
Op zaterdag 11 december 2010 raakten in het hart 
van Moskou, op het Manegeplein pal naast het 
Kremlin, duizenden jeugdige voetbalfans slaags met 
de politie. Zij hadden zich verzameld om uiting te 
geven aan hun woede over de moord op een suppor-
ter van de Moskouse voetbalclub Spartak tijdens een 
ruzie met een groepje Noord-Kaukasiërs een kleine 
week eerder. In wat veel weg had van een onderlinge 
deal, had de politie, door en door corrupt als ze in 
Rusland is, de daders eerst laten lopen en pas nadat 
daarover onrust was gerezen, alleen de hoofdver-
dachte opgepakt. Onder de voetbalfans heerste een 
dominante Russisch-nationalistische stemming, wat 
tot uitdrukking kwam in de leuzen die werden ge-
roepen, zoals ‘Rusland voor de Russen’. De op de uit-
barsting totaal onvoorbereide politie werd bekogeld 
met rookbommen, flessen, stukken metaal en ijs en 
brandende fakkels, en wist de demonstranten slechts 
met de grootste moeite te verspreiden. Daarna ging 
het geweld verder in de metro, waar mensen afkom-
stig uit de Kaukasus en Centraal-Azië in elkaar wer-
den geslagen.

Een soortgelijke demonstratie vond tezelfdertijd 
plaats in Sint-Petersburg. De dagen erna bleef het be-
halve in Moskou ook in veel andere steden onrustig. 
Om verdere etnische rellen te voorkomen, verrichtte 
de politie honderden arrestaties, waarbij een heel ar-
senaal aan messen, knuppels, pistolen en ander wa-
pentuig in beslag werd genomen. Commentatoren 
konden zich eerdere rassenrellen in Moskou op deze 
schaal niet herinneren en namen het woord ‘pogrom’ 
in de mond.1

De regering was onaangenaam verrast. Russische 
nationalisten kunnen doorgaans op de nodige toleran-
tie van de kant van de autoriteiten rekenen, in elk ge-
val veel meer dan de politieke oppositie. Zo worden 
op 4 november, Ruslands ‘dag van nationale eenheid’, 
jaar in jaar uit ongestoord ‘Russische marsen’ gehou-
den, met duizenden deelnemers, die ook leuzen r oepen 
als ‘Rusland voor de Russen’, terwijl demonstraties van 
de oppositie meestal meteen in de kiem worden ge-
smoord. Maar deze agressie ging het Kremlin duide-
lijk te ver.

Racistisch geweld
Hoe onvertoond de gebeurtenissen van 11 december 
in Moskou ook waren, xenofobie is in Rusland aller-
minst een nieuw verschijnsel. Al jaren is er sprake van 
toenemend geweld tegen mensen met een niet-Sla-
visch voorkomen. De niet-gouvernementele mensen-
rechtenorganisatie SOVA houdt (wegens gebrekkige 
informatie helaas onvolledige) statistieken bij van het 
aantal slachtoffers van racistisch geweld in Rusland.2 
Topjaar is vooralsnog 2008, toen er om raciale rede-
nen 110 mensen werden vermoord en 487 verwond. 
In 2009 nam het aantal slachtoffers voor het eerst in 
jaren iets af, want politie en justitie waren er wat meer 
tegen gaan ondernemen en extremistische groeperin-
gen hadden daarop hun tactiek aangepast.

Tienduizenden mensen zijn jaarlijks doelwit 
van racistisch geweld. Het is vooral gericht tegen 
Tsjetsjenen en andere oorspronkelijke bewoners van 
de Noord-Kaukasus, dat wil zeggen Russische staats-
burgers, evenals mensen afkomstig uit de voormalige 
Sovjetrepublieken in Transkaukasië en Centraal-Azië. 
Ook zigeuners en mensen uit Afrikaanse en Aziatische 
landen moeten het dikwijls ontgelden. Daders zijn 
vaak skinheads, waarvan er in Rusland enkele tiendui-
zenden rondlopen. Overigens klagen Russen op hun 
beurt ook over toenemend straffeloos geweld van de 
kant van vooral jongeren uit de Noord-Kaukasus.3

Naast individuele aanvallen vindt er regelmatig 
omvangrijker, meer gecoördineerd geweld plaats. Zo 
eiste een bomaanslag op de Moskouse Tsjerkizov-
markt, waar veel kooplui van niet-Russische origine 
handel drijven, in augustus 2006 twaalf doden en vijftig 
gewonden, van wie sommigen zwaar. Drie Russische 
studenten (skinheads) werden gearresteerd, die de aan-
slag met een zelfgemaakte bom zouden hebben ge-
pleegd. Later in die maand kwam het raciale geweld 
tot een uitbarsting in Kondopoga, een provinciestad in 
Karelië, met ruim 30.000 inwoners. Bij een vechtpartij 
in een café tussen lokale inwoners en Tsjetsjenen wa-
ren twee Russen vermoord; hun keel was doorgesne-
den, op de ‘Tsjetsjeense manier’, aldus het Russische 
commentaar. Vooral jeugdige Russen namen hierna 
het recht in eigen hand en koelden hun woede op de 
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plaatselijke Tsjetsjeense gemeenschap. Duizenden in-
woners verzamelden zich om deportatie van de immi-
granten te eisen. De bijeenkomst werd gevolgd door 
meer geweld tegen de Tsjetsjenen, die hierna en masse 
de stad uitvluchtten.4

De pogrom van Kondopoga staat net zo min op 
zich zelf en is voorafgegaan evenals gevolgd door 
een hele reeks soortgelijke gevallen, die alleen min-
der publiciteit hebben gekregen. Een recent geval 
deed zich in de herfst van 2010 voor in de Moskouse 
voorstad Chotkovo (met ongeveer 25.000 inwoners). 
Ook hier begon het met een moord, waarvan twee 
Tadzjieken werden verdacht. Dit leidde tot onrust en 
geweld waarbij leden van extreem-nationalistische 
Slavische Unie betrokken zouden zijn geweest. Als 
resultaat werden alle circa 1.500 gastarbeiders de stad 
u itgejaagd.5

‘Rusland voor de Russen’
Daarbij moet men bedenken dat het gevoel waar dit 
geweld uit voortvloeit, bij veel Russen leeft. Een ge-
zaghebbend opiniebureau peilde eind 2009 dat 54% 
van de Russische bevolking de leuze ‘Rusland voor de 
Russen’ steunde, waarvan 18% zonder meer en 36% 
binnen zekere grenzen; 61% wilde de toelating van 
gastarbeiders inperken.6 De ‘allochtonen’ worden in 
verband gebracht met de groeiende criminaliteit en 
gezien als parasieten, die de Russen het brood uit de 
mond stoten (al doen ze veelal werk waar geen Russen 
voor te vinden zijn). Dit beeld wordt door sommige 
politici en media gretig bevestigd.

De trek van mensen uit de Noord-Kaukasus en an-
dere niet-Slaven op zoek naar werk in oorspronkelijk 
Russische gebieden is al jaren gaande. Hun aantal is op 
zich zelf niet zo gigantisch, maar hun in vergelijking 
met de Russen hechte gemeenschapszin en sterk ge-
voel van onderlinge solidariteit komen hun ook bij het 
zakendoen goed van pas; vaak hebben zij de controle 
over markten bemachtigd.7

Politie en Openbaar Ministerie knijpen bij racis-
tisch geweld al gauw een oogje toe of kwalificeren het 
slechts als ‘hooliganisme’, terwijl justitie bij eventuele 
berechting dikwijls opmerkelijk lage straffen oplegt. 
Pas de laatste paar jaar wordt er iets meer werk van 
gemaakt.

De overheid laat zichzelf evenmin onbetuigd. Zo 
vonden er in 1999, na een reeks bomaanslagen op flat-
gebouwen die Tsjetsjenen in de schoenen werd gescho-

ven, op grote schaal deportaties plaats van Tsjetsjenen 
uit Moskou. In 2006 werden  in een door de staat geor-
kestreerde campagne in verband met Russische onmin 
met Georgië de zaken van tientallen Georgiërs geslo-
ten en werden honderden Georgiërs gedeporteerd; ook 
Russen van Georgische afkomst werden lastiggeval-
len, waarbij Moskouse scholen bijvoorbeeld om lijsten 
van scholieren met Georgische achternamen werd ge-
vraagd. In contraterroristische acties worden vaak luk-
raak mensen uit de Kaukasus aangehouden, met alle 
gevolgen van dien.8 Terroristische aanslagen, zoals die 
op het Moskouse vliegveld Domodedovo op 24 j anuari 
jl., verergeren het effect nog. De willekeur leidt tot een 
spiraal van groeiend antagonisme van vooral jonge 
Noord-Kaukasiërs jegens Rusland, geëvenaard door 
toenemende Russische afkeer van Noord-Kaukasiërs.

De in 2002 door Aleksandr Belov opgerichte 
Beweging Tegen Illegale Immigratie geniet met haar 
leuze ‘Rusland voor de Russen’ aanzienlijke populari-
teit, zonder dat de overheid haar veel in de weg legt. 
Zij was ook betrokken bij de pogrom in Kondopoga. 
Zij mobiliseert de maatschappij voor nationalistische 
doelen, zoals deportatie van illegale migranten en 
niet-burgers die criminaliteit bedrijven, een maximaal 
restrictief immigratiebeleid en afschaffing van visum-
vrij reizen. Na de demonstratie op het Manegeplein 
werd de ‘11 December-Beweging’ opgericht, die in een 
manifest binnen een maand het vertrek van alle gast-
arbeiders eiste, zo niet, dan moesten ze worden op-
gepakt en voor de rest van hun leven in dienst van de 
staat te werk worden gesteld.9 (Al kunnen mensen uit 

de Noord-Kaukasus moeilijk worden uitgezet, want 
dat gebied maakt deel uit van Rusland.) Na de aan-
slag van 24 januari wilden activisten uit dezelfde hoek 
in Moskou een demonstratie houden, maar de poli-
tie voorkwam dit met een tiental aanhoudingen, on-
der meer van de leider van de club ‘Slavische Kracht’, 
Dmitri Djomoesjkin.10 Maar ook aan de officiële poli-
tiek gelieerde jeugdbewegingen als Nasji (‘De Onzen’) 
en Molodaja Gvardia (‘Jonge Garde’) gebruiken vaak 
leuzen die hier dichtbij in de buurt komen.

Demografische en economische behoefte aan 
immigranten

De Russische afkeer van allochtonen lijkt nogal zelf-
destructief. Sinds begin jaren negentig kampt Rusland 
met een ernstige demografische crisis. Jarenlang is de 
bevolking met soms tegen de miljoen mensen per jaar 
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teruggelopen, en dit ondanks het feit dat miljoenen 
Russen uit de andere voormalige Sovjetrepublieken 
in dezelfde periode naar Rusland zijn gerepatrieerd. 
Telde Rusland bij het uiteenvallen van de Sovjetunie 
nog bijna 149 miljoen inwoners, het bevolkingstal is 
nu gezakt tot onder de 142 miljoen.

De laatste paar jaar is de terugloop inderdaad wat 
verminderd, waaraan de autoriteiten meteen nogal 
voorbarige conclusies hebben verbonden. Ze voor-
zien eerst een stabilisering van het bevolkingsaantal 
rond 142-143 miljoen, gevolgd door een lichte groei 
naar 145 miljoen tegen 2025. De meeste deskundigen 
vinden dit optimisme echter misplaatst en bespeuren 
vooralsnog geen echte ommekeer, zeker als Rusland 
niet de deur openzet voor aanzienlijke immigratie.

Een van de gevolgen van de demografische crisis 
is een sterke afname van het arbeidspotentieel, die de 
komende jaren nog zal versnellen en haaks staat op het 
streven van de Russische overheid naar aanhoudende 
economische groei. De afname zou desnoods te com-
penseren zijn door immigratie, maar zoals we hebben 
gezien ligt de acceptatie daarvan erg moeilijk.

Na de Verenigde Staten is Rusland het land dat 
de meeste immigranten aantrekt ter wereld. Het zijn 
voor een belangrijk deel gastarbeiders uit de voor-
malige Sovjetrepublieken, die er niet op uit zijn zich 
permanent in Rusland te vestigen. Veel van deze im-
migranten werken illegaal in Rusland, wat dit terrein 
nogal mistig maakt en voedsel geeft aan mythen. Zo 
is de afgelopen jaren door politici en media het ver-
haal verspreid dat ‘miljoenen’ Chinezen Rusland zou-
den zijn binnengekomen en op het punt zouden staan 
het Russische Verre Oosten over te nemen: het ‘gele 
gevaar’. Dit terwijl in de praktijk meer Russen naar 
China gaan dan andersom en Rusland een flinke toe-
stroom van Chinese migranten om demografische en 
economische redenen heel goed zou kunnen gebrui-
ken.11

In een VN-rapport is berekend dat, wil Rusland 
in de eerste helft van de 21ste eeuw zijn bevolking op 
peil houden, het een netto-immigratie van 25 miljoen 
mensen nodig heeft; om het arbeidspotentieel op het-
zelfde niveau te houden, is zelfs een netto-immigratie 
van 36 miljoen nodig.12

Vóór de economische crisis die eind 2007 begon 
werden getallen genoemd van grofweg tussen de 3 en 
3,5 miljoen arbeidsmigranten die permanent beschik-
baar waren voor de Russische arbeidsmarkt, afgezien 
van seizoensfluctuaties uiteenlopend van 2 à 2,5 mil-
joen mensen in de winter tot 4 à 4,5 miljoen in de 
lente en zomer. De meesten waren afkomstig uit wat 
Russen het ‘nabije buitenland’ noemen, dat wil zeggen 
de voormalige Sovjetrepublieken; rond de 20% kwam 
uit Zuidoost-Azië, China en andere landen van het 
‘verre buitenland’. Hun rechtspositie was vaak beroerd 

en hun arbeidsvoorwaarden deden sterk aan slavernij 
denken. Het ontbreken van een verblijfs- of werkver-
gunning maakte hen extreem afhankelijk van de werk-
gever. Als illegalen moesten zij zich tegen lage betaling 
en met lange werktijden tevreden stellen met zwaar 
werk, waar de lokale bevolking op deze manier geen 
belangstelling voor had.13

De economische crisis deed 20 tot 30% van de 7 à 
8 miljoen gastarbeiders uit Rusland naar huis terug-
keren.14 Volgens de Federale Migratiedienst waren er 
eind vorig jaar 3 tot 3,5 miljoen illegale migranten in 
Rusland, tegenover 10 miljoen in 2001 en 5 miljoen 
in 2005.15

Quota voor arbeidsmigranten
In 2005 kondigden de autoriteiten een liberaler mi-
gratiepolitiek aan, gericht op toelating van meer legale 
immigranten. ‘Wij moeten dringend onze migratie-
strategie veranderen […] om mensen naar Rusland 
te trekken die een positieve bijdrage aan onze econo-
mie kunnen leveren,’ zo verklaarde Vladimir Poetin in 
maart van dat jaar op een bijeenkomst van de Russische 
Veiligheidsraad.16 Maar de nieuwe migratieregels, die 
begin 2007 van kracht werden, beperkten juist het 
aantal werkvergunningen voor arbeidsmigranten met 
een quotasysteem. Met ingang van 2008 werd het bui-
tenlanders bovendien verboden handel te drijven op 
markten en in kiosken, terwijl in de zomer van 2009 
de grote Tsjerkizov-markt in Moskou gesloten werd, 
wat vooral een klap was voor Chinese kooplieden.17

In 2007 werd voor arbeidsmigranten nog een quo-
tum bepaald van 6 miljoen, dat moest dienen als een 
soort amnestieprogramma om in Rusland werkende 
migranten te legaliseren. Als resultaat werden naar 
schatting 4 miljoen illegale migranten geregulariseerd. 
Daarna gingen de quota echter omlaag naar een ni-
veau onder de feitelijke vraag naar buitenlandse arbeid. 
Voor 2008 bedroeg het nog 3,4 miljoen, maar het quo-
tum voor 2009 (aanvankelijk bepaald op 4 miljoen) 
werd later door Poetin gereduceerd tot 2 miljoen, met 
het populistische argument dat de arbeidsmarkt voor 
Russische staatsburgers moest worden beschermd. 
Het quotum voor 2010 kwam uiteindelijk uit op 1,3 
miljoen.18 Eind 2010 pleitte Poetin, naar aanleiding 
van de etnische rellen uit het begin van dit artikel, 
voor verdere aanscherping van de regels ter verkrijging 
van een verblijfsvergunning, ook voor mensen uit de 
Noord-Kaukasus.19

Bij de efficiëntere migratiepolitiek waarop Poetin 
nog in 2006 in zijn jaarlijkse rede voor het parlement 
in verband met de volgens hem ‘kritieke’ demogra-
fische situatie in Rusland had aangedrongen, gaf hij 
p rioriteit aan het ‘aantrekken van onze medevader-
landers (soötetsjevenniki) uit het buitenland’. Daarmee 
doelde hij behalve op etnische Russen ook op men-
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sen die zijn grootgebracht in de Russische traditie en 
cultuur.20 Hij wilde hen stimuleren zich te vestigen in 
gebieden met een extra sterke bevolkingsafname, zoals 
het Russische Verre Oosten.21 De bron van Russische 
repatrianten was echter in de jaren negentig al gro-
tendeels uitgeput, en de belangstelling om zich in de 
periferie te vestigen was al helemaal gering.

Monster van Frankenstein
Hoe gaat de Russische overheid met nationalisme om? 
Dat Rusland geen ontwikkelde democratie heeft, be-
tekent niet dat de regering zich niets aan de mening 
van de bevolking gelegen laat liggen. Juist zonder de-
mocratische legitimering lijken regeringen vaak extra 
gevoelig voor populisme. De Russische regering wil 
graag laten zien dat zij de belangen van de bevolking 
ter harte neemt. Zij treedt wel op tegen sommige uit-
wassen, maar toont zich ongenegen de confrontatie 
aan te gaan met Russisch nationalisme; als ze de ui-
tingen daarvan al niet goedkeurt, tolereert ze die toch 
veelal.22 Vandaar dat sommige waarnemers spreken 
van het creëren van een monster van Frankenstein, dat 
daarna onbeheersbaar wordt.

Kun je inderdaad zeggen dat de Russische overheid 
racisme en xenofobie opzettelijk stimuleert? Dat men 
dit verschijnsel graag als kaart achter de hand houdt 
als argument bij de inperking van vrijheden, of om een 
gepresenteerde kandidaat bij een successiestrijd voor 
te stellen als redelijk alternatief voor zulk extremisme? 
Ook in verband met de ongeregeldheden van 11 de-
cember viel te beluisteren dat ze achter de schermen 
zouden zijn geregisseerd door facties binnen het es-
tablishment, met het oog op de parlements- en pre-
sidentsverkiezingen van eind 2011-begin 2012, met 
de bedoeling te laten zien dat de zittende president 
Dmitri Medvedev de zaak onvoldoende onder con-
trole heeft, of om Poetin op te voeren als aanvaardbaar 
alternatief voor het dreigende ‘fascistische gevaar’, kort 
gezegd: ‘Poetin of de fascisten’. Hoewel dit soort sa-
menzweringstheorieën niet onvoorstelbaar is, vormen 
zij toch te glad ijs om zonder concrete aanwijzingen 
serieus te nemen.

Deze diffuse situatie roept reminiscenties op aan 
de pogroms in het Russische rijk van eind 19de-begin 
20ste eeuw. Ook toen was de rol van de overheid dubi-
eus. Men spreekt wel van ‘zoebatovisme’, naar de po-
litiefunctionaris Sergej Zoebatov, die pro-regeringsge-
zinde vakbonden oprichtte om protest te kanaliseren. 
In een artikel ziet Dmitry Shlapentokh overeenkom-
sten tussen deze gebeurtenissen uit de tijd dat Rusland 
de eerste voorzichtige schreden zette op het pad van 
het moderne kapitalisme, en anderzijds de combinatie 
van pogrom-achtig geweld met aanzetten tot politiek-
maatschappelijke organisatie, zoals die nu tot uiting 
is gekomen in Kondopoga en een hele reeks andere 

gevallen van dezelfde aard. Net als toen zouden in zijn 
ogen ook nu ‘de diepliggende kwalen van de Russische 
maatschappij ingrijpende gevolgen kunnen hebben 
voor de toekomst van het land’. Waarbij hij erop wijst 
dat de gebeurtenissen destijds de voorbode waren van 
een revolutie.23

Dat Poetin spoedig in de positie komt van iemand 
als Mubarak in Egypte, lijkt weinig waarschijnlijk. 
Voor een ‘kleurenrevolutie’ in Rusland is meer nodig 
dan een demonstratie op het Manegeplein of een po-
grom in Kondopoga. Maar hoopvol stemmen de be-
schreven verschijnselen allerminst. Een maatschappij 
waarin aan de ene kant burgers uit de Noord-Kaukasus 
geen andere uitweg zien dan het plegen van terreur, en 
aan de andere kant talloze Russische burgers Noord-
Kaukasiërs en ‘allochtonen’ in het algemeen niet ac-
cepteren en tegen hen het recht in eigen hand nemen, 
wekt niet de indruk humane en liberale vorderingen 
te maken.
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