnische groepen en/of onderdrukking door een etnische 

groep. Deze zogenaamde ancient hatreds zijn één van de aspecten die gebruikt worden door 

politieke elites om macht te vergaren onder de bevolking wat op den duur kan leiden tot 

polarisatie tussen etnische groepen11. Deze sterke polarisatie zou op den duur leiden tot 

etnisch geweld. 

              Er zal gekeken worden naar eerste onafhankelijkheidsperiode van Letland die 

duurde van 1919 tot en met 1940, en de Sovjetbezetting die duurde van 1945 tot en met 

1989, en de daarbij behorende implicaties voor de Letse bevolking. Er zal gekeken 

worden naar de verhoudingen tussen beide etnische groepen ten tijde van die eerste 

onafhankelijkheidsperiode en tijdens die Sovjetbezetting zal er voornamelijk gekeken 

worden naar de zogenaamde ‘Russificatie’ van de Letse Sovjetrepubliek tijdens deze 

periode, en wat deze voor invloed had op de bevolkingssamenstelling en de onderlinge 

relaties van de twee etnische groepen.  

  Hoofdstukken III en IV zullen dan de invloed van de Letse en Russische elites op 

het transitieproces behandelen. Hoofdstuk III zal ingaan op de vraag in hoeverre de Letse 

elite gebruik heeft gemaakt van nationalisme met betrekking tot de Letse bevolking ten 

opzichte van de etnisch Russische bevolking. Aangezien de transitie naar democratie 

relatief goed is verlopen in Letland, is het daardoor van groot belang om te bekijken hoe 

de elite zich in deze periode heeft gedragen. Hierbij zal het proces naar de Letse 

onafhankelijkheid vanaf 1986-87 tot en met 1991 centraal staan. 

  Hoofdstuk IV zal ten slotte de Russische elite behandelen. De Russiche elite zal 

                                                           
11 Snyder, From Voting to Violence, 18. 
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aan bod komen vanwege het feit dat zittende elite ook gebruik kan maken van 

nationalisme om hun eigen positie veilig te stellen.12   De Russische elite in Letland 

bestond vooral uit de politieke spelers in de vorm van de Letse Communistische partij, en 

de militaire leiders die zich in Letland bevonden. Deze elites dreigde hun plek in de Letse 

politiek, en daarbij hun macht, kwijt te raken aan etnische Letten door de Letse 

onafhankelijkheid.              

  Niet alleen de Russische elite die zich in Letland bevond was belangrijk, ook de 

Russische elite in Moskou had grote belangen bij wat er zich in Letland afspeelde. De 

Baltische Staten namen binnen de Sovjet-Unie een heel belangrijke plaats in. Daarom zal 

er ook gekeken worden hoe het nieuwe Rusland na 1991 omging met Letland en de 

onderlinge etnische relaties in Letland.13  

  Na deze 4 hoofdstukken, zal er een conclusie volgen die een samenvatting zal 

geven van de bevindingen van deze scriptie. Er zullen conclusies worden getrokken, die 

een antwoord zullen geven op de vraag: in hoeverre was de elite in Letland, Letse en 

Russische, belangrijk voor de vrijwel geweldloze transitie naar democratie in Letland in de 

periode van 1986-1994.  Tenslotte volgt een appendix met twee overzichtskaarten van de 

Sovjet-Unie van 1989 en Letland van 1994. 

  Dit alles zal onderzocht worden aan de hand van zowel secundaire als primaire 

bronnen. Het literatuuronderzoek wordt gedaan aan de hand van academische literatuur 

die onderwerpen behandelen zoals: postcommunistisch nationalisme, etniciteit, en 

Russische diaspora ten tijde van de Sovjet-Unie en daarna. Hiervoor zullen academische 

boeken worden gebruikt, en ook artikelen uit academische tijdschriften. Naast het gebruik 

van secundaire bronnen, zal er ook gekeken worden naar primaire bronnen in de vorm 

van Lets en Russischtalige kranten en opiniebladen uit de periode 1989-1994. Hierbij zal 

gebruikt worden: het opinieblad Literatūra un Māksla, en de krant de Diena (Dag).  

 

 

 

 

                                                           
12 Snyder, From voting to Violence, 54 
13 Lieven, The Baltic Revolution, 203. 
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I – Theoretisch kader __________________________________ 

 

In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader van deze scriptie uiteengezet worden. Dit zal 

gepaard gaan met het bespreken van een aantal sleutelbegrippen, respectievelijk: etniciteit 

en nationalisme. Wanneer dit gedaan is, zal er aandacht worden besteed aan de rol van 

elites in combinatie met nationalisme en etniciteit, zoals Jack Snyder die beschrijft in zijn 

elite-persuasion theorie.  

           Voordat er begonnen zal worden met de analyse van de begrippen, nationalisme 

en etniciteit, is het belangrijk om te stellen dat er een verschil is tussen deze twee 

begrippen. Beide begrippen zijn uitermate lastig om precies te definiëren, en vaak is het 

verschil niet meteen duidelijk. Daarom zal een groot gedeelte van dit hoofdstuk aandacht 

besteden aan de verschillen tussen deze begrippen. Dit hoofdstuk wil vooral een kort 

theoretisch kader schetsen, waarbij de belangrijke begrippen van nationalisme en etniciteit 

behandeld zullen worden. 

  De belangrijkste overeenkomst tussen etniciteit en nationalisme, is dat het beide 

geen natuurlijke fenomenen zijn. Dit in tegenstelling tot het primordialisme, dat zegt dat 

groepsidentiteit een natuurlijk gegeven is.14   Binnen de begrippen van etniciteit en 

nationalisme speelt het begrip identiteit een grote rol. Identiteit wordt gebruikt om 

zichzelf en andere te categoriseren. Het labelen van jezelf en anderen is onderdeel van 

zowel individueel als groepsgedrag, aangezien het invloed heeft op de persoon zijn eigen 

identiteit en de relatie tot anderen.15 Etniciteit en nationaliteit zijn een dergelijk label dat 

door sociaal gedrag is samengesteld. Want een persoon heeft een bepaalde sociale 

identiteit wanneer hij of zij bepaalde karakteristieken deelt met andere personen.16  Een 

persoon is bijvoorbeeld Nederlands wanneer hij in Nederland woont en/of een 

Nederlands paspoort bezit. Een persoon is een rooms-katholiek christen wanneer hij of 

zij gelooft in god en dezelfde geloofsbetuiging aanhangt etc. Etniciteit en nationaliteit zijn 

dus labels die veranderlijk zijn, aangezien een persoon een andere nationaliteit kan 

aannemen of zich verwant kan gaan voelen met een andere etnische groep.  

           Volgens Max Weber, één van grondleggers van de hedendaagse sociologie, zijn 

etnische groepen, groepen mensen die een subjectief geloof hebben in hun gezamenlijke 

afkomst door fysieke overeenkomsten en / of gebruiken, die gevormd zijn door 

                                                           
14 M.Guibernau en J.Rex, The Ethnicity Reader (Cambridge 2010) 6. 
15 J.Demmers, Theories of Violence Conflict: An introduction (New York 2012) 18. 
16 Demmers, Theories of Violent Conflict, 21. 
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herinneringen van kolonisatie en migratie.17  Tegenwoordig kan deze definitie breder 

doorgetrokken worden in plaats van alleen herinneringen van kolonisatie en migratie.  

Een gezamenlijke cultuur, historie en taal is tegenwoordig gebruikelijker om een etnische 

groep te omschrijven, aldus historicus E.J. Hobsbawn.18 

            Nationalisme kan worden gezien als zowel een mentaliteit, als een reeks van 

acties. Nationalisme is een mentaliteit en/of gedachtegoed in de zin dat het idee dat één 

volk, één natie en één staat samen vallen, centraal staat.19 . Het is de doctrine die ervan 

uitgaat dat de politieke eenheid (de staat) en de culturele eenheid (de natie) congruent 

moeten zijn. Volgens deze opvatting van nationalisme is de staat de soevereine organisatie 

die gezag uitoefent over een bepaald gebied die moet heersen namens de betreffende 

natie, gedefinieerd als een groep mensen die dezelfde cultuur delen.20    

  Nationalisme kan ook gezien worden als een reeks van acties, omdat dit idee van 

één volk, één natie en één staat bereikt moet worden of moet worden gecontinueerd.21  

Natiestaten zijn geen natuurlijke fenomenen, maar juist een constructie die door mensen 

is ´bedacht´. Ook wanneer er dus sprake is van een natiestaat, is het niet vanzelfsprekend 

dat deze voor eeuwig zal blijven bestaan. Door de loop van de jaren ontstaan er namelijk 

natiestaten, maar verdwijnen er ook. Een goed voorbeeld hiervan is het verdwijnen van 

Joegoslavië en het daarbij behorend ontstaan van nieuwe natiestaten zoals Servië, Kroatië, 

Bosnië-Herzegovina etc. Zoals hierboven aangegeven zegt het gegeven dat nationalisme 

bereikt en / of gecontinueerd moet worden, dus impliciet dat natiestaten geen natuurlijk 

fenomeen zijn.  

  De precieze ontstaansgeschiedenis van natiestaten wordt nog bediscussieerd door 

academici, aangezien er verschillende oorzaken van natiestaten aangedragen worden. 

Gellner plaatst het ontstaan van nationalisme rond de industrialisatie en modernisatie toen 

er vanuit economisch opzicht behoefte was aan homogeniteit onder het volk22. Door deze 

homogeniteit konden grote groepen worden gemobiliseerd voor de industrialisatie.23  

  Dit in tegenstelling tot Benedict Anderson, die het ontstaan juist wijd aan de 

komst van het zogenaamde ‘printkapitalisme’ rond 1600-1700 dat ervoor zorgde dat er 

een gevoel van verbondenheid werd gecreëerd24.  Anderson beschrijft dit zeer duidelijk 

                                                           
17 M.Weber, From Max Weber. Essays in Sociology (New York 1946) 84. 
18 E.J.Hobsbawn, ‘‘Ethnicity and Nationalism in Europe today’’, Anthropology Today, Vol.8, No.1, 1992, p.3. 
19 E.J.Hobsbawn, Nationas and Nationalism since 1780 (Cambridge 1990) 19. 
20 J.Snyder, From Voting to Violence, 22. 
21 M.Billig, Banal Nationalism (Londen 1995) 5.   
22 E.Gellner, Nationalism (Londen 1997) 20-28. 
23 Ibid. 
24 B.Anderson, Imagined Communities (New York 1991) 44. 
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wanneer hij zegt: ‘I propose the following definition of the nation: it is an imagined 

political community- and imagined as both inherently limited and sovereign. It is 

imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their 

fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the 

image of their communion’.25 

            Naast het feit dat de natie dus een imagined community is, is het belangrijk om te 

kijken naar wanneer iemand ook daadwerkelijk deel uit maakt van een natiestaat. Zoals 

Ernest Gellner stelt:  

 

Two men are of the same nation if and only if they recognize each other as belonging to 

the same nation. In other words, nations maketh man; nations are the artefacts of men’s 

convictions and loyalties and solidarities. A mere category of persons (say, occupants of a 

given territory, or speakers of a given language for example) becomes a nation if and 

when the members of the category firmly recognize certain mutual rights and duties to 

each other in virtue of their shared membership of it.26 

Een voorbeeld van deze gedachte is bijvoorbeeld aanwezig in postcommunistisch 

Letland. Een  etnische Rus kan zichzelf wel zien als een volwaardig Lets burger, maar als 

het merendeel van de bevolking hem blijft zien als een Rus en hem ook zo behandelt, zal 

diegene toch gelabeld blijven als een Rus. En dit kan problematisch worden wanneer 

hierdoor bepaalde rechten niet aan een bepaalde etnische groep worden verleend. 

             Nationalisme, volgens Jack Snyder, reflecteert primaire behoeftes zoals veiligheid 

en economische welvaart. De staat wordt gezien als het orgaan dat in deze behoeftes kan 

voorzien.27  Daarom is het niet verrassend dat nationalisme zo significant aanwezig is 

geweest in delen van Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, waar staatstructuren 

verzwakt of totaal ingestort werden achterlaten na de val van de Berlijnse muur in 1989. 

Etnische minderheden die niet tot de etnische meerderheid in een land behoren, kunnen 

zich daardoor buitengesloten, niet beveiligd of niet opgevangen voelen door de nieuw 

gevormde staat.28 Deze situatie was ook representatief voor Letland, zoals zal blijken in 

hoofdstuk 3.  

             Nationalisme zal hierdoor in deze scriptie gedefinieerd worden als een doctrine 

                                                           
25 Anderson, ‘The Nation and the Origins of National consciousness’ in: M.Guibernau en J.Rex ed., The Ethnicity 
Reader: Nationalism, Multiculturalism & Migration (Cambridge 2010) 57. 
26 E.Gellner, Nations and Nationalism (Oxford 1983) 7. 
27 M.Brown, ´Causes and Implications of Ethnic Conflict´ in: M.Guibernau and J.Rex ed., The Ethnicity Reader: 
Nationalism, Multiculturalism & Migration (Cambridge 2010) 96. 
28 Ibid. 
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waarin mensen  zichzelf zien als een groep die zich onderscheidt door hun eigen cultuur, 

geschiedenis, instituties, of principes en daardoor zichzelf mogen besturen om deze 

kenmerkende kenmerken te mogen beschermen. 29 Een natie is dus een groep mensen die 

deze kenmerken gezamenlijk bezitten, en streven naar zelfbestuur. 

             Met deze definitie zijn niet alle etnische groepen een natie, noch alle naties een 

etnische groep. De reden hiervoor is dat veel groepen die zich cultureel en historisch 

onderscheidend vinden, Snyder geeft het voorbeeld van de Cajuns in Louisiana, niet per 

definitie claims hebben op zelfbestuur.30 Anthony Smith maakt ook het onderscheid 

tussen een etnische groep (die een onderscheidend bewustzijn heeft gebaseerd op een 

gezamenlijke taal of cultuur, mythes of gezamenlijke afkomst, of een gezamenlijke 

historische ervaring), en een natie (die autonomie voor de desbetreffende groep 

nastreeft).31  Nationalisme is aanwezig bij een etnisch conflict wanneer een doel van het 

conflict het verkrijgen van autonomie is voor een etnische groep, of het beschermen 

daarvan. 

  Wanneer etniciteit gebruikt wordt voor politieke doeleinden, kan er gesproken 

worden van zogenaamde ethnopolitics, een term van Joseph Rothchild uit 1981. Hij 

definieert ethnopolitics als een proces van : ‘’mobilizing ethnicity from a psychological or 

cultural or social datum into political leverage for the purpose of altering or 

reinforcing…systems of structured inequality between and among ethnic categories’’.32  

Dit houdt voornamelijk in dat etniciteit bij ethnopolitics gebruikt wordt om een bepaalde 

groep te mobiliseren voor politieke doeleinden. Dit is ook wat Jack Snyder bespreekt met 

zijn elite persuasion theorie, die later besproken zal worden. Etnische diversiteit op zichzelf 

is ook geen oorzaak voor een gewelddadig conflict, in tegenstelling tot ethnopolitics. De 

injectie van etnische verschillen in politieke loyaliteit en de politisering van etnische 

identiteiten is zeer gevaarlijk. Jack Snyder beargumenteert dat er een correlatie bestaat 

tussen democratisering en conflicten met een nationalistische boventoon. Voordat het 

proces van democratisering begint, is nationalisme vaak nauwelijks tot niet aanwezig 

onder de bevolking. Nationalisme ontstaat juist vaak gedurende de vroege fases van 

democratisering, wanneer elites nationalistische gevoelens aanspreken om steun van de 

bevolking te verwerven door middel van de zogenaamde elite persuasion.33 

                                                           
29 J.Snyder & K. Ballentine, ‘Nationalisme and the Marketplace of Ideas’ International Security, Vol.21, No.2,1996.  
30 Snyder, From Voting to Violence,  23. 
31 A.Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford 1986) Hoofdstuk 1-2. 
32G.Baumann, Ethnicity: Blood or Wine? The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic and Religious Identities, (Londen 
1999) , 57-68. 
33 Snyder, From Voting to Violence,  32. 
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 Voor deze elite is nationalisme een geschikte doctrine die een gedeeltelijke vorm 

van democratie rechtvaardigt, waarin een elite het land leidt in naam van de natie maar 

niet volledig verantwoordelijkheid hoeft af te geven aan het volk.34 Onder de 

voorwaarden van deze vorm van democratie kunnen elites vaak hun macht over aspecten 

waar de regering invloed op heeft, zoals de economie of massamedia, gebruiken om hun 

nationalistische ideeën te verspreiden. 

 Deze nationalistische elites argumenteren dan vaak dat etnische minderheden 

uitgesloten moeten worden van politieke participatie. Dit wordt onderbouwd met het 

argument dat deze groepen, volgens deze nationalistische elite, niet genoeg toegewijd zijn 

aan de desbetreffende natie en juist verbonden zijn aan buitenlandse machten.35  Deze 

tactiek zorgt er niet alleen voor dat de vijandige etnische minderheid als het ware als een 

enemy within wordt gezien, maar heeft ook een groot effect op vrijheid van de etnische 

minderheid in kwestie. Omdat wanneer een etnische minderheid als vijand van het volk 

wordt afgeschilderd, dit legitimiteit verschaft aan de elite om deze groep bijvoorbeeld 

bepaalde rechten te ontnemen of zelfs geweld tegen deze groep te gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Snyder, From Voting to Violence,  32. 
35 Ibid.  37 
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II.Demografische erfenis uit het verleden_____________________________ 

 

 
 

Bij een analyse van de postcommunistische periode in Letland, is het belangrijk om te 

kijken naar de geschiedenis van de onderlinge relaties tussen de etnische Letten en Russen 

tijdens de Sovjet-Unie en daarvoor.  Eerst zal er een korte introductie gegeven worden over 

de noodzaak van het analyseren van het verleden wanneer er gekeken wordt naar geweld en 

conflict. Want de geschiedenis van bepaalde etnische groepen is van groot belang wanneer 

wordt gekeken naar de wortels van een bepaald conflict, aangezien de elite gebruik kan 

maken van deze historische basis de desbetreffende etnische groepen tegenelkaar uit te 

spelen.  

          Daarna zal er een overzicht worden gegeven van de geschiedenis van Letland van 

1918-1989. Hierbij zal er kort aandacht geschonken worden aan de eerste Letse 

onafhankelijkheid die duurde van 1918-1940. De reden waarom dit gedaan zal worden, is 

omdat de eerste democratische onafhankelijkheidsperiode van groot belang is, aangezien 

omdat er dan al ervaring is met democratie. Dit zorgt er dan ook voor dat wanneer een 

land al eerder democratie heeft gekend, het de tweede maal een grotere kans van slagen 

heeft met het stichten van een democratie en daarmee een kleinere kans op ethnopolitics en 

het daarbij behorend geweld en conflict.36 Daarnaast is het ook interessant om te bekijken 

hoe er in die eerste onafhankelijkheidsperiode om is gegaan met de etnisch Russische 

minderheid die toen ook al aanwezig was. 

   Hierna zal er gekeken worden naar de Russische bezetting die duurde van 1945-

1989. Dit zal gedaan worden omdat deze een zeer groot aandeel heeft gehad in de situatie 

van 1989. Tijdens deze periode heeft er vooral een significante demografische verschuiving 

plaatsgevonden door de russificatie, wat onder meer inhield dat honderdduizenden etnische 

Russen naar de Letse Sovjetrepubliek emigreerden.  

 Wanneer dit gedaan is, zal er gekeken worden naar wat deze periode van russificatie teweeg 

heeft gebracht in de demografie van Letland en hoe deze veranderingen invloed hebben 

gehad op de onderlinge relaties tussen de etnische Letten en Russen.  

   Voordat er gekeken wordt naar de historie van casusstudie van Letland, is het 

belangrijk om eerst te begrijpen wat voor een rol geschiedenis kan hebben in het proces 

van en naar geweld en conflict. Een belangrijke kijk op etnisch geweld en conflict die vlak 
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na het einde van de Sovjet-Unie een grote aanhang onder journalisten maar ook academici 

genoot, was die van de zogenaamde ‘‘ancient hatreds’’. Deze term maakt deel uit van een 

theorie die ook wel het ‘‘defrosting effect’’37 wordt genoemd. Deze theorie houdt in dat 

wanneer het ‘‘ijs’’ van een autoritair regime, dat intact werd gehouden door de grote 

mogendheden (in dit geval de Sovjet-Unie) begint met smelten, de zogenaamde ancient 

hatreds38  tussen bepaalde etnische groepen nieuw leven wordt ingeblazen en verder gevoed 

worden door onverenigbare doelen en het streven naar politieke soevereiniteit.39 Deze 

theorie zegt impliciet dat etnisch geweld en conflict dus automatisch ontstaat, wanneer de 

autoriteit verdwijnt omdat deze ancient hatreds dan automatisch de kop opsteken. Deze 

ancient hatreds zijn het gevolg van een jaren (zo niet eeuwen) lange strijd tussen 

desbetreffende etnische groepen. Deze visie stelt dan dat deze geschiedenis van strijd 

tussen de twee groepen de oorzaak is voor de conflicten die ontstaan tussen de twee 

groepen. Aanhangers van deze visie leggen dan ook de nadruk op conficten, in plaats van 

vreedzame co-existentie wanneer er verschillende etnische groepen met elkaar in aanraking 

komen. 

Antropologen Bettina Schröder en Inglo Schmidt stellen in tegenstelling tot de 

ancient hatreds theorie dat oorlogen niet automatisch ontstaan als resultaat van de 

geschiedenis van etnische groepen, en/of structurele condities zoals de ongelijke verdeling 

van voedsel of zoals in Letland het geval was, een drastische verschuiving in de demografie 

van een land.40 Conflicten worden veroorzaakt door individuen, groepen of klassen die de 

macht hebben om geweld te presenteren als een legitieme gang van zaken om iets te 

bewerkstelligen.41  

De eerdergenoemde individuen, groepen of klassen kunnen gebruik maken van 

historische gebeurtenissen, of zogenaamde ancient hatreds die tussen verschillende groepen 

zouden bestaan. Deze ancient hatreds of popular rivalries zoals Snyder ze noemt, zijn vaak niet 

op werkelijke historische feiten gebaseerd, maar worden in een bepaalde mate 

gemanipuleerd voor een bepaald doel. Dit wordt gedaan omdat, volgens Schröder en 

Schmidt, ‘violence needs to be imagined in order to be carried out.’42 Zij voegen hieraan toe 

dat dit geweld gelegitimeerd wordt door terug te grijpen naar gewelddadige scenario’s uit 
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het verleden en de sociale representatie hiervan.43 

   De reden waarom teruggegrepen wordt naar gebeurtenissen en relaties uit het 

verleden is omdat het voor de elite die een bevolkingsgroep wilt mobiliseren, belangrijk is 

om een sterk gevoel van ‘wij’ tegen ‘zij’ te creëren. Door deze twee groepen te creëren 

ontstaat een sterke polarisatie in de samenleving die de elite kan gebruiken om één van de 

groepen te mobiliseren. 

Vanwege het feit dat historie dus een belangrijke rol kan spelen in het proces naar 

geweld en conflict, is het belangrijk om de geschiedenis van Letland te bekijken en zijn 

historische relatie met etnische Russen. De Russische invloed op het gebied waar het 

huidige Letland zich bevindt, is sterk toegenomen vanaf begin 18de eeuw toen het Russische 

tsarenrijk onder Peter I toegang tot de Oostzee kreeg na de overwinning op Zweden bij 

Poltova in 170944.   Na twee honderd jaar onderdeel te zijn geweest van het Russische Rijk, 

werd voor het eerst in de geschiedenis in 1920 de Letse Republiek gesticht. Volgens de 

census van 1935 (zie tabel 1.1.) maakten de etnische Letten 77% uit van de populatie, en 

waren de grootste minderheden respectievelijk: Russen (8,8%), Joden (4.9%), Duitsers (3,3) 

en Polen (2.5%), wat ervoor zorgde dat de Letse republiek een multi-etnische staat was.45 

Gedurende het interbellum waren er in Letland ondanks deze Multi etnische samenstelling, 

nauwelijks etnische spanningen aanwezig. Gezien de algemene tendens in Oost-Europa, 

was het merkwaardig dat Letland niet geteisterd werd door geweld als gevolg van 

irredentisme.46 De grootste interne wrijvingen bestonden dan ook vooral tussen de Letten 

en Duitsers, in plaats van tussen de Letten en Russen. Dit was vooral een gevolg van het 

feit dat Duitsers de meest dominante etnische groep waren omdat zij de elite waren die  de 

meeste controle hadden over de gilden in de stad en het meeste land bezaten buiten de 

stad.47 

               De Russische minderheid was in tegenstelling tot de Duitse minderheid juist het 

minst politiek actief was. Deze minderheid bestond uit Russische vluchtelingen die 

gevlucht waren voor het Sovjetregime, maar ook uit etnische Russen die al in het gebied 

woonachtig waren ten tijde van het Russische keizerrijk.48 Deze Russische gemeenschap 

was juist zeer loyaal aan de Letse staat, aangezien de Russen vooral angstig waren om terug 

te moeten naar de Sovjet-Unie aangezien zij geen officiële Letse staatsburgers waren. 
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Daarom zochten zij ook geen hulp in de Sovjet-Unie voor het waarborgen van hun 

belangen en waren zij niet bezig met destabiliserend irredentisme.49 Verder hadden zij ook 

erg weinig te klagen, aangezien de Letse staat zeer coulant tegenover de minderheden die 

zich in Letland bevonden opstelde. Russen en de andere etnische minderheden waren 

geoorloofd hun eigen scholen en culturele instellingen te stichten gedurende de gehele 

Leste onafhankelijkheidsperiode.  

Deze coulante houding tegenover de etnische minderheden bleef ook in zekere 

mate aanwezig toen de Letse minister-president: Karlis Ulmanis in 1934 na een geweldloze 

coup-d’état  een autoritair en nationalistisch getint regime vormde onder de naam van een 

‘regering van nationale eenheid’.50  Toch begon Letland onder de autoritaire Ulmanis steeds 

meer nationalistisch te worden en minder tolerant ten opzichte van etnische minderheden. 

Dit kan onder andere gewijd worden aan het feit dat de situatie in Europa steeds 

verslechterde onder het juk van Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, twee landen die Letland 

vanuit het westen en oosten omringden. Hierdoor kon de onafhankelijkheid in het gedrang 

komen. De idealen van de voorheen democratische republiek werden daarom ingeruild 

voor twee slogans van het nieuwe regime: vadonisprincips (de onfeilbaarheid van de opperste 

leider)  en een ‘’Lets Letland’’ (in plaats van het meer tolerante ‘Letland voor Letten’).51 

Deze nationalistische regering had een zeer breed draagvlak onder de Letse bevolking had.  

Karl Umanis en zijn regering van nationale eenheid kon echter niet voorkomen dat na 

slechts twintig jaren van onafhankelijkheid in 1940 een eind kwam aan de Letse 

soevereiniteit. Letland werd toebedeeld aan de Sovjet-Unie, iets wat geformaliseerd werd in 

het beruchte Molotov-Ribbentrop pact van 1939 waarin de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland, 

Oost-Europa tussen hen verdeelden.52 

Anatol Lieven geeft aan dat ‘het moeilijk is om de hoeveelheid schade die de 

Baltische Staten is toegebracht ten tijde van de Sovjet overheersing te overdrijven’.53  Na de 

opname van de Letse staat in de Sovjet-Unie, werd alle vooruitgang die was geboekt tijdens 

de onafhankelijkheidsperiode op politiek, cultureel en economisch gebied weer teniet 

gedaan.54 Het onafhankelijke Letland van 1920-1940 werd ten tijde van de Sovjet-Unie een 

taboe, een mislukte burgerlijke dictatuur uit vervlogen tijden.55  

   Het Sovjet politieke systeem werd binnen een jaar tijd na de bezetting van Letland 
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opgelegd. ‘‘In a matter of weeks, the offices and structures of the Latvian national state 

disappeared, as did the political leaders whose names and activities had become familiar to 

the Latvian public during the past seven years’’.56  De Sovjets begonnen met het 

onderdrukken van de politieke elite van Letland, maar om het verzet zo snel mogelijk te 

verbreken, begonnen zij ook met het deporteren van iedereen die gezien werd als een 

potentieel activist tegen de Sovjet-Unie.57  Hiermee werd een begin gemaakt met de 

zogenaamde ‘russificatie’ van Letland, een proces waarmee de Russische cultuur in de vorm 

van taal en cultuur maar ook dus op het gebied van demografie, de boventoon zou voeren. 

Tijdens het eerste jaar van de Sovjetoverheersing zijn er volgens onderzoeken van het Rode 

Kruis bijna 35,000 Letten gedood, gedeporteerd of als vermist opgegeven.58  

            Aan de Sovjetoverheersing kwam (kort) een einde, toen op 22 juni 1941 Nazi-

Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel. Gezien het feit dat de korte Sovjetoverheersing zo 

traumatisch werd ervaren door de Letten, werden de Nazi’s als ‘‘bevrijders’’ binnengehaald. 

Dit is waar te nemen uit het feit dat er ‘‘nauwelijks verzet was van de populatie van de 

Baltische staten tegen de Duitse opmars’’.59 Toch werd al snel ingezien dat Letland slechts 

één vorm van totalitarisme voor een ander had ingeruild. Ook de Nazi’s begonnen met het 

deporteren van Letse burgers, alleen werd ditmaal speciaal de focus gelegd op de Joodse 

inwoners. Van de geschatte 70.000 Joden die in Letland aanwezig was aan het begin van de 

Duitse bezetting, waren er slechts 4.000 die het overleefden.60  

Na de slag bij Stalingrad in 1943 begon het tij van de oorlog in het voordeel van de 

Sovjet-Unie te keren, en begon het Sovjetleger weer richting het Westen te marcheren. Uit 

angst voor de terugkeer van de Sovjets, vluchten naar schatting 150,000 Letse burgers naar 

het Westen.61 Deze angst bleek terecht, want toen in 1944 een eind kwam aan de Duitse 

bezetting en de Sovjet-Unie weer het gebied innam, werd in de periode van 1944-1945 

werd begonnen met een nieuwe golf van terreur tegen het Letse volk, waarbij naar 

schatting 70.000 Letten werden gedood of gedeporteerd.62  

   In het geheel vielen de verliezen die Letland te verduren kreeg ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog onder de hevigste van heel Europa. Letland had tijdens deze periode 

maar liefst 30% van zijn totale vooroorlogse bevolking verloren.63  Zelfs vandaag de dag is 
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het aantal Letten in Letland nog steeds lager dan tijdens de periode voor de Tweede 

Wereldoorlog.64 

           Tijdens de Sovjetbezetting die na 1945 volgde, is de samenstelling van de Letse 

bevolking drastisch veranderd. In 1935, ten tijde van de Letse onafhankelijkheid, vormden 

de etnische Letten 77% van de totale bevolking van Letland en de Russische minderheid 

8,8%65. Deze cijfers staan in contrast tot de situatie waarmee Letland te maken kreeg na de 

onafhankelijkheid in 1991. Tijdens de volkstelling die werd gehouden in 1989, bleek dat 

van de 77% van 1935 nu nog maar 52% etnisch Let was. De etnische Russen maakte nu 

maar liefst 32% van de bevolking uit.  

           In tabel  1.1 is de demografische verschuiving van Letland duidelijk te zien. Vooral 

in de jaren tussen 1935 en 1959 is er een duidelijke verschuiving te zien in de percentages 

van etnische Letten en etnische Russen.  

 

Tabel 1.1: Bevolking van Letland naar etnische afkomst, 1935-94 (In duizenden) 

 

Etnische 
Afkomst 

1935  % 1959 % 1970 % 1989 % 1994 % 

Lets 1,467.0 77.0 1,297.9 62.0 1,341.8 53.7 1,387.8 52.0 1,391.8 54.2 

Russisch 168.3 8.8 556.4 26.6 704.6 29.8 905.5 34.0 849.2 33.1 

Overig66 270.1 14.2 239.2 11.4 317.7 16.5 373.3 14.0 324.7 12.7 

Totaal 1,905.4 100 2,093.5 100 2,364.1 100 2,666.6 100 2,565.7 100 

 
                                   Bron: J.Dreifelds, Latvia in transition, (Cambridge 1996) 147. 

 

           Deze verschuiving is voornamelijk aan twee factoren te wijten. De eerste factor is de 

eerder genoemde Tweede Wereldoorlog waar Letland naar schatting 600.000 mensen 

oftewel 30% van zijn bevolking in verloor.67 Ten tweede is er na 1945 onder het 

communistisch bewind een zogenaamde ´´Russificatie´´ ingezet. Naast het deporteren van 

Letse burgers, werd dit ook gedaan door middel van een drastische toestroom van mensen 

afkomstig uit andere Sovjetrepublieken.68  Deze immigratie van Russen begon bijna meteen 

na het einde van de oorlog in 1945. De eerste personen die naar Letland emigreerden 
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waren ambtenaren en gedemobiliseerde soldaten die banen in de regio toegewezen hadden 

gekregen door de Sovjetleiding.69  Deze immigranten trokken in veel gevallen meteen in 

appartementen die verlaten waren door Letten ten tijde van de oorlog. De reden waarom 

veel etnische Russen vanuit de Sovjet-Unie vrijwillig naar de nieuwe Baltische 

Sovjetrepublieken trokken, was omdat de levensstandaard in deze landen veel hoger lag dan 

in de rest van de Sovjet-Unie.70 

              Deze massa immigratie was vooral bedoeld om de lokale bevolking uit te dunnen, 

en het beperken van de mogelijkheden voor Letten om zich collectief te mobiliseren.71  

Zoals de in mensenrechten gespecialiseerde rechtsgeleerde, Eric Kolodner stelt:  

 

‘While governments tend to use forced relocation policies to conquer those being 

transferred, settler infusion policies are used to conquer and subjugate residents of the 

territory receiving the new states… It modifies a territory’s demographic composition 

transforming an ethnic/cultural/religious majority into a minority whose voice of 

opposition is silenced… Settler infusion inherently violates several internationally 

recognized human rights…Some contemporary examples of this type of population 

transfer include the Soviet government’s infusion of settlers into the Baltic States.’72 

 

De immigratie van voornamelijk etnisch Russische immigranten had dus een duidelijk 

politiek doel. Het moest het verzet en invloed van de lokale bevolking, in dit geval de 

Letten, indammen en daarmee ook de macht van Moskou vergroten. Deze immigranten 

werden vaak naar Letland gehaald in verband met de grote industrialisatie die de Sovjet-

Unie ook in Letland was begonnen. Deze massa-immigratie vanuit de overige 

Sovjetrepublieken, voornamelijk Rusland, was dan ook vooral waar te nemen in de grote 

steden van Letland. Volgens de volkstelling van 1989, waren de Letten een minderheid 

geworden in de hoofdstad Riga en wisten zij verder ook nergens boven de 50% uit te 

komen. (zie tabel 1.2) 
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Tabel 1.2: Etnische samensteling van de grootste steden van Letland in 1989 (Procenten) 

 

 Lets Russisch Overig73 

Riga 36.5 47.3 16.2 
Daugavpils 13.0 58.3 28.7 
Liepaja 38.8 43.1 18.1 
Jelgava 49.7 34.7 15.6 
Jurmala 44.2 42.1 13.7 
Ventspils 43.0 39.4 17.6 
Rezekne 37.3 55.0 7.7 

 

                    Bron: J.Dreifelds, Latvia in transition (Cambridge 1996) 149 

 

Zoals te zien is in tabel 1.2, waren de etnische Letten zelfs een minderheid in Riga, de 

hoofdstad waar meer dan één derde van de gehele bevolking van Letland woonde. In de 

tweede stad van het land, Daugavpils, was de situatie nog opmerkelijker aangezien de 

etnische Letten daar maar een schamele 13,0% van de inwoners uitmaakte. Het platteland 

was het enige gebied waar de Letten een meerderheid hadden, maar hierbij moet wel 

gezegd worden dat slechts 31% van de Letse bevolking zich op het platteland bevond.74 

          Deze significante veranderingen in de demografie van Letland, hadden ook een 

zeer grote invloed op de Letse taal en cultuur. Door de grote immigratiestroom van 

etnische Russen, werd de Russische taal steeds dominanter, vooral vanwege het feit dat 

veel van deze immigranten niet bereid waren om de Letse taal te leren. Dit zorgden voor 

dat tijdens de jaren 1980 meer mensen in Letland Russisch spraken dan Lets. In Riga 

sprak bijvoorbeeld 91.7% van de bevolking Russisch, en maar 48.5% Lets.75 Vooral in het 

dagelijks leven leidde dit tot veel irritatie, aangezien de Letten gedwongen werden om 

Russisch te spreken omdat de voertaal bij alle officiële instanties Russisch was. De 

etnische Russen verwachte ook van de Letten dat zij Russisch spraken, wat de Letten 

vooral als arrogantie zagen. Lets journalist Nils Muiznieks illustreert de behandeling van 

Letten door Russen dit door te stellen dat: 

 

‘This asymmetry in language knowledge caused considerable resentment among the 

Latvians, particularly in light of the fact that many Russian-speakers did not learn even 

rudimentary Latvian after many years of residence in the republic. Adding insult to injury, 
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Russians were known to demand that Latvians speak a ‘human language’ (i.e. Russian) 

and not the language of ‘dogs’ and ‘fascists’ (i.e. Latvian).76  

 

Hierdoor voelde de Letten zich vaak migranten in een vreemd land, aangezien de 

Russische nieuwkomers zich gedroegen alsof Letland simpelweg een verlengstuk van 

Rusland was.77 De Letse taal werd onderdrukt en daarmee werd ook de soevereiniteit van 

het Letse volk aangetast. In de woorden van academicus David Kirby: ‘‘For the local non-

Russian population, having to negotiate in Russian with shop assistants, taxi-drivers, 

paramedics, policemen, and the grim guardians of hotel and restaurants entrances was not 

only a daily irritant; it was also a constant reminder of their loss of national sovereignty’’.78 

  De Sovjetbezetting, de veranderingen in de demografie en de onderdrukking van 

de Letse taal en cultuur kunnen een solide basis vormen voor elites om de 

bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Maar, ondanks dat gebeurtenissen van de 

20ste eeuw houvast geeft voor elites om de etnische groepen tegen elkaar uit te spelen, 

betekend dit nog niet dat dit ook automatisch het geval is. Daarom zal in de volgende 

twee hoofdstukken gekeken worden naar hoe de elites invloed hebben uitgeoefend op de 

etnische verhoudingen. 
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III. Letse elite____________________________________ 

Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat de Sovjetbezetting een immense invloed op 

zowel de demografie als op de Letse taal en cultuur heeft gehad. De Letten waren 

nauwelijks een meerderheid in hun eigen (Sovjet) republiek, en de vraag is dan ook hoe 

dit zich zou uiten wanneer Letland onafhankelijkheid zou worden. 

  Dit hoofdstuk zal het proces naar de Letse onafhankelijkheid behandelen aan de 

hand van de Letse elites. Er zal gekeken worden naar de demografische situatie ten tijde 

van dit proces, en of deze situatie gevolgen heeft gehad voor de onderlinge relatie tussen 

de etnische groepen in Letland. Dit zal gedaan worden aan de hand van het analyseren 

van het proces naar onafhankelijkheid, aangezien de toon van het proces zeer belangrijk 

is. Want als de Letse elites zich tijdens dit proces vijandig ten opzichte van de etnisch 

Russische bevolking gedraagt, dan geeft dit een significant andere situatie dan wanneer de 

Letse elite zich verzoenend opstelt. Verder zal er gekeken worden naar hoe de elites door 

middel van het oprichten van politieke groepen het proces naar Letse onafhankelijkheid 

startte en uiteindelijk ook bereikten. Hierin zal de manier waarop deze onafhankelijkheid 

bereikt werd centraal staan. Hoe werd het Lets nationalisme gebruikt, en had invloed op 

de onderlinge etnische verhoudingen? 

  Op 14 juni 1987, voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, 

verzamelden duizenden Letten zich om de beruchte Sovjetdeportaties van duizenden 

onschuldige burgers naar Siberië in 1941 te herdenken. Deze bijeenkomst was 

georganiseerd door de Helsinki ’86 groep, een mensenrechtengroep die met zijn 

anticommunistische agenda trachten de ‘Letse volksgeest te herwinnen’ en de waarheid 

over de periode van de Sovjetbezetting naar buiten te brengen. 79 Deze bijeenkomst kan 

gezien worden als belangrijke katalysator in het proces naar het vernieuwen van het Lets 

nationalisme. Want het proces naar het zogenaamd hervinden van de Letse identiteit 

begon weliswaar langzaam, maar vanaf 1987 begon de schaal en de intensiteit van de 

mobilisatie van de Letse bevolking alsmaar toe te nemen. Deze driejarige periode die 

uiteindelijk culmineerde in de verkiezingen van de Letse Hoge Raad in maart en april 

1990, is kenmerkend door zijn hoge intensiteit van deelname van de Letse, maar ook niet-

Letse burgers. Deze solidariteit die tijdens het ‘Lets ontwaken’ aanwezig was tussen de 

Letse en niet-Letse burgers is misschien ook wel kenmerkend voor de vrijwel volledige 
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onthouding van geweld ten tijde van het streven naar onafhankelijkheid.80 Dit vanwege 

het feit dat de komst van een onafhankelijk Letse staat ook het einde van een het 

communistische regime zou betekenen. 

  Toen Michail Gorbatsjov in de tweede helft van de jaren 80 de Sovjet-Unie 

liberaliseerde door de Glasnost in te voeren, werd er vrijheid gecreëerd voor burgers 

binnen de Sovjet-Unie om meer hun stem te laten horen. In Letland was dit voor het 

eerst duidelijk te zien met het activisme betreffende ecologische problemen. Een 

belangrijk voorbeeld hiervan is een brief die de journalisten: Dainis Īvāns en Artūrs Snips 

in oktober 1986 schreven naar de Letse krant, Literatūra un Māksla, betreffende een 

hydro-elektrische dam en diens gevolgen voor het milieu.81 Deze brief ‘‘[…] energized a 

previously apathetic society, which responded with demonstrations, meetings, and tens of 

thousands of letters protesting the dam.’’82 Deze vorm van grass-roots activisme, gaf de 

bevolking van Letland een hernieuwd zelfvertrouwen en opende de deur naar meer 

discussie over controversiële onderwerpen. Want onderwerpen die betrekkingen hadden 

tot milieubescherming waren in de ogen van de Sovjetautoriteiten ‘veilig’, aangezien deze 

niet direct een bedreiging vormden voor de Sovjetautoriteiten en goed paste in de geest 

van de Glasnost.83 In reactie op de toenemende druk betreffende de hydro-elektrische 

dam, werd het project in november 1987 door de ministerraad van de Sovjet-Unie 

geannuleerd. In de woorden van Juris Dreifelds, ‘‘for the first time in nearly half a 

century, Latvians savoured a collective success.’’84 De actieve burgerlijke samenleving van 

Letland was actief geworden, en door het groeiende vertrouwen in het feit dat de Letse 

bevolking daadwerkelijk iets gedaan kon krijgen, gingen zij ook een stap verder. 

  Het hernieuwde vertrouwen dat door bovengenoemde acties werd gestimuleerd, 

zorgde dat er een proces werd begonnen waar de Letse identiteit weer onder de aandacht 

werd gebracht. De eerste stap in dit proces was het onder de aandacht brengen van 

gebeurtenissen die de afgelopen decennia waren verborgen door de Sovjet 

historiografie.85 De Helsinki-’86 groep speelde hier een belangrijke rol in, door 

bijeenkomsten te organiseren waarbij werd stilgestaan bij historische gebeurtenissen die 

tijdens het Sovjetbewind verzwegen waren. Na de eerdergenoemde herdenking van 14 

juni, werd op 23 augustus datzelfde jaar de achtenveertigste gedenkdag van het Molotov-
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Ribbentrop pact herdacht. De Helsinki ’86 groep riep alle Letten op om samen te komen 

en te verzamelen om bloemen bij het vrijheidsmonument in Riga te plaatsen. Deze 

bijeenkomst mondde, ondanks het vreedzame karakter, uit in massale arrestaties onder de 

Letse activisten gemarkeerd door extreem veel politiegeweld.86 

  Het belangrijke aan deze demonstraties, was dat er steeds meer vertrouwen onder 

de Letse bevolking ontstond om meningen te uitten, en in dit geval gekoppeld met hun 

eigen Letse nationale identiteit. Een identiteit die de voorgaande 45 jaar onderdrukt werd 

door de politiek van de Sovjet-Unie en daardoor nauwelijks tot uiting kwam. Deze 

bijeenkomsten werden vaak geprobeerd tegen te houden, of zij werden neergeslagen, 

Maar dan was het kwaad al geschied. De glasnost had een situatie gecreëerd waar 

individuen en groepen een bottom-up proces hadden gestart die ook wel het ‘Lets 

ontwaken’ werd genoemd. 

  De Letse intelligentsia werd hierdoor ook wakker geschud, en begon ook met het 

verplaatsen van verhalen van Letse mythes, maar ook van literaire stukken waarin het 

Sovjetregime werd bekritiseerd. Centraal in deze stukken stond de kritiek ten opzichte 

van het verlies van de Letse cultuur en de opgedrongen Russische taal en cultuur. Een 

voorbeeld hiervan zijn stukken van Ilga Apine waarin zij verkondigt dat Letten niet eens 

meer een meerderheid in eigen land zijn en gedwongen worden in een Russische 

omgeving te wonen.87 De schrijver Albert Bels voegt hieraan toe dat wanneer taal als 

richtlijn zou worden aangenomen, dan Riga de hoofdstad van Letland als een Russisch 

autonoom district zou moeten worden verklaard.88 

  De laatste groep die zich mengde in dit proces, was de politiek Letse elite die 

steeds meer politieke ruimte wist te creëren binnen het Sovjetgestel. Deze Letse elite 

bestond uit gematigde Letse afgevaardigden die een positie hadden in de Opperste Sovjet 

van Letland. De Opperste Sovjet was het wetgevende orgaan, oftewel het parlement, van 

een Sovjetrepubliek. Tijdens de eerder genoemde bijeenkomst van 14 juni 1988, gaf 

Eduards Berklavs, de viceminister van de Letse socialistische Sovjetrepubliek, een 

toespraak waarin hij de deportaties van 1941 en 1945 een opzettelijke poging tot het 

vernietigen van de Letse natie noemde.89  

  De zomer van 1988 was in veel opzichten de heetste naoorlogs zomer in Letland 

en zette de deur wagenwijd open voor de revolutie die voor de Letse onafhankelijkheid 
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moest leiden.90 De volgende stap was het verenigen van al deze verschillende stemmen in 

een gezamenlijk front. Dit zou gebeuren met de oprichting van het Lets volksfront 

(Latvijas Tautas Fronte) , een groep die een overkoepelende organisatie werd van de vele 

milieugroepen, de Helsinki-86 groep en de Letse nationale onafhankelijkheidsbeweging. 

Het Lets volksfront werd opgericht in Riga op 8 en 9 oktober 1988.Voor het 

oprichtingscongres, verzamelden 200.000 mensen zich in Riga om nu nationale trots en 

solidariteit te uiten. Dainis Īvāns stelt dat historische en sociologische concepten niet het 

belang van deze bijeenkomst kunnen uitleggen. Hij illustreert het door te stellen dat het: 

‘‘a phenomenon of the soul’’ was.91  

  Het doel van het Lets volksfront was een onafhankelijke Letse natiestaat, in de 

woorden van frontman Jānis Peters:  

 

‘‘[…]a member of the Latvian People’s Front, independent of his nationality, party and 

religious convictions… must promote as far as possible the elimination of the 

consequences of everything that arose from the Hitler-Stalin conspiracy and was 

proclaimed in the so-called Molotov-Ribbentrop pact […] the way to the People’s front 

has been found and will be found by all who hold the freedom and flourishing of Latvia 

above their personal interests.’’ 92 

 

Deze quote geeft ook een belangrijk punt aan, namelijk dat de afkomst en etniciteit van 

de mensen in kwestie niet belangrijk is, zolang zij zich maar inzetten voor Letland.  

 Omdat een groot gedeelte van de bevolking niet Lets was, begon het Lets 

volksfront zich al snel te richten op de niet Letse minderheden. Er werden verschillende 

fora gehouden om andere minderheden en hun cultuur een stem te geven. Verder was 

het van groot belang om de minderheden met de feiten van de Letse geschiedenis bekend 

te maken en hoe de Sovjet-Unie deze geschiedenis vaak trachtte te verbergen. Daarbij 

werd de nadruk gelegd op het feit dat het Lets grondgebied de enige plek was waar de 

Letse identiteit tot uiting kon komen en de enige plek waar de Letse natiestaat kon 

bestaan.93 Het was wel van significant belang dat elke groep met zijn eigen etniciteit de 

kans kreeg om zijn eigen taal en cultuur uit te kunnen oefenen.94 

  Afgezien van het feit dat de overige etnische minderheden, waaronder de 
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Russische, betrokken werden bij de situatie die eind jaren 80 was ontstaan door het 

streven naar een Letse staat, ontstonden er toch ook spanningen. Het streven naar een 

Letse natiestaat, zorgde ook voor een polarisatie tussen de etnische Letten en Russen, 

aangezien de Letten zich begonnen af te zetten tegen de Russisch sprekende bevolking en 

zich na 45 jaar begonnen uit te spreken over de onderdrukking van Letse nationalistische 

aspiraties door het Sovjetregime95. Deze polarisatie was sterk gericht op de identiteit, 

omdat de etnisch Russische bevolking sterk geassocieerd werd met de Sovjetbezetter.96 

  Het etnisch Russische gedeelte van de bevolking voelde zich volgens Dreifelds 

verrast en geschokt aangezien voor hen, identiteit iets supranationaals was97. Zij voelde 

zich niet zozeer Russisch, aangezien deze gevoelens gedenationaliseerd zouden zijn door 

de Sovjet-Unie en Anatol Lieven geeft deze personen daarom zelfs het label Homo 

Sovieticus98. Ook al geven Lieven en Dreifelds aan dat de etnische minderheid niet een 

sterke Russische identiteit had, het moet het wel worden opgemerkt dat dit niet zo zwart 

wit lag. Want de Russische minderheid was zich, soms indirect, weldegelijk bewust van 

het feit dat ze tot een bepaalde groep gerekend werden, alleen al uit het feit dat zij 

Russische spraken.                                                                                 

  Wanneer er dan na de val van het communisme opeens een samenleving 

versplintert in meerdere etnische bevolkingsgroepen, kan dit voor wrijving zorgen tussen 

de verschillende etnische groepen. De etnische Russen in Letland moesten zich plotseling 

aanpassen aan het feit dat ze een minderheid werden in een ‘buitenlands’ land.99  Zoals 

Aadne Aasland dit fenomeen omschrijft: ‘‘… the sudden isolation from the ethnic 

homeland of Russia and the rest of the Soviet Union was a psychological shock to many 

of those who had regarded republican borders as symbolic and had never had any sense 

of living ‘abroad’ .’’100 

         De etnisch Russische groep die zich in veel van de voormalige Sovjetrepublieken 

bevond, kreeg dus te maken met een situatie die voor hen geheel vreemd was. Maar het 

bleek juist dat deze soort vorm van ‘’etnisch nihilisme’’, waar etniciteit een secundaire rol 

speelt, juist voor een positieve invloed op de onderlinge etnische verhoudingen in Letland 

zorgde aangezien het merendeel van de etnische Russen zich niet verbonden en/of loyaal 
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voelde aan Rusland.101 Deze situatie zorgde er dan ook voor dat er niet grote spanningen 

tussen de verschillende etnische groepen ontstonden. 

  Het feit dat er geen grote spanningen tussen verschillende groepen waren, was van 

groot belang aangezien de steun van de etnisch Russische bevolking nodig was voor de 

verkiezingen voor onafhankelijkheid. Er was namelijk een meerderheid van twee derde 

nodig, iets wat voor problemen kon zorgen aangezien maar 52% van de bevolking 

etnisch Lets was. Zonder steun van de andere etnische groepen zou het bereiken van een 

meerderheid dus in gevaar kunnen komen. 

  Door het verzoenende optreden van het Lets volksfront, had het veel van de 

etnische Russen voor zich gewonnen. In mei 1990 werd dan ook in de Letse Hoge Raad, 

het parlement dat was ingesteld voor de transitieperiode als opvolger van de Opperste 

Sovjet, voor de vernieuwing van de Letse onafhankelijkheid gestemd. Dit werd gedaan 

met 138 stemmen van de 201 voor, wat er vier meer waren dan de twee derde die nodig 

waren.102 Al was de declaratie van mei 1990 een stap richting Letse onafhankelijkheid, de 

stemming had ook laten zien dat nog steeds een derde van de leden van de hoge raad 

tegen Letse onafhankelijkheid was. Deze groep bestond uit doorgewinterde communisten 

die zich zeer vijandig tegen de Letse onafhankelijkheid opstelde. De groep had ook 

directe steun van het Sovjetleger, dat klaar stond om in te grijpen mocht dat nodig zijn.103  

 Vanwege het feit dat er nog steeds (machtige) tegenstanders van de Letse 

onafhankelijkheid waren, zagen de Letse politici in dat de steun van de etnische Russen 

van immens belang waren aangezien zij een groot deel van de populatie uitmaakte. 

Van de etnische Russen, was er één derde die een voorstander was van de Letse 

onafhankelijkheid104, twee derde waren dat dus niet. Dat zou dus betekenen dat ongeveer 

600,000 mensen tegenstander waren, iets wat toch een significant aantal is. 

  Het uitsluiten van deze groep was dus geen optie, hiervoor was de groep 

simpelweg te groot. Er moest een manier gevonden worden om deze groep te overtuigen 

zich bij de voorstanders te scharen. Dit was niet gemakkelijk, aangezien er nog geen 

uitsluitsel was over wat de precieze eisen waren voor het staatsburgerschap mocht 

Letland afhankelijk worden. De situatie betreffende het staatsburgerschap was duidelijk 

voor de etnische Letten die automatisch staatsburger zouden worden, maar over de 

etnische Russen werd niet veel losgelaten door de verschillende 

onafhankelijkheidspartijen. Jubulis stelt dan ook dat  [T]herefore, all former citizens of 
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the Republic of Latvia (1920-1940) and their descendants were welcomed into the new 

Latvian political nation, irrespective of their ethnicity. It was recognized that all of these 

people shared the same collective memories of prior statehood and had the same view of 

Soviet rule as an illegal suspension of Latvian sovereignty.105 Deze situatie was dus niet 

van toepassing op de vele etnisch Russische immigranten die in de periode van 1945-

1989 naar Letland waren vertrokken. 

  Het bleek dat de Letten niet veel moesten doen om meer steun onder de etnisch 

Russische bevolking te winnen. Na een gewelddadige ingreep van Sovjetmilitairen in 

Vilnius106 kwamen er ook geluiden dat het Sovjetleger een dergelijke actie aan het 

voorbereiden waren in Riga. Als reactie op deze geruchten, besloten de verschillende 

Letse onafhankelijkheidsgroepen Riga te barricaderen tegen een vermoedelijke aanval. 

Het Letse volksfront benadrukte dat de mensen die deelnamen aan de barricades zich 

moesten weerhouden van beledigende opmerkingen en andere provocaties.107 Deze 

aanpak bleek later van zeer groot belang op de onderlinge relaties tussen de etnische 

Letten en Russen.  Het Letse volksfront hoopte dat als het op een confrontatie zou 

aankomen, het gebruik van niet-gewelddadige acties de etnische Russen zou overhalen 

om de Letse onafhankelijkheid te steunen.108 In aanvulling hierop, probeerde de Letse 

politici de confrontatie zoveel mogelijk neer te zetten als een strijd tussen democratie en 

imperialistische troepen van de Sovjet-Unie, in plaats van een etnische strijd van Letten 

tegen Russen.109 

  Uiteindelijk kwam er in januari 1991 een confrontatie waarbij jammer genoeg 

doden vielen aan Letse kant. De OMON (Otryad Militsii Osobogo Naznacheniya, een speciale 

politie eenheid van de Sovjet-Unie) viel op de nacht van 20 januari het ministerie van 

binnenlandse zaken in Riga aan, waarbij vier mensen om het leven kwamen.. 110 Ondanks 

dat er doden vielen te betreuren, bleek de geweldloze aanpak van de barricades een groot 

succes. De Letse bevolking werd geroemd om het feit dat zij zich zo geweldloos hadden 

opgesteld. Deze strategie viel ook op bij de etnische Russen in Letland want vanwege de 

geweldloze strategie van het Lets volksfront was bleek uit een enquête dat maar liefst 

67% van de etnische Russen na de barricades een voorstander van de Letse 
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onafhankelijkheid.111 In een referendum in maart 1991 stemde 74% van de kiezers voor 

de Letse onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, terwijl maar 52% van de bevolking van 

Letse afkomst was. 112 

  Letland zou pas geheel onafhankelijk worden na de mislukte coup van augustus 

1991 in Moskou, maar het succes van de barricades van januari 1991 in Riga werd al 

gezien als de triomf van democratie en Letse soevereiniteit waardoor de 

onafhankelijkheid slechts een kwestie van tijd leek. De barricades en diens geweldloze 

karakter hadden ook een zeer positieve basis gelegd voor het opbouwen van een 

democratische staat in een multi-etnische context. Want zoals politicologen Ackerman en 

Kruegler ook aanduiden: ‘‘ There is an unmistakable correlation between democratization 

and the strategic use of nonviolent action.’’113 Samuel Huntington voegt hier nog aan toe 

dat: ‘‘…the less violence in-volved in the transition, the more favorable are the conditions 

for democratic consolidation.’’114  

  Het type regime van een land bepaalt namelijk de kansen van een staat om 

daadwerkelijk een geconsolideerde democratie te vestigen.115  Het soort regime heeft 

namelijk invloed op het aantal problemen dat ontstaan in het proces naar democratie. 

Een succesvolle democratie heeft instituties nodig, zoals democratisch recht, 

economische samenleving en autonome politieke instituties, en het type regime bepaalt 

vaak welk van deze instituties al aanwezig zijn en hoever deze al ontwikkeld zijn.116 

Wanneer een autoritair regime waarbij de burgerlijke maatschappij onderdrukt wordt, de 

transitie naar democratie doormaakt, zal deze bijvoorbeeld meer problemen tegenkomen 

dan een posttotalitair regime.117 Want door alleen verkiezingen te houden is een land nog 

niet een volledig geconsolideerde democratie. Dit gebeurd pas wanneer democratie de 

‘only game in town’ is, wanneer de democratische instituties volledig zijn geaccepteerd door 

alle relevante politieke actoren en door de overgrote meerderheid van de bevolking.  

 Duidelijk wordt dat, wanneer de politiek staat nog jong en fragiel is, dit politieke 

entrepreneurs in staat stelt om loyaliteit te verwerven onder de bevolking door culturele 
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en etnische eigenschappen ten opzichte van een etnische minderheid te benadrukken.118 

In Letland stond de nieuwe politieke elite op, en zij maakte zich sterk in nieuwe groepen 

zoals het Lets volksfront. Ook was het zo dat zij loyaliteit verworven onder de bevolking 

door zich nationalistisch op te stellen, om de Letse identiteit weer nieuw leven in te 

blazen door bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen te herdenken. Hiermee zetten zij 

zich sterk af tegen de Sovjet-Unie en haar leiders, maar niet zozeer tegen de etnisch 

Russische bevolking. Dit kwam natuurlijk mede omdat deze groep een groot deel van de 

totale Letse populatie uitmaakte, en de Letse elite het zich dus niet kon veroorloven om 

deze zich tegen het harnas in te jagen. 

  Wanneer zij dit wel zou doen, zou dit voor een zeer gevaarlijke en fragiele situatie 

kunnen zorgen. Een burgeroorlog, zoals die ook in Joegoslavië had plaatsgevonden, had 

een scenario kunnen zijn, maar ook zou dit legitimiteit verleend hebben aan Moskou om 

met geweld in te grijpen. Doordat de Letse elite het volk opriep om zich zo geweldloos 

mogelijk op te stellen, en de etnisch Russische bevolking en de Sovjettroepen niet te 

provoceren, lieten zij de wereld zien dat zij goede bedoelingen hadden en gaven zij ook 

de Sovjet-Unie geen kans om grootschalig ingrijpen te legitimeren. Academici zoals 

Huntington, Ackerman en Kruegler onderstrepen dit belang van geweldloos protest nog 

maar eens als solide basis voor een goedwerkende democratie. 

  Hiernaast moet ook gewoon gezegd worden dat de Letse elite ook wist dat 

wanneer Letland onafhankelijk zou worden, er ook rekening moest worden gehouden 

met de etnische Russen, gezien het feit dat deze groep maar liefst 34% van de totale 

bevolking uitmaakte. Daarbij was het ook in eigen belang om zo verzoenend mogelijk 

met deze groep om te gaan, omdat dit anders op den duur alleen maar voor problemen 

kon zorgen. 
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IV. Russische Elite_________________________________ 

 

In het vorige hoofdstuk is al naar voren gekomen dat de nieuwe Letse elite zich vooral 

verzoenend en niet vijandig opstelde naar de andere etnische groep. Maar aangezien de 

etnisch Russische groep een groot deel vormde van de populatie van Letland, is het ook 

belangrijk om te kijken hoe de elite van deze groep omging met de situatie. Dit is vooral 

van belang, aangezien deze groep op het punt stond veel macht en invloed te verliezen in 

het nieuwe onafhankelijke Letland. Dit zal gedaan worden aan de hand van een aantal 

aspecten, te beginnen met (politieke) groepen die zich richten op de etnische Russen in 

Letland. Aangezien het vorige hoofdstuk al heeft laten zien dat deze groepen van groot 

belang waren voor de etnische Letten in het proces naar onafhankelijkheid, is het 

interessant om te kijken of zulke partijen ook aanwezig waren voor de etnische Russen. 

Verder zal er gekeken worden naar hoe de Russische elites in Moskou en Letland 

omgingen met de nieuwe onafhankelijke Letse staat. De reden hiervoor is dat Letland een 

belangrijke plek innam binnen de Sovjet-Unie. Qua opleidingsniveau behoorde de 

Baltische staten tot de zogenaamde ‘‘early developers’’, aangezien de geletterdheid daar in 

bijvoorbeeld 1939, in tegenstelling tot andere Sovjetrepublieken veel hoger lag.119   

Toentertijd was namelijk 92.7% van de bevolking van Letland geletterd, en moest 

daarmee alleen Estland met 98,6% boven zich dulden. Dit in sterk contrast met 

bijvoorbeeld Moldavië waar slechts 45,9% geletterd was. Daarnaast werd Letland ook 

gezien als één van de meest ontwikkelde republieken binnen de Sovjet-Unie, lag de 

welvaart er een stuk hoger, en was het een geliefde locatie voor (rijkere) vakantie vierende 

Sovjetburgers en vierde er veel oud Sovjetofficieren en oud-partijleden hun pensioen. 

  Naast deze sociaaleconomische factoren, waren de Baltische Staten al sinds de 

15de eeuw onderdeel van de strategische, en later de imperialistische ambities van Rusland 

/ Sovjet-Unie.120 Vooral de havens in de Baltische staten waren van groot belang voor 

Rusland. Dit omdat havens zoals die in Ventspils, Liepaja in Letland maar ook die van 

Klaipeda (Litouwen), Tallinn en Paldiski (Estland) ijsvrije havens waren in de winter. Met 

de onafhankelijkheid van de Baltische staten, zou Rusland bijna zijn gehele westelijke 

kustlijn kwijtraken.  Waren zij meegaand met de nieuwe Letse politieke elite, of gedroegen 

zij zich juist als felle tegenstanders van de nieuwe Letse staat? Hier zal vooral ingegaan 
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worden op de omgang van de Russische elite met de etnisch Russische minderheid dit 

zich in Letland bevond. 

   Ten tijde van het ‘Lets ontwaken’ dat besproken is in het vorige hoofdstuk, 

ontstonden er naast de etnisch Letse partijen ook partijen die zich vooral richtte op met 

de etnische Russen. Op 18 oktober 1988 werd het internationale arbeidersfront van de 

Letse Sovjetrepubliek, ook het wel Interfront genoemd, opgericht als reactie op de 

oprichting van het Lets volksfront. Deze partij was vooral samengesteld uit conservatieve 

leden die zich verzetten tegen de aankondiging dat Lets de officiële taal zou worden van 

de Sovjetrepubliek.121  Op het eerste gezicht leek met de oprichting van het Interfront een 

sterke polarisatie te ontstaan tussen de Letten en de Russen. Dit was vanwege het feit dat 

ze zich op etnische aspecten zoals taal focusten. Toch bleek dit niet geheel het geval te 

zijn, aangezien het Interfront niet een grass-roots beweging was zoals het Letse volksfront. 

Het Interfront was volgens Jubulis vooral een instrument van de Communistische partij 

van de Sovjet-Unie om te trachten de controle te houden over de Letse Sovjetrepubliek.122 

Het doel van het Interfront was dan ook om het status quo te handhaven, het 

decentraliseren van het gezag tegen te gaan, en het tegengaan van alle (Lets) 

nationalistische sentimenten.123  

  Al leek het Interfront een geduchte tegenstander van het Letse volksfront, vooral 

omdat het zeer sterk georganiseerd was en ondersteund werd door de Communistische 

partij van de Sovjet-Unie, toch wist het niet veel invloed uit te oefenen doordat dat het 

niet veel steun wist te vergaren onder de bevolking. Nils Muiznieks stelde dan ook: 

 

The available evidence suggests that ‘‘Interfront’’ does not even represent the majority of 

Latvia’s Russians but only the most conservative or reactionary among them. The 

ideological orientation of ‘‘Interfront’’ is reminiscent of the Brezhnev era: it calls for more 

centralization, advocates ‘‘order’’ and attempts to revive the legitimacy of Russification.124 

Dit bleek ook wel uit het feit dat maar één vierde van de etnische Russen in Letland het 

Interfront steunde, tegenover een 40% die voorstander was van het Letse volksfront.125 

De meeste voorstanders van het Interfront waren gepensioneerden, waar veel veteranen 

tussen zaten die trouwe Sovjetpatriotten waren.126 Het gegeven dat het Interfront als het 
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belangrijkste tegengeluid van het Letse volksfront geen voet aan de grond kon krijgen 

heeft er dus voor gezorgd dat de Letse samenleving niet sterk gepolariseerd raakte.  

  Er werd niet alleen geprobeerd om het proces naar onafhankelijkheid via een 

politieke manier binnen Letland te vertragen. Ook van buiten Letland werden er pogingen 

ondernomen om de transitie naar democratie te vertragen om zo te proberen het status 

quo the handhaven, want Letland en de overige Baltische landen namen een belangrijke 

plaats in binnen de Sovjet-Unie. Delen van de Russische media waren dan ook sterk van 

mening dat de Baltische Staten onder de invloedssfeer van Moskou zouden moeten 

blijven. Een artikel in de Pravda, de Russische krant, uit juni 1992 onderstreept deze 

gedachte:  

Withdrawal of Russia from the Baltic States would mean not just closing our window on 

the West, which has already been done, but also boarding it up, which is going on at 

present. Russia simply cannot exist without the Baltic Ports…. Therefore Estonian 

(Baltic) politicians will have to consider the renewal and development of links with 

Russia…. [and] the Russian nation, which once saved the Baltic countries from Nazi 

genocide, has no choice but to re-open its European window. How this might be done is 

another question.127 

Naast deze harde geluiden, waren er ook veel geluiden vanuit Rusland te horen die meer 

gematigd waren ten opzichte van de Baltische staten. Deze geluiden, afkomstig vanuit de 

bevolking evenals uit de politiek, vonden dat de Baltische staten nog wel onder de 

Russische invloedssfeer zouden moeten vallen. Maar in plaats van de militaire 

invloedssfeer, moest Rusland een sterke economie opzetten, zodat de Baltische staten 

onder de economische invloedssfeer van Rusland zouden vallen.128 

  Toch bleek dat de militaire elite die zich in Letland bevond, een probleem 

creëerden in de jonge Letse staat. Doordat de Sovjet-Unie langzamerhand uiteen begon te 

vallen, betekende dit ook dat het de structuur van het Sovjetleger onoverzichtelijk werd 

en uiteen begon te vallen.129 Dit zorgde ervoor dat de verschillende Russische 

legerofficieren zich begonnen te gedragen als een soort van krijgsheren. Door de 

wanorde die was ontstaan bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, hadden de Sovjet 

bevelhebbers vaak ‘‘vrij spel’’ aangezien er complete disorganisatie was binnen de 
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militaire top.130  

 De militaire aanwezigheid op Letse bodem was dan ook een gevoelig punt tussen 

Rusland en Letland. Dit kwam vooral vanwege het feit dat de aanwezigheid van 56.000 

Russische troepen op Lets grondgebied, ervoor zorgde dat Letland verre van een 

monopolie op geweld in eigen land had. 131 Max Weber definieert de staat in zijn boek 

‘’Economy and Society’’  als een politieke organisatie, die een succesvol monopolie op het 

gebruiken van legitiem geweld heeft.132  Deze essentiële voorwaarde voor een soevereine 

staat was niet van toepassing op de situatie van Letland in de periode van 1991-1994. De 

Russische troepen bevonden zich in 850 militaire faciliteiten met de daarbij behorende 

stukken land die verspreid lagen over heel Letland en zij lieten zich niet onderwerpen aan 

de wetten en eisen van de Letse Republiek. Deze troepen gedroegen zich als het ware als 

een staat binnen een staat en waren ook veroorzakers van veel georganiseerde 

criminaliteit binnen Letland.133 Deze problemen met georganiseerde criminaliteit lagen 

dan ook niet zozeer aan het centrale gezag in Moskou, maar vooral door het zogenaamde 

krijgsherengedrag van verschillende Russische eenheden die zowaar onafhankelijk van 

Moskou opereerden. 

  Moskou wilde namelijk wel degelijk meewerken aan de geleidelijke afbouw van de 

aanwezigheid van Russische troepen op Letse bodem, aangezien deze troepen ook elders 

nodig waren in diverse crisisgebieden binnen de Russische grenzen.134 Boris Jeltsin was 

ook een sterke bondgenoot van de Baltische staten, aangezien hij in 1991 al zijn steun 

had gegeven voor een grotere autonomie voor de Baltische staten.135 Maar Moskou was 

ook van mening dat de Russische troepen ook nog van groot belang waren. Dit 

bijvoorbeeld om etnische Russen te beschermen die slachtoffer werden van geweld van 

Letse kant.136 

  Het argument dat etnische Russen beveiligd moesten worden lijkt iets 

overtrokken maar bevat weldegelijk een kern van waarheid. Al was er geen sprake van 

gemobiliseerd geweld op grote schaal, er waren weldegelijk spanningen tussen etnische 

Russen en Letten op kleinere schaal. In de Diena van 12 maart 1994, een Letse krant die 

ook in het Russisch verscheen, stond een artikel waarin verslag werd gedaan van een 

aantal gewelddadige incidenten waarbij Russische inspecteurs van huurappartementen 
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door de bewoners van de gebouwen in elkaar waren geslagen.137 De Russen waren van 

mening dat de Letse autoriteiten nog bij lange na niet in staat waren om een goed 

getrainde, georganiseerde en efficiënte  leger en politie macht te installeren138. Ook hier 

zat een kern van waarheid in, gezien het feit dat begin jaren ’90, de nieuwe Letse leger en 

politie eenheden over het algemeen extreem jong, vaak gewelddadig en slecht opgeleid 

waren.139 Dit neemt echter niet weg dat dit soort kleine incidenten slechts sporadisch 

voorkwamen, en niet resulteerde in grootschalig geweld.  

  Naast het argument betreffende het sporadische geweld, was Rusland ook van 

mening dat de rechten van de etnisch Russische burgers in Letland niet gewaarborgd 

werden door de Letse regering. Rusland beschuldigde Letland (en ook de overige 

Baltische staten) van het creëren van een ‘etnische democratie’, of zelfs een ‘Herrenvolk 

democratie’, die de Russische minderheid het staatsburgerschap, en daarmee politieke 

rechten ontnam.140  

  Hiermee werd vooral gedoeld op de wet van staatsburgerschap van 1991. Deze 

wet stelde dat alleen personen die het Lets staatsburgerschap hielden op 17 juni 1940, en 

hun nakomelingen het recht hadden op het automatisch staatsburgerschap van Letland.141 

Er werd ook vastgesteld dat de nakomeling van de zogenaamde staatsloze personen 

(etnische Russen) die na 1991 in Letland geboren waren, automatisch Lets staatsburger 

werden. Deze wet zorgde er dus voor dat een zeer groot deel van de vroegere Letse 

Sovjetrepubliek niet automatisch het Lets staatsburgerschap kreeg en daardoor werden 

uitgesloten van hun politieke rechten en inbreng in het politieke besluitvormingsproces.142  

  De reden dat deze wet werd ingevoerd door de Letse regering, was omdat de 

etnische Russen gezien werden als een potentiële destabiliserende factor in het 

nationaliseringproces in Letland. De reden hiervoor was dat deze groep namelijk gezien 

werd als een ‘’imperialistische minderheid’’ omdat Rusland predikte alle Russen in de 

nabije omgeving van Rusland te vertegenwoordigen en te beschermen.143 Deze angst voor 

de etnisch Russische minderheid leek vrij ongegrond. Dit aangezien in een referendum 

dat gehouden werd in 1989 betreffende de onafhankelijkheid van Letland, vele etnische 

Russen zich hadden uitgesproken voor Letse onafhankelijkheid. Van de 73,68 procent die 

                                                           
137 D.Laitin, Identity in Formation (Ithaca 1998) 184. 
138 Dreifelds, Latvia in Transition, 323. 
139 Ibid. 
140 G.Smith, The Nationalities Question in the Post-Soviet States (London 1996) 37. 
141 J.Dorodnova, Challenging Ethnic Democracy (Hamburg 2003) 22. 
142

Ibid.27. 
143 J.Casanova, review van: ‘Immigrants and Nationalists: Ethnic Conflict and Accommodation in Catalonia, the 
Basque Country, Latvia, and Estonia’’ Contemporary Sociology, (1996)747. 



36 
 

voor onafhankelijkheid hadden gestemd, was minstens 33 procent van niet etnisch Letse 

afkomst.144  

         Toch voelden de Letten zich bedreigd gezien het feit dat zij geen significante 

meerderheid in eigen land uitmaakten. De angst dat de grote groep etnische Russen een 

destabiliserende factor zou kunnen vormen in het transitieproces naar een eigen stabiele 

democratische staat bleef daardoor aanwezig.145  Zij waren bang de controle te verliezen 

over de ontwikkeling van hun nieuwgeboren staat. Zeker gezien de potentiële 

naturalisatie van een half miljoen etnische Russen, waren de Letten bang voor het feit dat 

hiermee de garantie dat alle inwoners samen zouden stemmen, om zo hun 

overeenkomstige belangen te verdedigen, in het gedrang zou komen.146 Dit had vooral 

betrekking tot het feit dat ten tijde van de Sovjet-Unie, de Letse taal en cultuur dermate 

onderdrukt werd, dat deze daarmee in gevaar kwamen.147  

  Dus om deze waarden te beschermen, werd de wet ingesteld die een streng beleid 

zou gaan voeren betreffende de naturalisatie en immigratie in Letland.  Een belangrijk 

gegeven is dat de etnische Russen niet geheel werden uitgesloten, aangezien zij zich 

konden naturaliseren tot Lets staatsburger. Viesturs Karnups, de Lets-Australische chef 

van de afdeling burgerschap en naturalisatie vertelt ook: ‘The intention of this department 

is not to find excuses for excluding people, but to create opportunities for people to 

become citizens who fulfill the requirements and who wish to integrate into Latvia’ .148 

Wanneer zij hiervoor in aanmerking wilden komen, moesten zij een staatsexamen 

afleggen waarin zij lieten zien over genoeg kennis te beschikken van de Letse taal. 

Etnische Russen weigerden dit echter vaak, aangezien zij van mening waren dat zij 

automatisch recht hadden op een Lets staatsburgerschaap aangezien zij geboren zijn en 

hun hele leven hebben doorgebracht in het huidige Letland. Hierbij kwam ook nog eens 

dat de meeste oudere Russische inwoners in hun hele leven nog geen één woord Lets 

hadden gesproken, ondanks het feit dat zij er hun hele leven al hadden gewoond.  

   De situatie betreffende het Lets staatsburgerschap was kortom ver van ideaal, 

maar ook niet onlogisch gezien het Letse standpunt. De situatie werd door Rusland 

vooral zo serieus genomen, omdat deze situatie gebruikt kon worden om militair 

ingrijpen te legitimeren. De nieuwe doctrine van het Russische leger die in de zomer van 

1992 werd ontworpen gaat hier ook op in. Deze nieuwe doctrine vermelde volgens 
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politicoloog Neil Melvin namelijk dat: ‘the Ministry of Defense was planning to use 

protection of Russians abroad as a basic justification for future external military action’.149  

Toch moet wederom gezegd worden dat de situatie in Letland zich niet leende voor 

Russisch ingrijpen. Al waren er irritaties en was de situatie in Letland verre van perfect, 

het was niet risicovol genoeg voor de etnische Russen dat het militair ingrijpen van 

Rusland legitimeerde. Daarbij moet ook gesteld worden dat Rusland zelf ook genoeg 

problemen binnen zijn eigen grenzen had in de vorm van economische malaise, en veel 

militaire troepen nodig had in landen zoals in Moldavië waar het in 1992 wel tot een 

gewapend conflict escaleerden. 

  Dit hoofdstuk heeft laten zien dat er ook aan Russische kant bepaalde elites zijn 

geweest die weldegelijk invloed hebben geprobeerd uit te oefenen op de etnische relaties 

in Letland voor eigen gewin. Ook heeft dit hoofdstuk duidelijk laten zien waarom deze 

pogingen mislukt zijn en niet tot grote gevolgen in de vorm van geweld hebben geleid. 

  Ten eerste was er nog tijdens de Sovjet-Unie het Interfront dat als instrument 

diende van de Communistische partij. Het Interfront moest het Lets nationalisme 

onderdrukken, maar mislukte daar jammerlijk in door het gebrek aan draagvlak onder de 

bevolking. Een tweede bedreigende factor was de Russische militaire aanwezigheid op 

Lets grondgebied. Door de chaos die was ontstaan na het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie, begonnen Russische militaire eenheden in Letland los van Moskou te opereren wat 

resulteerde in een stijging van criminaliteit. Afgezien van de problemen die hierdoor 

veroorzaakt werden, oefende het leger geen directe invloed uit op de etnisch Russische 

bevolking, waardoor de militaire elite geen aanstalten maakte om deze groep te 

mobiliseren. Als laatste was de wet op het staatsburgerschap een heikel punt tussen de 

Letten en etnische Russen. Al verkondigde Rusland dat het zijn burgers in de voormalige 

Sovjet-Unie deelstaten zou beschermen, waarmee zij militair ingrijpen probeerde te 

legitimeren, kwam het hier in de praktijk niet van aangezien Rusland weinig draagvlak had 

binnen Letland en zelf ook genoeg problemen binnen zijn eigen grenzen had. 
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Conclusie___________________________________________ 

 

Het proces naar een onafhankelijk Letland en de daaropvolgende transitie naar 

democratie is niet vlekkeloos verlopen. Het zou ook naïef zijn om te denken dat dit wel 

het geval zou zijn, gezien het feit dat de nieuwe democratische natiestaat gebouwd moest 

worden op de erfenis die de Sovjet-Unie had achtergelaten. De Sovjetbezetting heeft dan 

ook in veel opzichten een immense invloed gehad op Letland en zijn inwoners. De 

massa-immigratie die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd ingezet, zorgde voor 

een significante verschuiving in de demografie van Letland. Het percentage etnische 

Letten dat in 1935 nog uit 77% van de gehele bevolking bestond, was in 1989 geslonken 

naar 34%. Naast deze demografische verschuivingen, vond het op cultureel gebied ook 

veranderingen plaats die grote invloed hadden op de onderlinge relaties tussen de etnische 

groepen in Letland. Het belangrijkste aspect van deze russificatie is wel de ondergeschikte 

plaats van de Letse taal binnen de Letse maatschappij.  

  Als er dan gekeken wordt naar hoe het proces naar onafhankelijkheid en 

democratie in Letland daadwerkelijk is verlopen, moet er geconcludeerd worden dat dit 

proces succesvol is verlopen. Zeker gezien het feit dat de situatie in Letland relatief gezien 

een stuk lastiger was dan in andere landen in Oost-Europa, waar niet een dergelijke 

demografische situatie aanwezig was.150  

  De oorzaken van het succesvolle proces moeten vooral gezocht worden in de 

geweldloze aanpak van de Letse elite, en het feit dat het proces naar onafhankelijkheid 

zowel gericht was op nationalistische sentimenten als de gezamenlijke strijd voor 

democratie. Hierdoor voelden de etnische Russen zich ook aangesproken, en schaarde 

een groot gedeelte zich samen met de etnische Letten achter de vele bijeenkomsten en 

protesten voor onafhankelijkheid en afscheiding van de Sovjet-Unie.  

  Het feit dat het proces relatief succesvol is verlopen, betekent niet dat er 

weldegelijk spanningen zijn geweest tussen de beide bevolkingsgroepen. De 

Sovjetbezetting heeft een immense invloed gehad op de bevolking en het feit dat veel 

etnische Russen geassocieerd werden met deze bezetting, zorgde ervoor dat er wel 

degelijk spanningen ontstonden. Deze spanningen waren alleen vaak geïsoleerde 

incidenten en ontaardden niet in de volledige mobilisatie van een etnische groep. 
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De Russische elite, vooral doelend op de Sovjetmachthebbers in Moskou, waren juist wel 

uit op polarisatie tussen de beide bevolkingsgroepen. Polarisatie was wenselijk, omdat dit 

het proces naar onafhankelijkheid zou hinderen en daarmee de positie van het zittende 

regime met de bijbehorende elites niet zou aantasten. De polarisatie werd getracht te 

bereiken door het oprichten van groepen zoals het Interfront, die vooral gericht waren op 

de etnisch Russische bevolking. Deze tactiek bleek echter onsuccesvol vanwege het feit 

dat deze partijen niet echt een voet aan de grond kregen en de etnisch Russische 

bevolking zich vooral achter de democratische idealen van bijvoorbeeld het Lets 

Volksfront schaarden.  

  De chaos die in de vele Sovjetrepublieken ontstond na het uiteenvallen van de 

Sovjet-Unie vormde een grotere bedreiging voor de transitie naar democratie. De grote 

troepenmacht van de Sovjet-Unie die zich op Lets grondgebied bevond, dreigde als een 

destabiliserende factor te gaan fungeren. Dit vanwege het feit dat deze troepenmacht vaak 

afzonderlijk ging opereren van Moskou waardoor de criminaliteit significant steeg in 

Letland en het feit dat Letland door deze troepenmacht geen monopolie op geweld in 

eigen land had. 

  Ten slotte is de kwestie van het recht op het Lets staatsburgerschap behandelt. Dit 

was een heikel punt voor de etnische Russen, aangezien zij niet automatisch Lets 

staatsburger zouden worden, waardoor zij niet al de rechten genoten binnen de nieuwe 

democratie. Waar als snel geluiden waren te horen van discriminatie en schending van 

mensenrechten, bleek dat deze wet niet bedoeld was om etnische Russen uit te sluiten van 

de Letse samenleving. De etnische Russen konden weldegelijk Lets staatsburger worden, 

mits ze voldeden aan de eisen die aan hen werden gesteld. Deze wet werd noodzakelijk 

geacht voor de integratie van de etnische Russen en daarmee het creëren van een 

verenigde natie gebaseerd op het opnemen van diverse etnische groepen in het geheel. 

  Tegenwoordig is Letland volgens Freedom House, een NGO die onderzoek doet 

naar democratie, mensenrechten en politieke vrijheid, dan ook een volledig, succesvol 

geconsolideerde democratie.151 Toch is de onderlinge relatie tussen de etnische Letten en 

Russen nog niet perfect te noemen. Vooral de taalkwestie betreffende het 

staatsburgerschap speelt zelfs vandaag de dag nog een grote rol in de Letse politiek. 

Recentelijk is Letland bijvoorbeeld weer in het nieuws vanwege het taalreferendum dat op 

18 februari 2012 is gehouden. Dit taalreferendum had als onderwerp de invoering van 

Russisch als officiële staatstaal naast het Lets. Hierdoor zouden etnische Russen ook Lets 
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staatsburger kunnen worden, zonder dat zij de Letse taal hoeven te spreken. Tijdens het 

referendum stemden twee derde van de stemmers tegen het invoeren van Russisch als 

tweede officiële taal. Deze uitkomst kwam niet als een verrassing, maar de polarisatie van 

de twee etnische groepen was dan ook vooral het belangrijkste aspect van het 

referendum.  

  Deze recente ontwikkeling geeft aan dat het onderwerp van Lets nationalisme en 

de onderlinge relatie met de etnische Russen, nog steeds aan de orde is.  Deze 

ontwikkelingen gaan daarnaast gepaard met een actievere houding vanuit Rusland ten 

opzichte van de etnisch Russische minderheid in Letland in vergelijking met de afgelopen 

15 jaar onder Jeltsin en de eerste termijn van Vladimir Poetin. Poetin heeft zich recentelijk 

sterk uitgelaten over de kwestie in Letland en pleitte voor Russischtalige scholen en een 

einde aan de ‘’non-burger’’ status van de vele etnische Russen in Letland.152 In een artikel 

van politicologen Gundar King en David Nabb uit 2009, wordt gewaarschuwd over de 

intenties van Rusland ten opzichte van Letland. De auteurs waarschuwen voor het feit dat 

Rusland de intentie heeft om meer invloed uit te oefenen over zijn vroegere 

communistische satellietstaten. Het gevaar schuilt volgens hen in de intimidatie en de 

herbevestiging van Russische hegemonie op zowel economisch gebied als politiek gebied, 

door de mobilisatie van de grote Russische minderheid die zich in Letland bevind.153 

  Het blijkt dus dat de aanwezigheid van een grote Russische minderheid nog steeds 

voor spanningen zorgt op zowel internationaal als nationaal vlak. Hierdoor is de aanpak 

tijdens het proces naar democratische consolidatie begin jaren negentig van de vorige 

eeuw weer actueel geworden. Het is dan ook interessant om te kijken hoe Letland met de 

nieuwe situatie omgaat. Want Letland is tegenwoordig een succesvol geconsolideerde 

democratie en volwaardig lid van de Europese Unie, maar toch blijft de erfenis van de 

Sovjetbezetting de Letse republiek achtervolgen.  

 

 

 

                                                           
152

 S.Roman, ‘Putin Criticizes Estonia, Latvia in Anti-Western Article’, Estonian Public Broadcasting, (versie27 februari 
2012)  http://news.err.ee/politics/01cb0d75-5002-4caa-9538-74ea7ad22338 23 maart 2012. 
153 G.King & D.McNabb,'Crossroads Dynamics in Foreign Policy. The Case of Latvia', Problems of Post-Communism 53 
(2009) 29. 
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