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Abstract 

 

Deze masterproef focust op één van de meest actuele thema’s die de Europese samenleving vandaag 

kent: migratie. In het onderzoek worden twee aspecten van dit thema bestudeerd bij de Tsjetsjeense 

gemeenschap in België: participatie en identiteit. Daarbij wordt er specifiek onderzocht op welke 

manier deze gemeenschap participeert aan de Belgische samenleving en of dit een invloed heeft op 

hun identiteitsvorming. Dit onderzoek werd gebaseerd op 20 semi-gestructureerde diepte-interviews 

en beperkte participerende observatie.  

Na de vraagstelling, methode en theoretisch kader, omvat de empirische kern van de masterproef vier 

hoofdstukken. In het derde hoofdstuk worden de belangrijkste feitelijke kenmerken van de 

Tsjetsjeense gemeenschap beschreven. Daarbij wordt er een schatting gemaakt van het aantal 

Tsjetsjenen dat in België verblijft, wordt er onderzocht in welke steden ze zich concentreren en op 

welke manier ze naar België zijn gevlucht.  

In het vierde hoofdstuk wordt de participatie van de gemeenschap geanalyseerd. Dit gebeurt aan de 

hand van een opdeling tussen maatschappelijke (formele) en sociale (informele) participatie. Het valt 

daarbij op dat de Tsjetsjeense gemeenschap hoofdzakelijk sociaal participeert, waarbij familie, 

vrienden en het informele communicatiewerk centraal staan. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 

onderzoek naar de bepalende factoren voor hun participatie.  

Het tweede centrale concept ‘identiteit’ wordt vervolgens in het vijfde hoofdstuk onderzocht, op basis 

van een theoretisch model dat ontwikkeld werd voor deze masterproef. Dit model is gebaseerd op de 

volgende dimensies van identiteit: sociale identiteit, waarden en normen, traditiepraktijk, talenkennis 

en het gedrag van de gemeenschap.  

Ten slotte wordt in het zesde en laatste hoofdstuk de relatie tussen de twee centrale concepten 

onderzocht, waarbij er wordt nagegaan op welke manier de participatie van de gemeenschap aan de 

Belgische samenleving hun identiteitsvorming beïnvloedt.  
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Inleiding 

 

Je kan er niet meer omheen, migratie is een actueel onderwerp. Zowel voor journalisten, politici, 

onderzoekers en Jan Modaal. Sinds Wereldoorlog II is migratie niet meer weg te denken uit ons 

dagelijkse leven en heeft het meer invloed op de organisatie van onze samenleving dan de meeste 

burgers vermoeden. Midden 2014 waren er volgens de United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) 13 miljoen personen op de vlucht voor conflict, klimaatsverandering, armoede en 

honger. Deze personen hebben volgens het VN agentschap slechts drie uitwegen: lokale integratie, 

repatriatie of hervestiging.1 Daarvan is de stroom van migranten die vluchten naar Europa voor ons de 

meest zichtbare en invloedrijke groep vluchtelingen.  

 

Dit onderzoek stelt scherp op deze laatste groep, die in de meeste gevallen een tijdelijk onderkomen 

probeert te vinden in de Europese samenleving. Meer specifiek wordt de participatie en identiteit van 

een allochtone gemeenschap in een bredere samenleving onderzocht.  

België is een land waar verscheidene migrantengemeenschappen een leven opbouwen, nadat ze zijn 

gevlucht uit hun land van herkomst. De meest zichtbare gemeenschappen zijn de Italianen in Limburg, 

de Turken in Gent en de Marokkanen in en rond Brussel. Een gemeenschap die echter niet zo opvallend 

is als de voorgaande, is de Tsjetsjeense gemeenschap. Volgens cijfergegevens van het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verdween de Russische Federatie nochtans van 2005 

t.e.m. 2010 niet uit de top 3 van asielaanvragen in België, met ongeveer 1.500 ingediende 

asielaanvragen per jaar.2 Daaruit kan worden afgeleid dat de impact van de Tsjetsjeense gemeenschap 

op de Belgische samenleving niet te onderschatten is en rijst de vraag waarom deze gemeenschap niet 

wordt bestudeerd.  

 

Er zijn talloze redenen waarom er amper aandacht is voor de Tsjetsjeense gemeenschap in het 

migratie-onderzoek in België: de migratiegolven vanuit Tsjetsjenië zijn zeer recent, personen van 

Tsjetsjeense origine worden geregistreerd in de statistieken als Russische onderdanen, Tsjetsjenen 

worden in de media vaak genoemd in verband met misdaad en terrorisme, de gemeenschap wordt als 

erg gesloten gepercipieerd, enz.  

 

Dit onderzoek tracht voorbij deze valkuilen en vooroordelen te komen en schetst een algemeen beeld 

van de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Er worden eerste enkele feitelijke kenmerken van de 

gemeenschap onderzocht; aantal, verspreiding en migratie. Daarna wordt de participatie van de 

Tsjetsjeense gemeenschap aan de Belgische samenleving geanalyseerd, aan de hand van een 

beschrijving van de historiek van de georganiseerde gemeenschap, een analyse van de 

maatschappelijke en sociale participatie en een onderzoek naar de bepalende factoren voor hun 

participatie. Vervolgens wordt de identiteit van de gemeenschap bestudeerd, aan de hand van een 

theoretisch model dat gebaseerd is op: sociale identiteit, waarden en normen, traditiepraktijk, taal en 

gedrag. De relatie tussen de Tsjetsjeense identiteit en participatie in België wordt ten slotte onderzocht 

in het laatste hoofdstuk van de masterproef, waarbij er wordt gefocust op welke manier participatie 

een invloed uitoefent op de identiteitsvorming van de Tsjetsjenen in België.  

 

                                                           
1 Internetbron: UNHCR: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1d.html  
2 Internetbron: CGVS: http://www.cgvs.be/nl/cijfers/ 

http://www.cgvs.be/nl/cijfers/
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1. Vraagstelling en methode 

De vraagstelling en methode van deze masterproef werden reeds uitgebreid besproken in de 

onderzoekspaper De Tsjetsjeense gemeenschap in Vlaanderen en Brussel (2014) die reeds vorig 

academiejaar werd geschreven. Dit hoofdstuk is zodoende overwegend gebaseerd op deze 

onderzoekspaper.   

 

1.1. Probleemstelling  
 

Net zoals vele andere landen werd België de voorbije eeuwen geconfronteerd met het fenomeen 

migratie. Vooral in de 20ste en 21ste eeuw ervaren we de gevolgen van deze migratie, niet alleen in het 

straatbeeld, maar ook in de manier waarop de Belgische samenleving wordt georganiseerd. Om dit 

fenomeen te kunnen plaatsen werd er de voorbije jaren veel onderzoek naar verricht.  

 

De sociale en politieke organisatie van een allochtone gemeenschap in een samenleving is een aspect 

van migratie dat vaak wordt onderzocht. In België werd er bijvoorbeeld reeds onderzoek gedaan naar 

de Turkse en Marokkaanse gemeenschap (Swyngedouw et al., 1999), de Spaanse gemeenschap 

(Stevens, 1998), de Chinese gemeenschap (Pang, 1993), enz. Naar de Tsjetsjeense gemeenschap in 

België werd er echter tot nu toe amper onderzoek gedaan.  

 

Toen er werd beslist om de Tsjetsjeense gemeenschap in België te onderzoeken, werd het volgende 

thema vastgelegd: 

“Participatie en identiteit van de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Daarbij worden eerst 

enkele algemene kenmerken onderzocht, vervolgens de manier waarop deze gemeenschap 

participeert aan de Belgische samenleving en tenslotte zal worden nagegaan hoe de 

gemeenschap hun identiteit invult.” 

 

Na verder onderzoek, aan de hand van literatuurstudie en interviews, werd er een centrale 

probleemstelling opgesteld:  

“Op welke manier participeert de Tsjetsjeense gemeenschap aan de Belgische samenleving en 

heeft dit een invloed op hun identiteitsvorming?”. 

Een eerste afbakening voor deze probleemstelling gebeurde op inhoudelijk niveau; er werd gekozen 

voor een focus op de participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap i.p.v. op hun sociale en politieke 

organisatie. Participatie is een meer concreet en afgebakend onderwerp, waar minder onenigheid over 

is dan over het concept ‘sociale en politieke organisatie’.  

 

De tweede afbakening gebeurde vervolgens op geografisch niveau. Initieel was het de bedoeling om 

enkel Vlaanderen en Brussel te onderzoeken, omwille van het korte tijdsbestek van de masterproef en 

allerlei praktische belemmeringen. De Tsjetsjeense gemeenschap in Wallonië is bijvoorbeeld minder 

georganiseerd is en dus moeilijker bereikbaar. (E. Erstukajeva, persoonlijke communicatie, 7 april 

2014) Na enkele gesprekken werd er echter beslist om toch te focussen op gans België om op deze 

manier een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de gemeenschap.  

 

Het onderzoek is hoofdzakelijk praktijkgericht; het is de bedoeling om een praktisch overzicht aan te 

bieden van de participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Op deze manier krijgen andere 



6 
 

actoren binnen de Belgische samenleving een zicht op de Tsjetsjeense gemeenschap en kunnen zij op 

basis daarvan actie ondernemen.  

 

1.2. Specifieke onderzoeksvragen  
 

Om een zicht te krijgen op de participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België worden er eerst 

enkele algemene kenmerken van de gemeenschap onderzocht. 

In het eerste deel van het onderzoek wordt er onderzocht hoeveel Tsjetsjenen er wonen in België, 

waar deze personen wonen en of er daarbij sprake is van een concentratie in bepaalde steden en hoe 

de gemeenschap is gemigreerd naar België.  

 

In het tweede deel van het onderzoek wordt er gefocust op de algemene probleemstelling: de 

participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap aan de Belgische samenleving. Daarbij wordt eerst de 

historiek van de georganiseerde Tsjetsjeense gemeenschap in België onderzocht, opgevolgd door een 

beschrijving van de maatschappelijke en sociale participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap aan de 

Belgische samenleving. Daarna wordt er bestudeerd welke factoren beslissend zijn voor de participatie 

van de gemeenschap aan de Belgische samenleving.  

 

In het derde deel wordt er nagegaan of er een gemeenschappelijke Tsjetsjeense identiteit bestaat en 

op wat deze gebaseerd is. Dit wordt onderzocht aan de hand van enkele constitutieve dimensies van 

identiteit; sociale identiteit, waarden en normen, traditiepraktijk, taal en gedrag.  

 

Ten slotte wordt in het vierde en laatste hoofdstuk de relatie tussen de Tsjetsjeense identiteit en 

participatie onderzocht, waarbij er hoofdzakelijk aandacht is voor de invloed van participatie op de 

identiteitsvorming. Daarbij staat deze vraag centraal: ‘Op welke manier beïnvloedt participatie de 

identiteitsvorming van de Tsjetsjeense gemeenschap in België?’ 

 

1.3. Onderzoeksdesign 
 

In dit deel van de masterproef zal de praktische en technische uitwerking van het onderzoek toegelicht 

worden, waarvoor ik mij baseerde op de cursus Methodologie van de sociale wetenschappen, een 

inleiding van Henk Roose en Bart Meuleman (2014) en het Handboek kwalitatieve 

onderzoeksmethoden van Dimitri Mortelmans (2013).  

 

1.3.1. Aanpak 

 

Deze masterproef is een kwalitatief onderzoek, omdat de centrale concepten van het onderzoek, 

participatie en identiteit, complexe en abstracte begrippen zijn. Bovendien werd er amper academisch 

onderzoek verricht naar de Tsjetsjeense gemeenschap in België, waardoor de operationalisering van 

dit onderzoek zich niet kan baseren op bestaand wetenschappelijk onderzoek of kennis. Het bleek 

bijgevolg moeilijk om de centrale concepten te concretiseren, waardoor ze tijdens het onderzoek op 

verschillende manieren werden gemeten. Volgens Henk Roose en Bart Meuleman (2014) is dit soort 

onderzoek een ‘open, inductief meetproces’, wat typerend is voor kwalitatief onderzoek.  
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Kwalitatief onderzoek omvat een enorme waaier aan verschillende onderzoeksmethoden. Voor dit 

onderzoek werd er gekozen voor het afnemen van semi-gestructureerde diepte-interviews, in 

combinatie met participerende observatie binnen de gemeenschap. 

Er werd kozen voor diepte-interviews, omdat er op deze manier kan doorgevraagd worden naar 

achterliggende motivaties en opinies, wat in het Engels ‘probing’ wordt genoemd. (Meuleman & 

Roose, 2014, p. 294) Dankzij de keuze voor deze onderzoeksmethode kon het verloop van het 

onderzoek bovendien aangepast worden aan de omstandigheden en de reacties van de respondenten. 

In dit geval respondenten waar nog niet veel onderzoek naar werd gedaan en deze flexibiliteit dus 

essentieel was om het verloop van het onderzoek in goede banen te leiden. Er werden bijvoorbeeld 

twee verschillende vragenlijsten opgesteld: één voor personen van Tsjetsjeense origine en een andere 

voor personen die niet in Tsjetsjenië geboren zijn, maar die wel veel contact hebben met de 

Tsjetsjeense gemeenschap in België. Dit proces waarbij data-verzameling en data-analyse elkaar 

afwisselen, wordt door professor Dimitri Mortelmans een cyclisch iteratief proces genoemd. 

(Mortelmans, 2013) Wanneer er bijvoorbeeld in de analyse werd opgemerkt dat er nog niet voldoende 

personen uit Wallonië waren geïnterviewd, werd er nog gezocht naar enkele personen die bereid 

waren een gesprek aan te gaan. Bovendien werden de vragenlijsten telkens aangepast wanneer er 

nieuwe vaststellingen werden gedaan.   

 

Naast de onderzoeksmethode van diepte-interviews koos ik voor een aanvullende methode; 

participerende observatie. In de publicatie Participant observation, a guide for fieldworkers (2013) 

definiëren de auteurs deze onderzoeksmethode als volgt:  

“Participant observation is a method in which a researcher takes part in the daily activities, 

rituals, interactions, and events of a group of people as one of the means of learning the 

explicit and tacit aspects of their life routines and culture”. (Dewalt & Dewalt, 2011, p. 1) 

Het was oorspronkelijk de bedoeling om participerend te observeren aan de hand van vrijwilligerswerk 

binnen een organisatie die veel contact heeft met personen van Tsjetsjeense origine. Na een lange 

zoektocht bleek zo’n organisatie echter niet te bestaan of niet bereid om mij op te nemen in hun 

werking. Daarna werd er beslist om deze tweede methode als een aanvulling te beschouwen op de 

diepte-interviews. Er kon worden deelgenomen aan twee activiteiten; de herdenking van de 

deportatie op 21 februari in Antwerpen en een bezoek aan een Tsjetsjeense worstelclub (waarvan de 

leden anoniem willen blijven). Dankzij deze activiteiten kon er op een minder formele manier in 

contact worden getreden met de vrij gesloten groep van Tsjetsjenen in België. De sociale wenselijkheid 

ten opzichte van de onderzoeker bleef echter nog steeds groot; waarmee rekening werd gehouden bij 

de analyse van de resultaten.   

 

1.3.2. Populatie, steekproef en plaats van het onderzoek 

 

Dit onderzoek richt zich naar de Tsjetsjeense gemeenschap in België: ‘Belgen die in Tsjetsjenië geboren 

zijn, die momenteel in België wonen en 16 jaar of ouder zijn.’  

 

Om echter een genuanceerd beeld te vormen van deze gemeenschap, werden er eveneens enkele 

Belgen ondervraagd die niet in Tsjetsjenië geboren zijn. Deze populatie werd gedefinieerd als volgt: 

‘Belgen die niet in Tsjetsjenië geboren zijn, maar wel veel contact hebben met de Tsjetsjeense 

gemeenschap.’  
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Om praktische redenen werd er een steekproef getrokken uit deze twee populaties. Een 

toevalssteekproef was in deze context niet mogelijk, onder meer omdat er geen lijst bestaat van alle 

personen van Tsjetsjeense origine die in België wonen en die ouder zijn dan 16 jaar. Bijgevolg werd er 

gekozen voor een theoretische steekproef, met een meer open en flexibel karakter; de 

sneeuwbalsteekproef. Er werd voor deze steekproef gekozen omdat deze geschikt is om populaties te 

onderzoeken die moeilijk bereikbaar zijn, maar wel in connectie staan met elkaar. (Meuleman & Roose, 

2014, p. 218) Om de diversiteit van de steekproef te vrijwaren, werden er verschillende vertrekpunten 

gebruikt om van daaruit mensen te contacteren.3  

 

In totaal werden er uiteindelijk 20 interviews afgenomen, waaronder 22 personen met Tsjetsjeense 

origine en 3 personen die niet in Tsjetsjenië geboren zijn, maar wel veel contact hebben met de 

Tsjetsjeense gemeenschap. De leeftijd van de respondenten varieerde van 16 tot 65 jaar en de meeste 

respondenten waren vrouwen, niettemin werden er ook 7 mannen geïnterviewd. Bovendien werden 

er personen geïnterviewd uit gans België in Antwerpen, Gent, Roeselare, Kortrijk, Temse, Oudenaarde, 

Sint-Niklaas, Brussel, Verviers, Eupen, Namen en Luik.  

 

Er stond een tolk paraat om te vertalen bij de diepte-interviews, maar er werd uiteindelijk toch geen 

beroep gedaan op haar diensten omdat de personen die werden geïnterviewd geen tolk nodig hadden. 

De meesten spraken voldoende Nederlands of Frans en wanneer dat niet het geval was, konden ze de 

hulp inroepen van een familielid om te vertalen.  

 

De locatie waar de diepte-interviews plaatsvonden was afhankelijk van de personen die werden 

geïnterviewd. De meeste Tsjetsjenen werden geïnterviewd bij hen thuis, op enkele uitzonderingen na. 

Deze personen prefereerden om af te spreken op hun werk of op een meer neutrale plaats zoals een 

bibliotheek of een restaurant. Met de personen van niet-Tsjetsjeense origine werd er meestal 

afgesproken op hun werkplaats, met uitzondering van één interview bij een respondent thuis.  

 

                                                           
3 Een lijst met de profielen van de respondenten is bijgevoegd als Bijlage 1 
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2. Theoretisch kader  

Dit theoretisch kader is hoofdzakelijk gebaseerd op de onderzoekspaper die ik vorig jaar schreef ter 

voorbereiding van deze masterproef.  

 

2.1. Participatie 
 

In het begin van het onderzoek werd er vertrokken vanuit het concept ‘sociale en politieke organisatie 

van de Tsjetsjeense gemeenschap in België’. Na het lezen van verschillende onderzoeken en artikelen 

werd het echter duidelijk dat dit concept te breed was en werd er besloten om te focussen op het 

meer afgebakende concept ‘participatie van een gemeenschap aan de samenleving’.  

 

Participatie wordt op veel verschillende manieren omschreven, maar de meest algemene betekenis 

kan worden afgeleid van de letterlijke vertaling uit het Latijn: ‘deelnemen’ (Latijn: pars = deel, cipere = 

nemen). (Jager-Vreugendhil, 2011) 

Naast deze objectieve, bondige definitie bestaan er nog ettelijke definities van participatie elk vanuit 

een andere invalshoek. Voor dit onderzoek werd er beslist om te werken met een definitie die nauw 

aansluit bij de letterlijke vertaling; de definitie van de World Health Organization (WHO). In hun 

International Classification of Functioning, Disability and Health (2002) definiëren zij participatie als:  

“iemands deelname aan het maatschappelijk leven”. (WHO, 2002, p. 15)  

Deze definitie is duidelijk, maar laat toch voldoende ruimte voor verschillende opdelingen of 

interpretaties. Er bestaan immers verscheidene soorten participatie: informele, formele, actieve, 

passieve, maatschappelijke, sociaal-culturele, politieke, enz. Hieruit kan worden afgeleid dat 

participatie een containerbegrip is.  

 

In het artikel van Marja Jager-Vreugdenhil Spraakverwarring over participatie (2011) maakt de auteur 

een opdeling van verschillende vormen van participatie a.d.h.v. de ‘actor’ (wie participeert) en de 

‘institutionele context’ (waarin er wordt geparticipeerd). Op deze manier onderscheidt zij vijf 

verschillende types van participatie: 

1) Participatie in economische situaties 

2) Participatie in politieke en overheidsinstituties 

3) Participatie in onderwijsinstellingen 

4) Participatie in formeel georganiseerde burgerverbanden 

5) Participatie in informele sociale verbanden.  

Mijn onderzoek focust op de laatste twee types van participatie die Jager-Vreugendhil (2011) 

onderscheidt: maatschappelijke en sociale participatie. Maatschappelijke participatie wordt door de 

auteur gedefinieerd als ‘deelnemen aan formele organisaties’ en sociale participatie wordt 

omschreven als ‘deelnemen aan informele, ongeorganiseerde verbanden’. (Jager-Vreugendhil, 2011) 

 

Niet enkel Jager-Vreugendhil (2011) hanteert dit onderscheid om participatie beter te kunnen 

bestuderen, ook Robert D. Putnam, Amerikaans politicoloog, maakt in zijn publicatie Bowling alone: 

the collapse and revival of American community (2000) het onderscheid tussen formele en informele 

sociale verbanden. In het Jiddisch worden, volgens Putnam (2000), personen die veel tijd investeren in 

formele organisaties, marchers genoemd;  

“[…] that is, people who make things happen in the community.” (Putnam, 2000, p. 93) 
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Schmoozers zijn dan, in tegenstelling tot marchers, personen die veel tijd besteden aan informele 

contacten, conversaties en bijeenkomsten. Hun participatie aan de samenleving is dus minder 

georganiseerd, meer spontaan en flexibel. (Putnam, 2000, p. 94) 

 

In het eerste deel van dit theoretisch kader wordt de formele vorm van participatie; maatschappelijke 

participatie bestudeerd. Om tot een meetbaar begrip te komen, baseerde ik me  op het onderzoek 

Minderheden in Brussel (1999). Zij meten participatie aan de hand van actief lidmaatschap aan 

allochtone, Vlaamse of Brusselse organisaties. Actief lidmaatschap wordt door hen beschreven als 

‘deelnemen aan één of meerdere activiteiten van een organisatie’. (Swyngedouw et al., 1999) 

 

‘Een organisatie’ is op zijn beurt een erg vaag en veelomvattend begrip. Om dit concept te kunnen 

onderzoeken, moest het eveneens geconcretiseerd worden.   

Het onderzoek Minderheden in Brussel (1999) maakt gebruik van de typologie van Kriesi (1996) om de 

verschillende organisaties waaraan hun doelgroep participeert in te delen. Er worden 4 verschillende 

types van organisatie onderscheiden, op basis van 2 variabelen. De eerste variabele is de mate van 

participatie; direct versus niet-direct. De oriëntatie van de organisatie naar de achterban of de 

overheid is de tweede variabele, Phalet en Swyngedouw (1999) beschrijven deze als ‘de prioritaire 

gerichtheid op gemeenschapsvorming of machtsverwerving’. (Swyngedouw et al., 1999) 

 

Op basis van deze 2 variabelen onderscheidt Kriesi (1996) 4 types van organisatie: politieke 

representatie (vanuit gevestigde overlegorganen zoals bijvoorbeeld een vakbond of politieke partij), 

politieke bewegingen (bv. vrouwenbeweging), professionele, ondersteunende organisaties (bv. 

interculturele centra) en vrijwillige associaties (bv. zelforganisaties). (Kriesi, 1996) 

 

 
Bron: Kriesi, H., 1996, p. 153.  
 

In het onderzoek Minderheden in Brussel (1999) integreren de onderzoekers naast deze 2 variabelen 

van Kriesi (1996) een derde variabele, namelijk het onderscheid tussen ‘etnische’ (bv. Tsjetsjeense 

zelforganisaties) en ‘cross-etnische’ (etnisch gemengde) organisaties. Ook in mijn onderzoek werd 

deze variabele geïntegreerd. 
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De typologie van Kriesi (1996) diende voor dit onderzoek toegepast te worden op het verenigingsleven 

in België. België kent echter veel verschillende vormen van organisaties; ik maakte een selectie van 

diegene die voor mijn onderzoek van belang zijn.  

 

Verenigingen (of ‘associations’ in het Frans) vallen onder de categorie ‘self-help – altruism’ van Kriesi 

(1996). Het woordenboek Van Dale geeft de volgende definitie van een vereniging:  

“vrijwillige organisatie van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd.”4 

Deze vorm van organisatie is een veelomvattend begrip, waarbij er verschillende soorten kunnen 

worden onderscheiden op basis van verschillende kenmerken. Bepaalde verenigingen leggen de 

nadruk op een bepaald onderwerp; bv. armoede (bv. een vereniging waar armen het woord nemen), 

religie (bv. een moskeevereniging), cultuur, enz.5 Andere focussen op een specifieke doelgroep; 

ouderen, jongeren, migranten (bv. zelforganisaties), enz. Dit laatste voorbeeld is voor de allochtone 

gemeenschap in België een erg belangrijke vorm van participatie. Een zelforganisatie, een organisatie 

van etnisch-culturele minderheden of een allochtone vereniging onderscheidt zich van een ‘gewone’ 

vereniging omdat de leden 

‘zich verzamelen op basis van een gemeenschappelijke etnisch-culturele identiteit’.6 

 

In België bestaan er naast verenigingen en zelforganisaties ook veel ondersteunende, professionele 

organisaties. Deze organisaties horen in de typologie van Kriesi (1996) bij de categorie ‘service’. Het 

zijn organisaties die worden opgericht door professionelen (bv. sociaal werkers), in tegenstelling tot 

de vorige organisaties die doorgaans worden opgericht door vrijwilligers. Voorbeelden van zo’n 

ondersteunende, professionele organisaties die bijdragen aan de participatie in een samenleving zijn 

o.a. interculturele centra, lokale dienstencentra, jeugdhuizen, enz. 

 

Een beweging is een specifieke vorm van organisatie, waarbij de nadruk ligt op het politieke aspect van 

participatie. In de typologie van Kriesi (1996) valt deze vorm onder ‘political mobilization’. Volgens 

Swyngedouw en Phalet (1999) zijn politieke mobilisatie en machtsverwerving de belangrijkste functies 

van een beweging en bovendien heeft een beweging ook een belangrijke emancipatoire functie. 

(Swyngedouw et al., 1999) 

In Vlaanderen wordt een ‘beweging’ officieel erkend en ondersteund door de Vlaamse gemeenschap, 

een gesubsidieerde beweging in Vlaanderen is bijvoorbeeld Pax Christi Vlaanderen. Om subsidies en 

ondersteuning te ontvangen, dient een dergelijke organisatie aan verschillende voorwaarden te 

voldoen.7 Voor deze masterproef werd er echter een bredere interpretatie van het begrip gehanteerd, 

waardoor ook niet-gesubsidieerde organisaties in aanmerking komen als ‘beweging’. Het 

onderscheidende kenmerk van een beweging is het politieke karakter, waarbij er wordt gestreefd naar 

maatschappelijke verandering.  

 

                                                           
4 Internetbron: Woordenboek Van Dale: http://www.vandale.be/  
5 Internetbron: Federatie Sociaal-Cultureel Werk: http://www.fov.be/spip.php?article1132 
6 Internetbron: Anciaux, B. (2014): http://www.vub.ac.be/sites/vub/files/Anciaux.pdf 
7 Internetbron: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk:  

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bewegingen.aspx 

http://www.vandale.be/
http://www.fov.be/spip.php?article1132
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Vakbonden en politieke partijen worden in de typologie van Kriesi opgedeeld bij de categorie ‘political 

representation’. Een vakbond, vakvereniging, syndicaat of werknemersvereniging is een term waarvan 

de betekenis minder ambigue is dan bij de vorige vormen van organisaties. Het is een:  

“vereniging van werknemers ter behartiging van hun belangen”8  

Een partij daarentegen kent vele verschijningsvormen en definities. Eén van de oudste definities is 

deze van Edmund Burke, die eveneens wordt gebruikt in dit onderzoek:  

“Party is a body of men united, for promoting by their joint endeavours the national interest, 

upon some particular principle in which they are all agreed”. (Devos, 2013, p. 252) 

 

Op basis van bovenstaande informatie werd er een schema gemaakt die de basis vormt voor het deel 

rond maatschappelijke participatie in dit onderzoek:  

 

 
Bron: Swyngedauw, K., 2014, p. 18.  

 

Hierboven werd participatie beschreven aan de hand van het actief lidmaatschap aan een organisatie; 

de effectieve en waarneembare participatie of met andere woorden de formele, maatschappelijke 

participatie. Elke respondent die werd geïnterviewd, participeert echter ook aan de samenleving via 

informele contacten en activiteiten, die niet meetbaar zijn aan de hand van actief lidmaatschap aan 

een organisatie. Het is daarom belangrijk dat er in dit onderzoek ook aandacht is voor deze vormen 

van informele, sociale participatie.  

 

Sociale participatie is echter, net als maatschappelijke participatie, een moeilijk te concretiseren 

begrip. Deze vorm van participatie is nog moeilijker te definiëren omdat de ‘participanten’ hun 

activiteiten niet altijd interpreteren als ‘participatie’. 

“Het gaat om het ‘gewoon’ deelnemen aan sociale netwerken, het op bezoek gaan bij familie 

en vrienden, in het algemeen om het mee vormgeven aan en mee genieten van informele 

verbanden.” (Jager-Vreugendhil, 2011) 

 

                                                           
8 Internetbron: Woordenboek Van Dale: http://www.vandale.be/ 
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Het begrip ‘sociale participatie’ wordt daarom volgens Jager-Vreugendhil (2011) hoofdzakelijk 

gehanteerd door wetenschappers, politici en professionelen. Waarbij er vooral aandacht is voor 

personen die minder toegang hebben tot deze informele vormen van participatie; gepensioneerden, 

personen met een beperking, enz.  De auteur stelt daarbij dat sociale participatie, in de onderzoeken 

die zij bestudeerde, meestal als volgt wordt geconcretiseerd:  

“contacten onderhouden met vrienden en familie, op visite gaan, elkaar als buren helpen of 

samen iets ondernemen, en soms ook recreatieve activiteiten.” (Jager-Vreugendhil, 2011) 

 

Een concreet voorbeeld van hoe sociale participatie kan worden gemeten, is te vinden in de ‘European 

Social Survey: ESS’ (2014). In deze survey wordt informele participatie gemeten aan de hand van één 

duidelijke vraag:  

 “How often do you meet socially with friends, relatives or work colleagues? 

(1) Never 

(2) Less than once a month 

(3) Once a month 

(4) Several times a month 

(5) Once a week 

(6) Several times a week 

(7) Every day”9  

De ESS focust hierbij echter op de frequentie van contact tussen personen en negeert op deze manier 

de mogelijkheid van minder frequente, maar wel intensieve en sterke sociale contacten. (Guillen, et 

al., 2010) Dankzij het afnemen van diepte-interviews kon ik ook nagaan hoe intensief sociale contacten 

en participatie door de respondenten wordt ervaren en welke waarde zij hieraan hechten. 

 

Naast deze concrete beschrijving van sociale participatie besteedde mijn onderzoek ook aandacht aan 

de perceptie van de respondenten over ‘informele, ongeorganiseerde verbanden’. Daarbij werd 

nagegaan of de persoon in kwestie zelf vindt dat hij of zij actief participeert, los van al dan niet actief 

lid te zijn van een organisatie. Deze vraag was eveneens gebaseerd op een vraag uit het ESS (2014):  

“Compared to other people of your age, how often would you say you take part in social 

activities? Answers: much less than most, less than most, about the same, more than most, 

much more than most.”10 

 

2.2. Identiteit  
 

In dit theoretisch kader wordt mijn interpretatie van het begrip identiteit toegelicht. Deze interpretatie 

groeide langzamerhand, aan de hand van het lezen van verschillende publicaties, het afnemen en 

beluisteren van interviews. Toen ik mijn zoektocht begon naar verschillende theorieën over identiteit, 

merkte ik dat er heel veel wetenschappers zich hier dagelijks op toeleggen. In de academische 

literatuur worden bijvoorbeeld verschillende ‘soorten’ identiteit besproken: etnische identiteit, 

religieuze identiteit, duale identiteit, enz. Daarenboven hanteert bijna iedere wetenschap een andere 

                                                           
9 Internetbron: European Social Survey: questionnaire : 

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/questionnaire/ESS7_source_main_questionnaire_final_al

ert_03.pdf 
10 Ibid.  
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opvatting van identiteit, zo is er een politicologische visie op identiteit, maar ook een economische, 

antropologische, enz.  

De eerste interpretatie van het begrip identiteit die essentieel is voor mijn onderzoek, is het concept 

‘sociale identiteit’. Henri Tajfel (1978), één van de grondleggers van de sociale identiteitstheorie, 

definieert sociale identiteit als volgt:  

“that part of the individual's self-concept which derives from his knowledge of his membership 

of a social group (or groups) together with the value and emotional significance attached to 

that membership” (Tajfel, 1978, p. 63)  
Het concept sociale identiteit leek mij gepast als basis voor mijn onderzoek naar de identiteit en 

participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België, omdat ze in de eerste plaats aandacht heeft 

voor de verschillende groepen (of gemeenschappen) waarvan iemand lid is. Een persoon ontleent als 

het ware zijn identiteit en zelfwaardering uit de groepen waartoe hij of zij behoort. (Roets, 2013) Op 

deze manier wordt de participatie van een persoon in verschillende groepen een essentieel onderdeel 

van diens identiteit.  

 

Een concept uit de politieke wetenschappen die voortbouwt op ‘sociale identiteit’ is ‘imagined 

communities’ van Benedict Anderson (1991). Hij merkt op dat gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld 

een natie, bewust worden gevormd en niet organisch groeien. Daaruit vloeit voort dat de identiteit die 

gelieerd is aan deze gemeenschap, geconstrueerd wordt en dus geen natuurlijk vaststaand gegeven is. 

(Anderson, 1991)  

 

Politicoloog Rik Coolsaet (2008) baseert zich in zijn boek De geschiedenis van de wereld van morgen 

(2008) eveneens op identiteit als een constructie samengesteld door verschillende facetten die 

beïnvloed worden vanuit de verschillende groepen waartoe een persoon behoort. Coolsaet (2008) 

heeft het meer concreet over ‘de meerpalen van onze identiteit’, waarbij hij vertrekt vanuit de 

publicatie van de Libanese schrijver Amin Maalouf: Moorddadige identiteiten uit 1999.  

Maalouf (1999) pleit daarin voor een andere interpretatie van identiteit, die veel complexer is dan 

degene die momenteel vaak wordt gehanteerd; de ‘tribale’ opvatting van identiteit. Rik Coolsaet 

verduidelijkt dit in zijn boek als volgt:  

“Uit het verleden zijn we gewend geraakt identiteit te zien in termen van ‘tribale’ solidariteit, 

namelijk de reductie van iemands identiteit tot één enkele kernidentiteit, als de ultieme bron 

van iemands lidmaatschap van de samenleving. Wij zijn wat de Andere niet is.” (Coolsaet, 

2008, p. 97) 

 

Maalouf (1999) en Coolsaet (2008) benadrukken hierbij dat een identiteit niet éénzijdig is, maar 

bestaat uit verschillende facetten; of meerpalen. Volgens Coolsaet (2008) zijn er vier meerpalen die 

onze identiteit vorm geven: je directe omgeving, de samenleving waarin je leeft, de staat waarin je 

woont en de wereldomgeving. In de werkmap Identiteit, integratie en geweldpreventie bij Tsjetsjeens 

en Russisch sprekende jonge nieuwkomers (2009) van Pax Christi Vlaanderen staat daarvan een 

bijpassend schema: 
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Bron: Pax Christi Vlaanderen vzw, 2007.  

 

Berenschot en Schijf (2009) maken in hun publicatie Etnisch geweld: groepsconflict in de schaduw van 

de staat (2009) een onderscheid tussen verschillende soorten benaderingen van identiteit, waarbij 

bovenstaande auteurs en wetenschappers kunnen worden gesitueerd in de ‘sociaal-

constructivistische’ benadering. In deze benadering wordt benadrukt dat mensen verschillende 

identiteiten hebben en zodoende de identiteit van een persoon geen inherent deel is van iemands 

persoonlijkheid, maar een sociale constructie en reactiemechanisme. (De Cordier, 2015)  

 

Deze benadering van identiteit leek mij het meest gepast om de identiteit van de Tsjetsjeense 

gemeenschap in België te onderzoeken. Door het lezen van verschillende boeken, artikelen en 

wetenschappelijk werk over Tsjetsjenië en de Tsjetsjeense identiteit concretiseerde ik vervolgens het 

begrip identiteit in enkele meer duidelijk waarneembare kenmerken. Daarbij werd er beslist om te 

focussen op 5 elementen: sociale identiteit, waarden en normen, traditiepraktijk, taal en gedrag.  

 

Het element van identiteit van waaruit wordt vertrokken, is de ‘sociale identiteit’, waarbij er in 

hoofdzaak aandacht is voor de verschillende groepen waar een persoon deel van is of zich deel van 

voelt. Dit werd onderzocht door na te gaan wat voor de respondenten de meest belangrijke groepen 

zijn, waartoe ze behoren en welke het meest invloed op hen hebben. De verschillende groepen 

waarvan een persoon deel van kan zijn, werden afgeleid uit bovenstaand schema, dat gebaseerd is op 

het werk van Coolsaet (2008) en Maalouf (1999): nationaliteit, regio, supra-nationale entiteiten (bv. 

Waynah), sub-nationale entiteiten (bv. teip) en religie.  

 

Door eerst dit element te bevragen kon er reeds een algemeen beeld worden gevormd van de 

respondent tijdens het diepte-interview. Vervolgens werden de andere vier elementen onderzocht: 

waarden en normen, traditiepraktijk, taal en gedrag. Dit zijn de elementen van identiteit die het meest 

duidelijk waarneembaar zijn en waar groepslidmaatschap invloed op heeft. Een persoon die 

bijvoorbeeld atheïstisch is, zal andere waarden en tradities in eer houden dan een persoon die 

praktiserend moslim is. Volgend schema werd uitgewerkt om mijn visie en werkwijze te illustreren:  
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Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van de interviews met de steekproef.  

 

De buitenste stippellijnen zijn de verschillende groepen waar een persoon deel van is; de sociale 

identiteit. De stippellijnen illustreren hierbij dat de groepen ook een invloed op elkaar uitoefenen en 

soms zelfs overlopen in elkaar. De groepen beïnvloeden niet enkel elkaar, maar hebben ook en vooral 

invloed op de binnenste cirkel met waarden & normen, traditiepraktijk, gedrag en taal. Hoe breder de 

cirkels zijn, hoe meer invloed ze hebben op de binnenste cirkel. Bijvoorbeeld: de cirkel ‘moslim zijn’ zal 

dikker zijn aan de kant van waarden en normen, traditiepraktijk en gedrag, omdat deze groep vooral 

daar invloed op heeft, en minder op taal.  

Bovendien is groepslidmaatschap dynamisch en kan het dus op verschillende momenten een andere 

invloed hebben op de identiteit van een persoon. Wanneer de respondenten dan opnieuw zouden 

worden bevraagd binnen enkele jaren, is het heel plausibel dat hun cirkels verplaatst zijn en ze een 

andere invloed uitoefenen op de binnenste cirkel.  

 

Het schema hierboven is dus slechts een voorbeeld, omdat elke persoon een ander schema heeft en 

het schema kan veranderen naarmate de tijd vordert. Want zoals ook Meryem Kanmaz in haar artikel 

Onze nationaliteit is onze godsdienst (2002) zegt:  

“Identiteitsconstructie is geen éénmalig gebeuren, is niet statisch maar dynamisch. Het is een 

voortdurende herformulering en dit in een welbepaalde politiek-historische context. 

(Baumann, 1996; Hall, 1996; Samad, 1998 : 72.)” (Kanmaz, 2002, p.3) 

Bij sommige personen is bijvoorbeeld hun religie op bepaalde momenten belangrijker dan hun 

nationaliteit, wat vervolgens kan worden geïllustreerd in het schema met een bredere cirkel.  

 

Er werd gekozen om te focussen op waarden en normen omdat in verschillende publicaties 

kenmerkende waarden en normen van de Tsjetsjeense gemeenschap werden onderscheiden en 

werden aanzien als een essentieel onderdeel van de Tsjetsjeense identiteit. Zo vertelt Zalpa Bersanova, 

een Tsjetsjeense onderzoekster, in 2004 op Radio Free Europe over de Tsjetsjenen:  

“As with any other ethnic group, they have a moral code which defines their identity, and a 

hierarchy of values which helps them orient themselves in the world.” (Bersanova, 2004) 
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Naast waarden en normen is traditiepraktijk evenzeer essentieel voor het in kaart brengen van de 

Tsjetsjeense identiteit. Tradities zijn essentieel, omdat ze soms het meest zichtbare element zijn van 

een identiteit. Dit omdat deze gewoontes vaak ook een materiële dimensie hebben, waardoor ze nog 

zichtbaarder worden; bijvoorbeeld het ‘doekje’ dat vele Tsjetsjeense vrouwen rond hun hoofd dragen. 

Andere tradities zijn minder tastbaar of materieel (bv. de typische Tsjetsjeense dans), maar allen 

reflecteren ze bepaalde waarden, normen en gebruiken die samen de Tsjetsjeense identiteit 

vormgeven.  

Het vierde element taal is cruciaal voor de identiteit van een gemeenschap omdat het eerst en vooral 

een communicatiemiddel is. Daarnaast heeft taal, volgens Bruno De Cordier: professor aan de UGent 

en tevens de promotor van deze masterproef, ook een belangrijke mobiliserende kracht. Dit illustreert 

hij in zijn cursus Actuele vraagstukken van het Globale Zuiden (2015) aan de hand van een opsomming 

van de verschillende functies van taal. (De Cordier, 2015)  

 

Het vijfde en laatste onderdeel van identiteit valt een beetje uit de boot, maar is daarom niet minder 

belangrijk. Onderzoek naar het ‘gedrag’ van de Tsjetsjeense gemeenschap toetst immers het ideale 

(de waarden, normen en tradities) aan de realiteit. Worden alle waarden die men claimt in eer te 

houden, wel gerespecteerd in het dagelijkse leven? En is er wel tijd voor tradities? Dit gedrag 

probeerde ik na te gaan aan de hand van gesprekken met personen die vaak in contact komen met de 

Tsjetsjeense gemeenschap en door middel van participerende observatie.  
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3. Tsjetsjeense gemeenschap in België 

3.1. Aantal Tsjetsjenen en verspreiding in België 
 

In dit punt wordt er besproken hoeveel personen van Tsjetsjeense origine in België wonen en in welke 

steden ze zich concentreren. Omdat Tsjetsjenen de Russische nationaliteit hebben, en etniciteit in veel 

databases niet wordt geregistreerd (of omwille van privacy niet mag worden bekend gemaakt), was 

het niet eenvoudig om deze objectieve kenmerken van de gemeenschap in kaart te brengen.  

 

Door middel van extrapolatie werd er op basis van gegevens over de burgers van de Russische 

Federatie toch tot een algemeen cijfer gekomen. Het is mogelijk om deze cijfers te extrapoleren, omdat 

de meeste vluchtelingen vanuit de Russische Federatie, Tsjetsjeense vluchtelingen zijn. Dit wordt 

bevestigd door de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) in het rapport Guidelines on the 

treatment of Chechen internally displaced persons (IDP’s), asylum seekers and refugees in Europe 

(2011):  

“Our member in Belgium confirmed that the majority of application by Russian nationals there 

are made by Chechens.” (ECRE, 2011, p. 13) 

Hun lid in België is het Belgisch comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV). Daarenboven stelt het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2013) in het rapport Migraties en 

migrantenpopulaties in België; statistisch en demografisch verslag 2013 dat de aangroei in Russische 

asielaanvragen vooral te wijten is aan het stijgende aantal Tsjetsjeense vluchtelingen, waarbij ze 

impliciet bevestigen dat de Russische vluchtelingen in hoofdzaak Tsjetsjeense vluchtelingen zijn. 

(Demo & Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2013, p. 100) 

Volgens Annemarie Gielen, algemeen secretaris van Pax Christi Vlaanderen, zouden de meeste 

organisaties zich baseren op cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die er van uitgaan dat 

90% van de Russische asielzoekers Tsjetsjenen zijn. Eveneens OCAD (Organisatie voor de coördinatie 

en de analyse van de dreiging) zou zich baseren op deze cijfers. (Gielen, A., 6 februari 2015) 

 

De evolutie van het aantal burgers van de Russische Federatie die Belg werden, wordt geïllustreerd in 

onderstaande grafiek, gebaseerd op cijfergegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

 
Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van cijfergegevens Dienst Vreemdelingenzaken.  
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Door deze grafiek zien we dat sinds het begin van het tweede Russisch-Tsjetsjeense conflict in 1999 

meer en meer burgers uit de Russische Federatie Belg worden, met een piek in 2010 van 1.641 burgers 

van de Russische Federatie die de Belgische nationaliteit verkregen.  

 

In 2014 waren er volgens de Algemene Directie Statistiek 12.507 burgers van de Russische Federatie 

in België.11 Het valt echter niet te achterhalen hoeveel van deze personen die de Belgische nationaliteit 

verkregen, asielzoekers waren, hoeveel Tsjetsjenen in België verblijven op basis van een tijdelijke 

verblijfsvergunning en hoeveel mensen zonder wettig verblijf uit Tsjetsjenië in België verblijven. 

Volgens mij kan er, rekening houdend met bovenstaande bevolkingsgroepen en het feit dat vele 

organisaties (o.a. DVZ, OCAD, Pax Christi Vlaanderen en ECRE) er van uitgaan dat het merendeel van 

de Russische asielzoekers Tsjetsjeens zijn, worden geschat dat er momenteel ruim 10.000 Tsjetsjenen 

in België wonen.  

 

In 2010 schatte de EU dat er ongeveer 100 000 Tsjetsjeense externe vluchtelingen zijn, meestal 

residerend in een EU-land. (EU Commission, 2010, p. 6) België is daarbij één van de landen van de EU 

waar, relatief, veel Tsjetsjenen verblijven. Dit kan worden gestaafd met de cijfers van de United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dit agentschap van de VN verzamelt statistieken 

van vluchtelingen over gans de wereld op zijn website http://popstats.unhcr.org/. Op basis van hun 

cijfergegevens maakte werd er een vergelijking gemaakt tussen de landen in de EU waar de meeste 

Tsjetsjeense vluchtelingen verblijven. Om deze cijfers te kunnen situeren, is het belangrijk om de 

definitie van de UNHCR over vluchtelingen erbij te nemen:  

“Refugees include individuals recognised under the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees; its 1967 Protocol; the 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of 

Refugee Problems in Africa; those recognised in accordance with the UNHCR Statute; 

individuals granted complementary forms of protection; or those enjoying temporary 

protection. The refugee population also includes people in a refugee-like situation.”12 

 

 
Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van UNHCR Population Statistics Online Database.  

                                                           
11 Internetbron: FOD Economie: Bevolking op 1 januari: bevolking naar nationaliteit en geslacht: Totale, 

vreemde en Belgische bevolking – DEMO – 2014: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ 
12 Internetbron: UNHCR: http://popstats.unhcr.org/  
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Langs deze grafiek wordt het duidelijk dat de Tsjetsjeense bevolking zich concentreert in bepaalde EU-

landen: Duitsland, Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Daarenboven kan worden opgemerkt dat, in de 

cijfers van de UNHCR, ook België een relatief hoog aantal Tsjetsjeense vluchtelingen opvangt, zeker in 

vergelijking met een land als Groot-Brittannië.  

Er zijn verschillende redenen voor deze concentratie van Tsjetsjeense vluchtelingen. De publicatie 

Chechens in the European Union (2008) verklaart deze concentratie op basis van de verschillende 

‘migrant networks’ die worden gevormd, naarmate de migratie vordert:  

“Migrant networks are attributed a ‘multiplier effect’, triggering migrants to move ‘because 

others with whom they are connected have migrated before.” (Arango, 2004, p. 28) 

Deze netwerken zorgen in de eerste plaats voor informatie en ondersteuning. Bovendien wordt er 

rond de netwerken een soort verwantschap en gezamenlijke identiteit gebouwd, wat de concentratie 

van Tsjetsjenen in bepaalde steden of landen kan versterken. Daarnaast spelen ook smokkelaars een 

grote rol in de keuze van het land waar vluchtelingen terecht komen;  

“Information gathered by European authorities confirms the strong involvement of highly 

organised smuggling networks in Chechen migration to and within the territory of the 

European Union.” (SIAK & OIF, 2008, p. 24)   

Deze bevindingen komen ook overeen met de getuigenissen van de respondenten die werden 

geïnterviewd. Sommigen kozen voor België omdat ze er reeds familie hadden wonen en andere 

kwamen er eerder toevallig terecht, door de adviezen van de mensensmokkelaars.   

 

Niet alleen binnen de EU, maar ook in België zijn er concentraties van Tsjetsjenen aanwezig in bepaalde 

steden. Laurent Vinatier (2008) schreef een doctoraat over de Tsjetsjeense gemeenschap in de EU en 

merkte daarbij op:  

“En Belgique, enfin, on trouve les plus gros foyers, plus de 1000 à chaque fois, à Anvers, 

Bruxelles et Verviers/Eupen en zone germanophone, où vivent par exemple plus de 300 

familles.” (Vinatier, p. 124) 

Deze uitspraak wordt eveneens bevestigd in de cijfergegevens van de Algemene Directie Statistiek van 

België in haar statistische analyse over de bevolking van België naar nationaliteit en geslacht in 2014. 

Volgens deze bron zijn dit de steden in het Vlaams gewest waar de meeste burgers van de Russische 

Federatie (met de Belgische nationaliteit) wonen: Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge, Kortrijk, 

Menen, Oostende, Roeselare, Gent, Hasselt, Oudenaarde en Sint-Niklaas. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zijn dit de meest ‘populaire’ steden: Brussel, Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Schaarbeek. En in het Waals gewest is de Russische gemeenschap het 

grootst in: Charleroi, Luik, Eupen, Verviers, Aarlen en Namen. Het is duidelijk dat er in zes steden een 

concentratie is: Antwerpen, Gent, Ukkel, Luik, Verviers en Kortrijk. 13 

 

                                                           
13 Internetbron: FOD Economie: Bevolking op 1 januari: bevolking naar nationaliteit en geslacht: Totale, 

vreemde en Belgische bevolking – DEMO – 2014: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ 
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Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van cijfergegevens van de FOD Economie.  

 

Volgens Annemarie Gielen van Pax Christi probeert de Belgische overheid de verschillende migranten 

die ze opvangen te verspreiden over gans België, door iedereen toe te wijzen aan plaatselijke OCMW’s. 

Dit verspreidingsplan blijkt echter niet te werken bij de Tsjetsjeense gemeenschap; vele Tsjetsjenen 

worden toegewezen aan een OCMW van een bepaalde stad, maar verhuizen uiteindelijk toch naar de 

stad waar hun familie en of vrienden wonen. (A. Gielen, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015).  

Desalniettemin zijn er ook Tsjetsjenen die er uitdrukkelijk voor kiezen geen contact meer te hebben 

met de rest van de gemeenschap, met als gevolg dat de verspreiding toch relatief groot is. R.I.C. Foyer 

uit Brussel geeft in zijn publicatie Wij zullen niet vergeten, Tsjetsjenië en de Tsjetsjenen in België (2009) 

een verklaring voor de Tsjetsjenen die de laatste jaren naar België zijn gemigreerd en zich buiten de 

Tsjetsjeense gemeenschap in België willen houden:  

“Door de veranderde politieke situatie in hun thuisland hebben ze niet steeds meer blindelings 

vertrouwen in hun landgenoten. Ze weten niet meer wie hun ‘vriend’  en wie hun ‘vijand’ is. 

Eerst hadden Tsjetsjenen een gemeenschappelijke vijand, de ‘Russen’, maar door de huidige 

burgeroorlog weten ze niet meer ‘wie’ is ‘wie’, waardoor ze altijd het risico lopen met een 

potentiële vijand in aanraking te komen.” (R.I.C. Foyer, 2009, p. 155)  

 

3.2. Migratie naar België 

3.2.1. Verschillende migratiestromen 

 

Uit de cijfers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) kan 

worden afgeleid dat de migratiestroom vanuit de Russische Federatie op heel specifieke momenten 

hoogtepunten kende. Van 2005 t.e.m. 2010 verdween de Russische Federatie niet uit de top 3 van 

asielaanvragen, met ongeveer 1.500 ingediende asielaanvragen per jaar. En pas vanaf 2009 kwam de 

Russische Federatie op de tweede plaats te staan, na Afghanistan.14  

Deze grafiek, berekend op basis van het aantal asielaanvragen, verduidelijkt de asielmigratiestroom 

vanuit de Russische Federatie:  

                                                           
14 Internetbron: CGVS: http://www.cgvs.be/nl/cijfers/  

http://www.cgvs.be/nl/cijfers/
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Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van jaarverslagen en persoonlijke communicatie met het 

Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Als de bovenstaande grafiek vergeleken zou worden met de geschiedenis van het Russisch-Tsjetsjeens 

conflict, is het duidelijk zichtbaar dat de asielaanvragen vanuit de Russische Federatie sterk 

samenvallen met de ‘hoogtepunten’ van het conflict. Bij de eerste oorlog (1994 tot 1996) werden er 

niet veel asielaanvragen ingediend in België, omdat veel Tsjetsjenen naar hun buurlanden vluchtten, 

zoals Ingoesjetië, en daarna terugkeerden naar hun thuisland. Echter bij het begin van het tweede 

conflict (in 1999), migreerden velen onder hen onmiddellijk naar Europa, en bleven hier wonen. Ook 

alle personen die werden geïnterviewd kwamen naar België tussen 2000 en 2005. Velen onder hen 

zagen namelijk geen onmiddellijke verbetering van hun situatie in de toekomst, en vooral de 

toenemende discriminatie ten opzichte van Tsjetsjenen werd voor velen onder hen te veel. Zo vertelde 

de familie Uzuyeva uit Kortrijk dat het laatste jaar dat ze in Rusland woonden (1999), er een ware 

klopjacht op Tsjetsjenen werd geopend. Vooral de mannen moesten voortdurend op hun hoede zijn 

en naaiden hun zakken toe, zodat de Russische politie daar niks in kon stoppen (zoals drugs of kogels) 

om hun dan op basis daarvan te arresteren. (R. Uzuyeva, persoonlijke communicatie, 9 maart 2015).  

 

En ook in 2005, na de dood van president Maschadov, was er opnieuw een toevloed van Tsjetsjeense 

vluchtelingen naar België. Volgens Elmira Erstukajeva uit Sint-Niklaas was dit het gevolg van een 

verandering in het migratiebeleid t.o.v. Tsjetsjenen: de conventie van Genève werd versoepeld 

waardoor Tsjetsjeense vluchtelingen makkelijker erkend konden worden als vluchteling. Volgens haar 

zorgde dit voor een aanzuigeffect waardoor het geschatte aantal Tsjetsjeense vluchtelingen in België 

in 2007 werd geschat op 10 à 12 duizend. (E. Erstukajeva, persoonlijke communicatie, 7 april 2014) 

 

3.2.2. Traject 

 

Doorheen de gesprekken met de diverse respondenten werd het duidelijk dat het traject vanuit 

Tsjetsjenië naar België in vele gevallen verloopt langs Wit-Rusland, Polen, Tsjechië en Duitsland. De 

publicatie Chechens in the European Union (2008) bevestigt eveneens dat de ‘transit countries’ in 

hoofdzaak Polen en Tsjechië zijn. (SIAK & OIF, 2008, p. 21) Daarenboven heeft ook het rapport van 

ECRE (2011), het over Polen als ‘tussenstop’:  
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“Poland is primarily a destination of necessity. Many Chechens arrive in the EU by land into 

Poland because of its geographical location but travel further to the other EU member states 

to apply for asylum.” (ECRE, 2011, p. 20) 

 

Het klopt inderdaad dat veel van de respondenten via het vasteland naar België zijn gereisd, slechts 

één iemand slaagde er in te vliegen naar Bratislava en daarna verder te reizen via bus en trein naar 

België. Dit is gelukt omdat zijn familie valse paspoorten liet maken en ze op deze manier toch met een 

visum konden reizen. (Anoniem, persoonlijke communicatie, 9 februari 2015) 

 

Ook de meeste andere personen die werden geïnterviewd reisden op een ‘illegale’ manier naar België. 

Daarbij kregen sommigen hulp van familie of kennissen en anderen van mensensmokkelaars en maffia, 

maar telkens werd er verwacht dat ze heel veel geld betaalden en hun lot in de handen legden van 

personen die ze niet kenden. Veel respondenten waren bovendien weigerachtig om te vertellen over 

deze periode; ze herinnerden het zich niet meer, waren op deze momenten verward of wilden niet dat 

anderen zouden weten hoe ze gevlucht zijn.  

 

Op de vraag of ze zouden willen terugkeren naar Tsjetsjenië antwoordden de meeste personen dat ze 

dit momenteel niet van plan zijn, omdat ze willen wachten tot de situatie daar aan de betere hand is. 

De meesten onder hen gaan wel elk jaar terug op vakantie om hun familie te bezoeken. Het valt 

daarnaast ook op dat hoofdzakelijk de jongere respondenten twijfelen of ze terug willen. Zo vertelde 

Milana, een jonge vrouw uit Namen: 

“Ik voel me niet volledig veilig daar, ik denk dat het daarom is. Maar er zijn dingen van daar die 

ik hier mis, en ook dingen van hier die ik daar mis. Het is echt… Ik ben een beetje verdeeld 

tussen de twee.” (M. Gerikhanova, persoonlijke communicatie, 21 februari 2014, vertaald door 

de auteur) 

 

3.2.3. Procedures in België 

 

In België is het mogelijk om via verschillende procedures een verblijfsvergunning en uiteindelijk de 

Belgische nationaliteit te verkrijgen. Zo zijn er onder meer: asiel (waaronder asiel en subsidiaire 

bescherming), humanitaire regularisatie (9bis), gezinshereniging, medische regularisatie (9ter), enz.15 

 

Langs verschillende bronnen werd het snel duidelijk dat de Tsjetsjeense gemeenschap in hoofdzaak de 

asielprocedure heeft aangewend om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Zo is er bijvoorbeeld slechts 

één persoon die ik interviewde, die een verblijfsvergunning verkreeg via regularisatie. (A. Issaev, 

persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Daarenboven heeft ook het rapport van ECRE (2011) aandacht voor de situatie in België:  

“In Belgium, the problems Chechens face in Russia are considered to be for reasons of their 

‘race’ or ‘political opinion’ and so should be examined in the light of the 1951 Geneva 

Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. If a person’s claim does 

not reach the threshold of credibility needed to be granted refugee status according to the 

                                                           
15 Internetbron: Kruispunt Migratie-Integratie: http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-

internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen  
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Convention, then it will not reach the threshold to be granted subsidiary protection either.” 

(ECRE, 2011, p. 16) 

 

Op één respondent na werden alle Tsjetsjenen die ik interviewede erkend als vluchteling en kregen 

vervolgens een verblijfsvergunning. Ook de publicatie Chechens in the European Union (2008) bevestigt 

dat België, samen met Frankrijk en Oostenrijk hoge erkenningscijfers heeft voor vluchtelingen uit 

Tsjetsjenië. (SIAK & OIF, 2008, p. 19).  

Bij ongeveer de helft van de personen die werden geïnterviewd, verliep de asielprocedure relatief vlot 

en gemakkelijk, maar zij zien zichzelf vaak als een uitzondering. De andere helft moest daarentegen 

enkele jaren wachten, wat bij velen verontwaardiging opriep. Zo vroeg een Tsjetsjeense vrouw, die in 

2001 in België aankwam, zich af waarom het nodig was dat ze moest uitleggen waarom ze gevaar liep: 

was het niet voldoende om te vertellen dat ze uit Tsjetsjenië kwam? (Anoniem 2, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2015) Een andere respondent; Magomed uit Temse vergeleek de procedure 

met een ‘spel met kaarten’, waarmee hij bedoelde dat de procedure volgens hem arbitrair verliep. (M. 

Dzaourov, persoonlijke communicatie, 4 maart 2015) 

 

Dit fenomeen is ook zichtbaar in onderstaande grafiek op basis van de gegevens van het CGVS: pas 5 

jaar nadat de eerste grote groep Tsjetsjeense vluchtelingen in België terecht kwam (in 1999), vond er 

een golf van erkenningen plaats.16  

 

 
Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van jaarverslagen en persoonlijke communicatie met het 

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Naast de lange wachttijden, is er ook specifieke wetgeving die de asielprocedure kan bemoeilijken. Ten 

eerste is er de Dublin II regulering die sinds februari 2003 van kracht is.17 Deze regulering heeft een 

grote impact op migratie binnen Europa en in het bijzonder wordt ook de migratie vanuit Tsjetsjenië 

hierdoor beïnvloedt, zo merkt ook ECRE in haar rapport in 2011 op:  

                                                           
16 In bijlage 2 zijn de absolute cijfers te vinden. 
17 Internetbron: Eur-lex: access to European Union Law: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EN:PDF  
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“A large number of Chechen asylum seekers who apply for asylum in EU are affected by the 

Dublin Regulation as they predominantly first enter the EU via Poland but travel onwards in 

order to apply for asylum in another European country, [..]. Consequently their claims are not 

assesses in the country where they wish to apply for asylum, as states request that they are 

taken back by Poland under the Dublin Regulation criteria.” (ECRE, 2011, p. 6) 

Het centrale principe van de regulering is dat het EU-land waarlangs de vluchteling voor het eerst 

Europa binnenkomt, verantwoordelijk is voor de opvang en behandeling van diens asiel.18  

 

De Dublinverordening wordt aangevuld met de Eurodac regelgeving (die Dublin II aanvult), waarbij de 

vingerafdrukken van asielzoekers worden verzameld op het moment en in het land waar de 

asielzoekers voor het eerst een asielaanvraag indienen of wanneer een persoon wordt aangehouden 

als deze illegaal de EU probeert binnen te komen. Op deze manier is het gemakkelijker om te 

achterhalen welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag en opvang van de asielzoeker.19 

Volgens ECRE (2011) zou in België in 2010 het hoogste aantal matches in de databank gelieerd zijn aan 

Polen; in totaal 701. (ECRE, 2011, p. 21)  

 

Één van de respondenten kreeg ook persoonlijk te maken met de Dublin II regulering. Nadat hij en zijn 

familie gevlucht waren met de bus naar Wit-Rusland, kwamen ze in Polen terecht in een 

opvangcentrum voor asielzoekers. Ze bleven daar 40 dagen, maar besloten uiteindelijk opnieuw te 

vluchten naar Duitsland en later naar België. Hij en zijn familie konden in België blijven omdat zijn 

moeder en broers geelzucht hadden. (M. Dzaourov, persoonlijke communicatie, 4 maart 2015)  

 

Ten slotte is er de IPA-regulering, of de ‘Internal Protection (or Flight) Alternative’ die de kans op 

verblijfsrecht in België kan beïnvloeden. In het toekennen van de vluchtelingenstatus wordt er 

rekening gehouden met de interne beschermingsmogelijkheden in het land van herkomst, waarbij in 

sommige gevallen de persoon niet als vluchteling kan worden erkend, omdat deze persoon veilig zou 

kunnen zijn in een ander deel van zijn land. (ECRE, 2000) Met betrekking tot de Tsjetsjeense 

asielaanvragen in België stelt ECRE (2011) evenwel dat IPA slechts zelden wordt toegepast en enkel 

wanneer de persoon zelf getuigt dat hij of zij lange tijd in een ander deel van de Russische Federatie 

heeft geleefd zonder problemen. (ECRE, 2011, p. 28) 

                                                           
18 Meer informatie en internetbron: Kruispunt Migratie-Integratie: 

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-

reizen/asiel/hoe-verloopt-de-asielprocedure 
19 Internetbron: Eur-lex : access to European Union Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1429035730427&uri=URISERV:230105_1  
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4. Participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap aan de Belgische 

samenleving 

4.1. Historiek van de georganiseerde Tsjetsjeense gemeenschap in België  
 

De geschiedenis van de georganiseerde Tsjetsjeense gemeenschap in België is hoofdzakelijk gebaseerd 

op gesprekken met de voortrekkers (marchers20) van de gemeenschap; Annemarie Gielen, algemeen 

secretaris van Pax Christi Vlaanderen; Josée Goethals, voorzitster van vzw Aziz en bestuurslid van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Elmira Erstukajeva, voorzitster van SINTAR; Artur Issaev, voorzitter van 

Wey-du; Zalfa Zakrieva voorzitster van Laram; Magomed en Movsur Zagaev van Eurochechens; Aslan 

Saidoulaev van VTGA en Magomed Dzaourov van moskeevereniging Solihun in Gent.  

 

4.1.1. Eerste initiatieven 

 

In 2001 vond de eerste bijeenkomst van Tsjetsjenen plaats in Brussel, op initiatief van Tina Ismailova, 

een Tsjetsjeense journaliste en mensenrechtenactiviste. Zij richtte de Associatie van Tsjetsjenen in 

België op, de eerste Tsjetsjeense zelforganisatie in België. Deze vereniging organiseerde tal van 

activiteiten zoals concerten en discussies (bv. over het leven hier in België). Daarnaast was Tina ook 

heel actief in andere verenigingen en samenwerkingsverbanden, waaruit kan worden besloten dat zij 

één van de eerste voortrekkers (‘marchers’) is, die de Tsjetsjeense gemeenschap samenbracht en 

activeerde. (A. Gielen, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

 

De grootste Tsjetsjeense zelforganisatie in België: VTGA, Vereniging van de Tsjetsjeense Gemeenschap 

Antwerpen werd vervolgens, in 2002, opgericht door Ramzan Aboukaev en Saypuddi Khalikov. Deze 

twee mannen zijn na de oprichting naar Pax Christi Vlaanderen gestapt, waar ze onmiddellijk aandacht 

hadden voor hun initiatief. Op dat moment werkte ook Annemarie Gielen in Pax Christi, o.a. in de 

werkgroep Oost-Europa. In 2003 was er vervolgens een grote conferentie in Antwerpen, waarbij vele 

mensen elkaar ontmoetten en er nieuwe contacten werden gelegd. Na de conferentie in 2003 gingen 

Annemarie Gielen en Tina Ismailova op bezoek bij Josée Goethals, waarna zij besliste met hen samen 

te werken en voorzitster werd van de werkgroep Oost-Europa in Pax Christi Vlaanderen. Daarna 

hebben zij samen met de VTGA en hun sleutelfiguren: Ramzan Aboukaev, Saypuddi Khalikov en Tina 

Ismailova een subsidieaanvraag gedaan bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) voor het project ‘Wij 

willen werken’. Daarvoor kregen ze van de KBS en de Nationale Loterij, in de lijn ‘Nieuwe mensen, 

nieuwe kansen’ (2004), subsidies voor één jaar. Na dat ene jaar werden er middelen aangevraagd bij 

de Dienst Integratie van de stad Antwerpen (DIA) en konden ze opnieuw van start gaan op 1 februari 

2006, met Saypuddi Khalikov als professionele medewerker. Het project ‘Wij willen werken’ had zeer 

ambitieuze doelstellingen die vooral gericht waren op het inschakelen van de Tsjetsjeense 

gemeenschap op de Belgische arbeidsmarkt. Jaar na jaar werden er vervolgens nieuwe 

subsidieaanvragen ingediend voor het project en uiteindelijk in 2009, na 4 jaar, werd het project 

stopgezet, omdat de Stad Antwerpen dit project wou inschakelen in de werking van de VDAB. Dat is 

helaas nooit gebeurd. (J. Goethals, persoonlijke communicatie, 13 februari 2015) 

 

                                                           
20 Zie p. 9: onderscheid van Robert D. Putnam tussen marchers en schmoozers.  
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In 2005 werd naast het project ‘Wij willen werken’, het idee geopperd om de integratie van de 

Tsjetsjeense gemeenschap in België te bevorderen. Daarvoor werden er subsidies aangevraagd bij het 

Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. De grootste doelstellingen voor het 

Impulsfondsproject waren: cultureel bij mekaar zijn, het aanreiken van informatie over onderwijs en 

het oprichten van Tsjetsjeense verenigingen in andere steden, gemanaged vanuit Antwerpen. Er 

werden organisaties opgericht in:  

- Dendermonde: TVOV (Tsjetsjeense Vereniging Oost-Vlaanderen) 

- Leuven: VTGL (Vereniging Tsjetsjeense Gemeenschap Leuven) 

- Hasselt: VTGH (Vereniging Tsjetsjeense Gemeenschap Hasselt) 

- Roeselare: VTGR (Vereniging Tsjetsjeense Gemeenschap Roeselare) 

- Oostende: TDO (Tsjetsjeense Diaspora Oostende) 

- Antwerpen: SERLO 

Daarnaast werd er ook steun geboden aan reeds opgerichte Tsjetsjeense zelforganisaties zoals Laram 

(uit Kortrijk) en Sintar (uit Sint-Niklaas). (J. Goethals, persoonlijke communicatie, 13 februari 2015) 

 

Het impulsproject bestond uit drie uitvoeringsfases (2006-2007, 2008 en 2009), waarvoor telkens 

nieuwe subsidies werden aangevraagd. Bij de evaluatie van de eerste fase kwamen de belangrijkste 

knelpunten naar boven. Er werd onder meer opgemerkt dat de oprichting van een vereniging iets 

nieuws is voor de gemeenschap; in Tsjetsjenië waren dergelijke organisaties overbodig door de 

familiale en clanverbanden die het sociale leven daar ordenen. Daarnaast verliepen de contacten met 

de integratiediensten nogal stroef, en bleek het soms moeilijk om administratieve verplichtingen na te 

komen, onder meer door de beperkte kennis van het Nederlands en door de slechte bereikbaarheid 

van de medewerkers op de integratiediensten. Ten slotte was het vaak moeilijk om personen te vinden 

die verantwoordelijkheid binnen de verenigingen wilden opnemen.  

De eerste fase van het project slaagde er wel in enkele verenigingen op te starten en te ondersteunen. 

Daarenboven heeft het project ook Laram (uit Kortrijk) en TDO (uit Oostende) geholpen bij het 

indienen van projectvoorstellen bij de KBS (‘Nieuwe mensen, nieuwe kansen’). En werd er met de VTGA 

ook een derde voorstel ingediend omtrent borstkankerpreventie voor vrouwen. (Goethals, 2007, p. 1)  

 

In de tweede fase werden de werkzaamheden verdergezet. De zelforganisaties in Antwerpen (VTGA), 

Sint-Niklaas (SINTAR), Kortrijk (Laram), Leuven (VTGL) en Hasselt (VTGH) bleven goed functioneren. In 

Antwerpen werd er naast de VTGA ook een aparte vrouwenwerking opgezet: SERLO. In Oostende, 

Mechelen, Gent en Brussel werden er enkele pogingen ondernomen, maar bleken deze na een tijd op 

de klippen te lopen, door verschillende omstandigheden. Vele Tsjetsjenen uit deze steden bleken wel 

deel te nemen aan de activiteiten die de VTGA organiseerde. 

Tijdens de tweede fase van het project werd er een derde project opgericht met de hulp van Pax Christi 

Vlaanderen omtrent identiteitsvorming, geweldspreventie en conflicthantering: ‘Je recht halen zonder 

geweld’, specifiek voor jonge nieuwkomers en/of vluchtelingen. Dit project kreeg subsidies van de 

Proximusstichting en omvatte twee intensieve vormingsweekends met Tsjetsjeense nieuwkomers, 

waarbij de inhoud werd vastgelegd in de Werkmap identiteit, integratie en geweldpreventie bij 

Tsjetsjeens en Russisch sprekende jonge nieuwkomers (2009).  

Ten slotte heeft het project in zijn tweede en derde fase ook nog even samengewerkt met de 

Hogeschool Limburg en de onderzoeksgroep LISE om een website van de Tsjetsjeense gemeenschap 

te ontwikkelen en bewustmaking te stimuleren bij studenten over de Tsjetsjeense situatie. (Khalikov, 

2007)  
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In de laatste en derde fase werd het meer en meer duidelijk dat de voorzetting van het project moeilijk 

vol te houden was. Dit hoofdzakelijk door de vele politieke spanningen, meningsverschillen, het 

wantrouwen en de vele gevoelens van onveiligheid binnen de Tsjetsjeense gemeenschap zelf. In het 

eindverslag van het project werd er geschreven:  

“Vele vluchtelingen werden door infiltranten van president R. Kadyrov aangesproken voor 

terugkeer; deze slaagde erin om leidinggevenden uit de diaspora in zijn propaganda te 

gebruiken; de moord op U. Israilov in Oostenrijk toonde dat men ook in West-Europa niet veilig 

is voor Tsjetsjeense/ Russische machthebbers; Tsjetsjeense regering kondigde 

‘vertegenwoordiging’ in diverse Europese hoofdsteden aan om Tsjetsjenen te helpen met 

onderwijs en werk.” (VTGA, 2009, p. 2)  

Eén van die ‘leidinggevenden uit de diaspora’, was Ramzan Aboukaev. Volgens bepaalde personen  

waarmee ik sprak, zou hij inderdaad informatie hebben doorgestuurd naar overheidsdiensten in de 

Russische Federatie en/of Tsjetsjenië. Daarnaast kreeg de voorzitter van de VTGA, Saypuddi Khalikov, 

het persoonlijk steeds moeilijker met de grote werkdruk en de verdeling binnen de Tsjetsjeense 

gemeenschap, waardoor er een nieuwe voorzitter moest worden aangesteld; Aslan Saidoulaev. En ten 

slotte op 1 augustus 2008 stierf Tina Ismailova, na een lang gevecht tegen kanker. (Goethals, 2009, p. 

5) Het samenspel van deze uiteenlopende gebeurtenissen, maar vooral de verdeling binnen de 

gemeenschap, vormde de ‘doodsteek’ voor de georganiseerde ontwikkeling van de Tsjetsjeense 

gemeenschap vanuit de samenwerking tussen de VTGA en Pax Christi. VTGA bestaat nog steeds, maar 

ze komen slechts sporadisch samen.   

 

Sommige personen bleven echter niet bij de pakken zitten. Elmira Erstukajeva ontwikkelde 

onafhankelijk van de VTGA een eigen Tsjetsjeense zelforganisatie: SINTAR in Sint-Niklaas. In 2003 vond 

de eerste samenkomst van enkele Tsjetsjeense families plaats in Dendermonde. Daar werd beslist om 

de Tsjetsjeense Vereniging in Oost-Vlaanderen op te richten (TVOV). Hun activiteiten waren 

hoofdzakelijk gericht op het overleveren en promoten van de Tsjetsjeense taal en cultuur. Vele ouders 

die mee aan de wieg stonden van de zelforganisatie waren immers bezorgd dat hun kinderen de 

voeling met de Tsjetsjeense identiteit zouden verliezen. Er werd bijvoorbeeld een Tsjetsjeens 

sprookjesboek gemaakt met de steun van de KBS. Daarnaast werd er ook voorzien in een 

vakantieaanbod voor kinderen, participeerde de organisatie in lokale raden (bv. de cultuurraad) en 

werden Tsjetsjeense vluchtelingen geïnformeerd over de Belgische samenleving. Bovendien werd er 

ook samengewerkt met de andere Tsjetsjeense organisaties in België; in 2005 was er bijvoorbeeld een 

optreden van dansvereniging Laram (uit Kortrijk) in Sint-Niklaas. Vanaf 2006 werkte de zelforganisatie 

nog enkel in Sint-Niklaas en Waasland, in Dendermonde nam niemand het initiatief over. Op dat 

moment werd er ook beslist om in te zetten op psychosociale begeleiding, huiswerk- en 

studiebegeleiding, niet alleen voor Tsjetsjeense jongeren, maar ook voor andere vluchtelingen. In 2007 

werd er vervolgens een vrouwengroep opgericht, die o.a. een conversatieles Nederlands en een 

computercursus organiseerde. Later in 2007 werd er een educatief pakket ontwikkeld: ‘Tsjetsjenië: 

wat weten wij over dat land?’ in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen. Uit het bovenstaande is 

het duidelijk dat de activiteiten van SINTAR hoofdzakelijk gericht waren op de identiteitsontwikkeling 

en participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Omdat Elmira onlangs verhuisde en er geen 

nieuwe voorzitter kon worden aangesteld, is SINTAR momenteel niet meer actief. De kinder- en 

vrouwenwerking werden door twee andere organisaties in Sint-Niklaas overgenomen: VLOS vzw en de 

huiswerkbegeleiding van de OKAN-klas. (E. Erstukajeva, persoonlijke communicatie, 7 april 2014 & 12 

mei 2015) 
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Naast Elmira in Sint-Niklaas, is er nog een andere heel actieve vrouw aanwezig in Kortrijk: Zalfa 

Zakrieva. Zij richtte de zelforganisatie en dansgroep Laram op in 2004. Deze vereniging bestond uit 

twee luiken: een sociaal-culturele vereniging voor volwassenen, en een kinderdansgroep. De 

belangrijkste doelstelling van de vereniging is het promoten en bekend maken van de Tsjetsjeense 

cultuur en tradities in België, aan de hand van dans.  

Laram is in België een heel bekende Tsjetsjeense organisatie en op bijna elk feest of samenkomst van 

de gemeenschap, traden zij er op. Zo traden ze bijvoorbeeld op in Sint-Niklaas (2005), in Oostende 

(2007), in Kortrijk (2007), in Gent (2007) en op het Sfinks festival in Boechout (2005). Daarnaast waren 

er ook optredens in het buitenland; bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk. In 2007 werd er een 

subsidieaanvraag ingediend bij de KBS, met de hulp van Pax Christi Vlaanderen. Op deze manier kreeg 

de vereniging meer werkingsmiddelen en kon ze zich aansluiten bij Danspunt vzw. De samenwerking 

en communicatie met Danspunt verliep echter niet van een leien dakje, waardoor deze na een korte 

periode werd stopgezet. (Laram, 2007, p. 1) 

Op dit moment is de vereniging niet meer zo actief als vorige jaren, maar worden er wel nog steeds 

activiteiten georganiseerd. Zalfa Zakrieva vertelde dat het momenteel heel moeilijk is om een ruimte 

te vinden in Kortrijk waar ze kunnen repeteren en er bovendien geen choreograaf beschikbaar is, toch 

probeert ze nog steeds zo actief mogelijk te zijn in en rond Kortrijk.21 (Z. Zakrieva, persoonlijke 

communicatie, 27 februari 2015) 

 

In deze periode (beginjaren 2000) was er nog een andere organisatie die onafhankelijk van de VTGA is 

opgestart: BART uit Mechelen. Deze organisatie werd opgericht door Laila Malsagova die met deze 

vereniging vooral culturele activiteiten organiseerde. BART richtte zich echter vooral op Mechelen en 

werkte niet samen met andere Tsjetsjeense zelforganisaties of Pax Christi Vlaanderen. (J. Goethals, 

persoonlijke communicatie, 13 februari 2015) 

 

In Wallonië organiseerde één vereniging heel veel activiteiten: het in 2001 opgerichte cultureel 

centrum voor Tsjetsjenen, Vainakh in Verviers. Emilkhan Sheripov, een Tsjetsjeense artiest en 

muzikant, is de oprichter van dit centrum en in een interview met Laurent Vinatier (2008), duidde hij 

de werking van het centrum:  

“Dit centrum functioneerde, in het begin, vooral als een solidariteitsplatform voor 

nieuwkomers. Het is een plaats geworden waar verschillende vluchtelingenfamilies in België 

wekelijks samenkomen en informatie en raad uitwisselen over hun administratieve en sociale 

integratie in het land: een sociale hulpsysteem en solidariteitsmechanisme. Uitwisseling van 

ervaring tussen oude en nieuwe migranten is eveneens mogelijk. Het was heel populair: 

Tsjetsjeense families van over gans België (Mechelen, Verviers, Luik, Brussel, Charleroi) 

ontmoetten elkaar, spraken met elkaar en zorgden voor elkaars kinderen elk weekend.” (E. 

Sheripov, in L. Vinatier, 2008, p. 131, vertaald door de auteur) 

Naast het opvangen van Tsjetsjeense vluchtelingen bij hun aankomst in België, focuste de vereniging 

in hoofdzaak op culturele activiteiten. Zo werd er in 2001 een dansgroep voor kinderen (Bashlan22) 

opgericht, die verschillende keren optrad, onder meer in Duitsland, Nederland, Frankrijk en 

Noorwegen. Daarenboven organiseerde het centrum verschillende concerten, evenementen en 

tentoonstellingen van en met Tsjetsjenen. Ten slotte was het centrum ook een plaats waar 

                                                           
21 In Bijlage 3 vindt u een artikel over Laram en Zalfa uit de dansspecial van het UIT-krantje in Kortrijk (2007). 
22 Internetbron: Nathalie Melis: Danses de l’exil: http://nathaliemelis.collectifs.net/spip.php?article15  

http://nathaliemelis.collectifs.net/spip.php?article15
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evenementen, zoals huwelijken en religieuze feesten werden georganiseerd. In vergelijking met de 

andere organisaties kan worden vastgesteld dat de VTGA en Vainakh in Verviers de grootste 

Tsjetsjeense organisaties in België waren. In vergelijk met elkaar richtte Vainakh in Verviers zich tot 

alle Europese Tsjetsjeense vluchtelingen, terwijl VTGA vooral focuste op de Tsjetsjeense vluchtelingen 

in België. (Vinatier, 2008, p. 186) 

In 2007 moest het cultureel centrum zijn deuren sluiten, omdat de nood aan ondersteuning van 

Tsjetsjeense vluchtelingen vanaf dan minder groot werd en de stad Verviers geen steun meer bood. 

Emilkhan Sheripov daarentegen blijft nog steeds actief bezig met het organiseren van verschillende 

culturele activiteiten. (Fichefet, 2014, p. 52) Daarenboven heeft hij, samen met enkele andere oudere 

Tsjetsjenen uit heel Europa, de website http://vaydahar.eu/ opgestart. In het verlengde van zijn 

cultureel centrum, focust ook deze website hoofdzakelijk op de cultuur van de Tsjetsjeense 

gemeenschap. (A. Gielen, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

 

Comité Tchétchènie is een collectief van verenigingen uit België en Frankrijk, met als Belgisch lid 

Groupe Tchétchénie. Op hun website was te zien dat deze organisatie niet meer in dezelfde mate 

actief is als enkele jaren geleden. Rond 2005-2007 organiseerden deze verenigingen verschillende 

activiteiten rond vooral politieke thema’s.23 Volgens Elmira Erstukajeva zijn of waren de Belgische 

ondersteuners van deze groep Aude Merlin, haar echtgenoot en Europees parlementslid Bart Staes. 

(E. Erstukajeva, persoonlijke communicatie, 7 april 2014) 

 

Een laatste initiatief uit de beginjaren focuste eveneens hoofdzakelijk op politieke verandering. 

Actiegroep Tsjetsjenië werd opgericht door Tina Ismailova en Ramzan Aboukaev en wou in de eerste 

plaats iets veranderen aan de Dublin II conventie. (Fichefet, 2014, p. 48) In dit kader werden er 

verschillende activiteiten georganiseerd, in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen, waaronder 

bijvoorbeeld een vredesmars door Brussel. (Uzuyeva, persoonlijke communicatie, 9 maart 2015).  

 

Het is duidelijk uit het voorgaande dat de Tsjetsjeense gemeenschap in België zich heel snel en 

gestructureerd heeft georganiseerd. Volgens Laurent Vinatier (2008) is België een uitzondering in 

Europa, omdat de wijze waarop de gemeenschap werd gestructureerd niet gelinkt was aan de 

bestaande structuren in Tsjetsjenië. Bovendien zijn de personen die belangrijk waren voor de 

ontwikkeling van de gemeenschap in België (de ‘marchers’ dus), geen personen die hun legitimiteit 

baseerden op hun leeftijd of prestigieuze prestaties in Tsjetsjenië. Hij heeft het hierbij onder meer over 

Tina Ismailova, Saypuddi Khalikov & Emilkhan Sheripov. Vinatier (2008) dacht ten slotte dat deze 

kenmerken er voor zouden zorgen dat de eerste initiatieven, onafgebroken zouden blijven bestaan. 

(Vinatier, 2008) Intussen is het echter duidelijk dat de verenigingen die door hem onder de loep 

werden genomen; Associatie van Tsjetsjenen in België, VTGA & Vainakh, op dit moment niet meer 

bestaan, of veel minder actief zijn.  

 

4.1.2. Huidige situatie  

 

Alle organisaties en initiatieven die hierboven werden beschreven zijn momenteel niet meer zo actief 

als in hun beginjaren. Sommige verenigingen organiseren nog steeds activiteiten, zoals bijvoorbeeld 

                                                           
23 Internetbron: Comité Tchétchénie: http://www.comite-tchetchenie.org/ . De website is momenteel niet meer 

actief.  

http://vaydahar.eu/
http://www.comite-tchetchenie.org/
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voor de herdenking van de deportatie op 23 februari 1944, maar de meesten zijn door een samenloop 

van omstandigheden uiteen gevallen of gestopt met het organiseren van activiteiten. 

 

Na de eerste initiatieven werden er echter nieuwe organisaties en verenigingen opgericht in België, 

die op een andere manier werken dan hun voorgangers. Dit omdat de meeste van deze recent 

opgerichte organisaties in de eerste plaats onafhankelijk van elkaar werken, in tegenstelling tot de 

constructie die door VTGA en Pax Christi Vlaanderen werd opgezet in de beginjaren. Ten tweede 

werken deze organisaties meestal over de taalgrenzen heen en ten derde beroepen ze zich dikwijls op 

het internet en de sociale media om de Tsjetsjenen in België te verenigen.  

 

Momenteel is vooral Wey-du, Waynah European Youth Development Union, een heel populaire en 

invloedrijke organisatie binnen de Tsjetsjeense gemeenschap. Ik sprak met de voorzitter van die 

studentenorganisatie: Artur Issaev. Wey-du is een samensmelting van twee studentengroepen (één 

uit Antwerpen en één uit Brussel). Eind 2009 besloten deze twee groepen zich samen te voegen tot 

één groep: ‘Vainakh studenten in België’, met Artur Issaev als voorzitter.24  

In 2011 werd de organisatie omgedoopt tot ‘Wey-du’ en moest voorzitter Artur Issaev een stap opzij 

zetten, omdat hij het toen te druk had met zijn politieke carrière. De organisatie is toen enkele jaren 

minder actief geweest, omdat er niemand bereid was de verantwoordelijkheid op zich te nemen. In 

januari 2015 werd Artur Issaev opnieuw tot voorzitter verkozen; en sinds dan probeert Wey-du elke 

maand minimum één activiteit te organiseren. Er worden bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd die 

vertellen over de Waynahische/Kaukasische cultuur, of over de mogelijkheden van verder studeren. 

Daarnaast worden er ook meer ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een 

weekend naar de Ardennen, een uitstapje naar Technopolis, een dansavond, enz. En elk jaar zijn er 

ook twee vaste activiteiten: een ‘algemene vergadering’ met presentaties en dans25, en de herdenking 

van de deportatie. Voor de organisatie van zijn activiteiten werkt Wey-du soms samen met Pax Christi 

Vlaanderen. (A. Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015)  

De grootste voordelen van Wey-du zijn het feit dat ze politiek onafhankelijk zijn en dat ze zijn opgericht 

door jongeren. Politieke discussies worden daarom zoveel mogelijk vermeden. Toen ik aanwezig was 

op de herdenking van de deportatie op 21 februari in Antwerpen, begon er één man politieke 

standpunten naar voren te schuiven tijdens zijn verhaal over de deportatie. Na zijn speech werd er 

door de organisatie uitdrukkelijk op gewezen dat zo’n tussenkomsten niet gepast waren op de 

herdenking omdat dit kan leiden tot verdeling binnen de gemeenschap. De jonge leiding van de 

organisatie zorgt er bovendien voor dat generatieconflicten zoveel mogelijk worden vermeden.  

 

Eurochechens is de tweede Tsjetsjeense organisatie, die momenteel heel tegenwoordig is in de 

Tsjetsjeense gemeenschap. Eurochechens is een website26 die 3 jaar geleden werd opgestart door 

twee broers uit Oudenaarde. Momenteel hebben ze reeds 10 medewerkers. De website is gericht naar 

alle Tsjetsjenen in Europa en er wordt in de eerste plaats informatie aangereikt over wat er gebeurt 

binnen de Tsjetsjeense gemeenschap. Daarnaast maken de broers en hun medewerkers zelf filmpjes 

van bijeenkomsten, huwelijken, enz. om zo het contact tussen Tsjetsjenen te bevorderen. Een derde 

luik van de website zijn de interviews met bekende Tsjetsjenen, die live worden uitgezonden. Ten 

                                                           
24 Internetbron: Wey-du: http://weydu.eu/ 
25 Hoe zo’n algemene vergadering verloopt, is te zien op deze video: https://vimeo.com/85377486  
26 Dit is de website: http://www.eurochechens.com/  
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slotte bieden ze ook de mogelijkheid aan bezoekers om dingen te posten (zoals bijvoorbeeld 

evenementen) op de website. Deze berichten worden eerst gecheckt vooraleer ze online komen omdat 

ook zij zoveel mogelijk politieke geschillen proberen te vermijden.  

De website is erg populair in België, maar ook ver daarbuiten: er zijn dagelijks meer dan 1000 bezoekers 

uit België en 6000 bezoekers uit gans Europa. De broers werden bovendien geïnterviewd door Russia 

Today, in verband met hun eerdere initiatief: ‘vaytube’, een videohostingwebsite.  

Momenteel wordt er ongeveer elke dag iets nieuws gepost op de website, maar de broers zijn vooral 

druk bezig met het voorbereiden van hun langspeelfilm over een Tsjetsjeense eremoord-kwestie. (M. 

& M. Zagaev, persoonlijke communicatie, 11 maart 2015) 

 

Naast Wey-du en Eurochechens zijn er nog twee andere kanalen waarlangs Tsjetsjenen elkaar 

ontmoeten. Ten eerste is er het netwerk van Tsjetsjeense moskeeën in België. Dit is een heel recent 

fenomeen waarbij er twee etno-moskeeën werden opgericht in Gent en Antwerpen, uitsluitend gericht 

op Tsjetsjenen. Volgens Magomed Dzaourov, voorzitter van moskeevereniging Solihun27 in Gent, 

bestond het idee reeds een tijd. De moskeeën werden hoofdzakelijk opgericht vanuit de vraag naar 

informatie over Tsjetsjeense religieuze tradities. Daarnaast zijn er ook aanzienlijke verschillen tussen 

de Tsjetsjeense beleving van de Islam en deze van andere moslims, zoals Turken en Marokkanen. In 

hun moskeeën wordt er bijvoorbeeld gepreekt in het Arabisch, wat de meeste Tsjetsjenen niet 

begrijpen.  

Naast de twee moskeeën in Gent en Antwerpen, zijn er ook plannen om moskeeën in andere steden 

op te richten, zoals bijvoorbeeld in Kortrijk of Roeselare. (M. Dzaourov, persoonlijke communicatie, 4 

maart 2015) 

 

Bovenop de twee moskeeën in Gent en Antwerpen is er nog een tweede vorm van religieuze 

mobilisatie aanwezig in België. Volgens de website http://vaydahar.eu/ en de masterproef van 

Charlotte Fichefet, komen tientallen mannen elke maand samen in Hasselt om een soefi-ritueel uit te 

voeren; de zikr28. Momenteel zou deze vereniging reeds 300 leden tellen. De organisatie, is volgens de 

Tsjetsjeense imam Ramzan-Khadj, ook een ontmoetingsplaats waar er veel aandacht is voor de 

Tsjetsjeense cultuur en tradities. Zo wordt er op de bijeenkomsten bijvoorbeeld gediscussieerd over 

de adatten, wordt de geschiedenis van de Islam in Tsjetsjenië besproken, wordt de mawlid gelezen en 

eert men de doden. (Fichefet, 2014, p. 62) 

Charlotte Fichefet (2014) legt bovendien uit dat er sinds het begin van de Tsjetsjeense diaspora in 

België verschillende kleine groepen samenkomen om dit ritueel uit te voeren. Zo zou er ook een grote 

groep aanwezig zijn in de regio rond Charleroi. Sommige Tsjetsjenen reizen zelfs helemaal vanuit 

Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk naar België om te kunnen deelnemen aan deze soefi-bijeenkomsten. 

(Fichefet, 2014, p. 64) 

 

Deelname aan gevechtssporten is ten slotte het laatste kanaal waarlangs veel Tsjetsjenen zich 

verenigen. Geen enkel van de respondenten is momenteel actief lid van een sportclub, maar in vele 

interviews werd er wel verteld dat sport heel belangrijk is binnen de Tsjetsjeense gemeenschap. Zo 

vertelde bijvoorbeeld Artur Issaev:  

                                                           
27 Dit is hun website: http://solihun.com/  
28 Op deze pagina is te zien hoe zo’n ritueel plaatsvindt: http://vaydahar.eu/tematicheskie-

rubriki/islam/1368/zikr-v-belgiyskom-gorode-hasselt-hasselt  

http://vaydahar.eu/
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“Een Tsjetsjeen moet in vorm zijn, want anders verliest hij die betrouwbaarheid, dat respect, 

want als je de discipline niet hebt om jezelf in vorm te houden, ja, hoe kan je dan? […] Je moet 

eerst jezelf respecteren voor dat… Want dan krijg je respect van anderen.” (A. Issaev, 

persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Nadat ik te weten kwam dat vooral worstelen zeer populair is binnen de gemeenschap in België, ging 

ik op zoek naar de meest populaire clubs en stelde hen enkele vragen. Daaruit bleek dat er in enkele 

steden een club bestaat waar bijna uitsluitend Tsjetsjenen lid zijn. Na een kort bezoek aan één van 

deze clubs, bleek dat er ook een paar niet-Tsjetsjeense jongens het geprobeerd hadden, maar dat ze 

het niet ‘volhielden’. Daarnaast was het opmerkelijk dat de training volledig in het Tsjetsjeens wordt 

gegeven, dat alle leeftijden (van 6 tot 16 jaar) samen trainen en dat de leden enkel hun verzekering 

moeten betalen; de trainer werkt op vrijwillige basis. Ze doen ook regelmatig mee aan wedstrijden, 

die vooral plaatsvinden in en rond Antwerpen of Verviers.  

 

In Verviers woont er inderdaad één van de andere voortrekkers (‘marchers’) binnen de gemeenschap, 

die vooral bezig is met sport: Isa Gambulatov. Zijn vereniging Waynakh in Eupen (niet te verwarren 

met Vainakh in Verviers) is nog steeds actief zowel op cultureel als sportief vlak. Daarnaast is hij ook 

voorzitter van Fighting club ‘Sparta-Kelmis’ (vroeger ‘Raeren’) en sinds kort nationaal scheidsrechter 

in het worstelen.29 Zijn rol in de Tsjetsjeense gemeenschap is echter niet onbesproken, op de website 

www.waynakh.com staat geschreven:  

“On the other hand, we urge the Chechen community in Belgium, not to contact Isa 

Gambulatov and Ramzan Ampukayev, and do not send their children to the “Raeren” wrestling 

club, because it appears that Isa Gambulatov is also working for the pro-Russian regime.”30 

Op deze website worden op tijd en stond ook de recentste uitslagen van Tsjetsjeense worstelaars 

gepubliceerd.  

 

4.2. Maatschappelijke participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in 

België 
 

Een belangrijke opmerking bij het deel over maatschappelijke en sociale participatie is dat de 

ondervraagde personen niet representatief zijn voor de volledige Tsjetsjeense gemeenschap. Een 

groot deel van de personen die werden geïnterviewd zijn namelijk de voortrekkers (‘marchers’) van de 

gemeenschap in België; personen die erg actief zijn in het verenigingsleven, langs de verenigingen waar 

zij voorzitter zijn of waarin ze een belangrijke functie vervullen. Daarnaast werden er ook heel wat 

personen geïnterviewd, waarbij ik via een integratiedienst of intercultureel centrum mee in contact 

kwam; dit zijn vaak personen die reeds deelnemen (of –namen) aan de  activiteiten die deze 

integratiediensten en of interculturele centra organiseerden.  

 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 werd beschreven, wordt maatschappelijke participatie in dit deel van mijn 

masterproef gemeten aan de hand van actief lidmaatschap aan organisaties. Waarbij actief 

lidmaatschap betekent dat de respondent ‘deelneemt aan één of meerdere activiteiten van een 

organisatie’. (Swyngedouw et al., 1999) Deze organisaties werden opgedeeld, aan de hand van een  

                                                           
29 Internetbron: WS-sport Shatoy: http://wsport.su/pozdravlyaem-isu-gambulatova/  
30 Internetbron: Waynakh Online: http://www.waynakh.com/eng/2013/03/protest-in-belgium-against-the-

extradition-of-chechen-asylum-seekers/  

http://www.waynakh.com/
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schema, in: verenigingen en zelforganisaties, ondersteunende, professionele organisaties, partijen en 

vakbonden en bewegingen.  

 

 
Bron: Swyngedauw, K., 2014, p. 18.  

 

In de steekproef die werd bevraagd kan er een duidelijke tweespalt worden onderscheiden. Ten eerste 

is er de groep die heel actief is binnen het verenigingsleven in België; dit zijn meestal de voortrekkers 

(‘marchers’) van de gemeenschap. Deze personen organiseren vaak zelf activiteiten of zijn via hun 

professioneel leven actief in verschillende verenigingen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende personen 

die werken in een sociale organisatie of intercultureel centrum, waardoor zij dikwijls in contact komen 

met verschillende organisaties en de activiteiten die zij organiseren.  

Op de onderstaande grafiek kan er worden afgelezen dat de meest gefrequenteerde organisaties 

verenigingen en zelforganisaties zijn:  

 

 
Bron: Karen Swyngedauw, 2015, op grond van cijfergegevens uit de steekproef.  

 

Er moet opgemerkt worden dat de helft van de personen die deelnemen aan activiteiten van partijen 

en van ondersteunende, professionele organisaties eveneens actief zijn in verenigingen en/of 
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zelforganisaties. Daarnaast is het opmerkelijk dat er geen enkele respondent actief is binnen een 

beweging.  

 

Van het aantal respondenten dat actief is binnen een vereniging, is het grote merendeel (77,7%) actief 

binnen een Tsjetsjeense zelforganisatie. 

Als we bovendien het schema, op basis van de theorie van Kriesi (1996), erbij nemen, kunnen we 

besluiten dat de personen uit de steekproef die actief maatschappelijk participeren, zich in de eerste 

plaats richten naar hun achterban (in plaats van naar de overheid) en hoofzakelijk direct participeren.  

 

De tweede grootste groep die kan worden onderscheiden (zie grafiek) is de groep die niet deelneemt 

aan activiteiten van organisaties. Enkele van deze personen gaan wel soms naar de cinema, of naar 

een schoolvoorstelling in het plaatselijk cultureel centrum, maar dat werd hier niet geïnterpreteerd als 

‘actief lidmaatschap van een organisatie’ en evenmin opgenomen in de berekening.  

Deze personen zijn niet actief binnen het georganiseerde, formele organisatiegebeuren, maar zijn in 

de meeste gevallen wel actief binnen hun eigen, meer informele, sociale context.  

 

Er kan dus worden besloten dat de steekproef verdeeld is: enerzijds bestaat er een groep van mensen 

die heel actief participeert in organisaties, en anderzijds bestaat er een groep die niet actief 

participeert in organisaties, maar wel actief is binnen hun eigen, minder formeel georganiseerde, 

context.  

Rekening houdend met de opmerking in verband met de over-representatie van voortrekkers 

(‘marchers’) in de steekproef, kan er worden vastgesteld dat de maatschappelijke participatie binnen 

de Tsjetsjeense gemeenschap niet hoog is. Dit wordt eveneens bevestigd door Annemarie Gielen, van 

Pax Christi Vlaanderen:  

“Ik denk dat de participatie aan Belgische verenigingen niet zo hoog is en dat dat alleen maar is als 

dat echt, om een of andere reden, heel nuttig is. Ik denk dat ze toch vooral deelnemen aan de 

activiteiten van hun eigen verenigingen.” (A. Gielen, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Bovendien hebben Belgische organisaties en verenigingen het ook moeilijk om de Tsjetsjeense 

gemeenschap te bereiken en hen in te schakelen in hun werking. Zowel een medewerker van het 

Centre Régional de Verviers pour l’Integration (CRVI), en van het intercultureel centrum Leiaarde uit 

Kortrijk, twee steden waar nochtans veel Tsjetsjenen wonen, vertelden dat het niet gemakkelijk is om 

met de Tsjetsjeense gemeenschap in contact te komen. (J. Erkens, persoonlijke communicatie, 5 

november 2014 & M. Geldhof, persoonlijke communicatie, 27 februari 2015) 

 

4.3. Sociale participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België 
 

Sociale of informele participatie werd in hoofdstuk 2 als volgt beschreven:  

“Contacten onderhouden met vrienden en familie, op visite gaan, elkaar als buren helpen of  

samen iets ondernemen, en soms ook recreatieve activiteiten.” (Jager-Vreugendhil, 2011) 

Sociale participatie is dus eveneens deelname aan de samenleving, maar dan op een minder formele 

en georganiseerde manier. Elke respondent die werd geïnterviewd doet aan sociale participatie in de 

Belgische samenleving. De meesten participeren zelfs meer op een informele manier, dan in 

georganiseerde verbanden.  
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In de eerste plaats is het contact met familie heel belangrijk. Artur Issaev vertelde dat er zodanig veel 

tijd besteed moet worden aan familie, dat er daarom soms weinig tijd overblijft voor andere 

activiteiten. (A. Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) Dikwijls wordt er gewoon 

afgesproken met de familie om bij te praten en samen te eten, maar er zijn ook speciale 

aangelegenheden; bv. het suikerfeest, huwelijken, begrafenissen, bij ziekte, enz.  

Een significant deel van de respondenten heeft echter geen familie in België, maar dat betekent niet 

dat ze minder contact hebben. Via sociale media en internet wordt er heel veel gebeld en over en weer 

gecommuniceerd met de familieleden die nog steeds in Tsjetsjenië wonen of in een ander land van de 

EU verblijven. Daarenboven is bijna elke respondent reeds één of meerdere keren teruggekeerd naar 

Tsjetsjenië om hun familie te bezoeken.  

 

Iedere respondent heeft contact met vrienden, of personen die geen familie zijn, maar waarmee ze 

wel vaak afspreken. Bij de oudere respondenten worden vrienden meestal uitgenodigd thuis, en wordt 

er daar samen gegeten, bijgepraat, enz. De jongere personen die werden geïnterviewd, ontmoeten 

hun vrienden meestal ergens anders; bv. op school, op restaurant, in verenigingen, enz.  

De meeste Tsjetsjenen die werden geïnterviewd hebben meestal contact met andere Tsjetsjenen of 

hebben vooral contact met een ‘gemengde groep’; personen van verschillende nationaliteiten. Milana 

uit Namen verwoordt het als volgt:  

“Ik kan niet zeggen dat ik meer afspreek met Tsjetsjenen dan met niet-Tsjetsjenen, het is echt 

gemengd en zeker bij mijn dichte vrienden. Ik heb evenveel Tsjetsjeense vrienden, als van een 

andere cultuur; de Marokkaanse cultuur, de Belgische,… Het is echt een mengeling, het is een 

cocktail. [lacht]” (M. Gerikhanova, persoonlijke communicatie, 23 februari 2015, vertaald door 

de auteur) 

De meeste Tsjetsjenen hebben daarbij vooral veel contact met Ingoesjen, die zij als hun broers of 

zussen beschouwen. De Tsjetsjenen en Ingoesjen noemen zich samen ‘Waynah’, wat ‘ons volk’ 

betekent in het Tsjetsjeens en Ingoesj. De twee volkeren staan zodanig dicht bij elkaar op vlak van 

cultuur, tradities, enz. dat het zelfs mogelijk is om met elkaar te trouwen.  

 

Een groot deel van de personen die werd geïnterviewd, heeft niet vaak contact met Belgen. Sommigen 

schrijven dit toe aan de verschillende mentaliteiten en anderen denken dat Belgen meer gesloten en 

individueler zijn. Enkele respondenten vinden het wel jammer dat ze niet veel contact hebben met 

Belgen, al is het maar om beter Nederlands of Frans te leren.   

Er zijn echter ook uitzonderingen op deze vaststellingen, zo zijn er ongeveer twee personen in de 

steekproef die zo goed als geen contact hebben met de Tsjetsjeense gemeenschap en bijgevolg vooral 

Belgische vrienden hebben. Beide personen kozen er bewust voor om zich buiten de Tsjetsjeense 

gemeenschap te plaatsen.  

 

Een goede relatie met collega’s is voor de meeste personen die ik interviewde heel belangrijk, want 

het is ook soms de enige weg waarlangs ze op een intensieve manier met Belgen in contact komen. Op 

sommige werkplaatsen worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, bv. teambuilding, waar 

iedereen gretig aan participeert. Na het werk wordt er echter niet zo vaak afgesproken, de meesten 

vinden namelijk dat ze hun collega’s al voldoende zien op het werk, waardoor ze niet zo veel zin hebben 

om ook nog eens af te spreken tijdens hun vrije tijd.  
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Er zijn opnieuw een paar uitzonderingen waarbij enkele personen wel vaak afspreken met hun 

collega’s buiten het werk. Er wordt bijvoorbeeld samen gegeten bij elkaar thuis, een wandeling 

gemaakt óf zelfs samen op reis gegaan.  

 

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is een spreekwoord die ook toepasbaar is op de relatie 

van Tsjetsjenen met hun buren. Velen hebben een goede, tot zeer goede band met hun buren. In het 

bijzonder vindt iedereen het heel belangrijk dat buren elkaar helpen. Zo vertelde de familie Uzuyeva 

uit Kortrijk dat ze ongelofelijk blij waren dat hun nieuwe buurvrouw kwam vragen of ze hun blikopener 

mocht lenen. Ze hadden dit, na 10 jaar, nog nooit meegemaakt en het voelde een beetje alsof ze terug 

in Tsjetsjenië waren, waar huizen niet worden gesloten en buren elk moment bij elkaar kunnen 

binnenspringen. (Uzuyeva, persoonlijke communicatie, 9 maart 2015) 

Enkele personen die werden geïnterviewd zijn nog maar net verhuisd, waardoor ze op het moment 

dat ik hun interviewde nog niet veel contact hadden met hun buren; er werd goeiedag gezegd, maar 

niks meer. Een vrouw uit Antwerpen beaamde eveneens dat de eerste contacten soms wat stroef 

verlopen en dat ze  

“[…] als iemand van allochtone afkomst wel altijd de eerste stap moest zetten.” (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 24 februari 2015)  

 

Het informele communicatienetwerk binnen de Tsjetsjeense gemeenschap is het laatste aspect van 

sociale participatie dat onder de loep werd genomen. Na het afnemen van enkele interviews werd het 

al snel duidelijk dat de meeste Tsjetsjenen erg veel met elkaar communiceren op allerhande manieren; 

meestal rechtstreeks, maar ook via modernere wegen zoals de sociale media. Zo kreeg een respondent 

bijvoorbeeld tijdens een interview een ellenlang bericht dat moest worden doorgestuurd naar 

iedereen die zij kende; vergelijkbaar met een oude kettingbrief.  

Er bestaat dus als het ware een eigen circuit van nieuwsdoorgave. Artur Issaev verwoorde het als volgt:  

“Via via, zo beetje als ‘Tsjetsjeense radio’. We praten informeel tussen elkaar over zaken van 

die persoon, zaken van die familie... Dat wordt verspreid, dus dat gaat vrij snel de ronde.” (A. 

Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Hij benadrukte dat er niet wordt geroddeld maar enkele andere respondenten interpreteerden het 

wel op die manier, vooral wanneer negatieve verhalen worden verspreid die bijvoorbeeld betrekking 

hebben op de eer van een bepaalde familie. In één enkele stad (en dikwijls ook daarbuiten) weet bijna 

iedereen alles van elkaar wat zorgt voor een heel sterke sociale controle.  

 

Toen ten slotte de respondenten de vraag werd gesteld of ze vinden dat ze, in vergelijking met 

personen van hun leeftijd, veel participeren, antwoordden de meesten bevestigend. Enkelen onder 

hen maakten zelf een onderscheid tussen een vergelijking met Belgen en een vergelijking met 

Tsjetsjenen. Waarbij de meesten denken dat ze meer participeren dan een stereotiepe Tsjetsjeen, 

maar minder in vergelijking met een stereotiepe Belg. Daar kan worden uit geconcludeerd dat de 

algemene perceptie van de participatie van de Tsjetsjenen in België, binnen de Tsjetsjeense 

steekproef, overeenkomt met wat er in het onderzoek werd vastgesteld: de meeste Tsjetsjenen in 

België participeren minder in georganiseerde verbanden, maar meer op een informele manier.  
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4.4. Bepalende factoren voor de participatie van de Tsjetsjeense 

gemeenschap  
 

De belangrijkste vraag is vervolgens: waarom participeert de Tsjetsjeense gemeenschap meer sociaal 

dan maatschappelijk? En wat zijn de motivaties om te participeren binnen de Belgische samenleving? 

In dit deel zal bijgevolg worden nagegaan wat de redenen en drijfveren zijn tot participatie van de 

Tsjetsjeense gemeenschap aan de Belgische samenleving.  

 

Wanneer er werd bevraagd bij de respondenten hoe het komt dat hij of zij niet dikwijls deelneemt aan 

activiteiten van organisaties werd vaak tijdsgebrek aangehaald als reden. Bijna elke respondent die 

werd geïnterviewd, heeft een vaste job of studeert waardoor zij niet voldoende tijd hebben om deel 

te nemen aan bijkomende activiteiten, bovendien komt de familie op de eerste plaats te staan.  

 

Een specifieke reden waarom de Tsjetsjeense gemeenschap minder maatschappelijk dan sociaal 

participeert kan teruggevonden worden in de wijze waarop ‘het sociale leven’ werd georganiseerd in 

Tsjetsjenië. Enkele respondenten vertelden dat een systeem van verenigingen niet aanwezig was in 

Tsjetsjenië; sociale verbanden werden vooral georganiseerd op basis van familie en teips. Het was 

Josée Goethals die mij daarvan op de hoogte bracht:  

“Als wij het project 'Wij Willen Werken' afsloten dat eerste jaar, hebben wij dat in Antwerpen 

voorgesteld, met andere mensen ook, andere Tsjetsjeense mensen omdat ze dat zouden 

begrijpen wat dat was, want zij wisten niet wat verenigingen waren. Ik geloof dat ze dat niet 

kenden in de Sovjet-Unie, dat werd allemaal van bovenaf gestuurd è. En ze moesten daaraan 

wennen.” (J. Goethals, persoonlijke communicatie, 13 februari 2015)  

Daarnaast zou de sterke sociale participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België zwakke 

maatschappelijke participatie in hand werken; zo zei toch Artur Issaev:  

“Waarom bij ons de formele organisaties niet zo’n hoogvliegers zijn […] is omdat er veel 

informele contacten zijn tussen de mensen. En opnieuw dat wantrouwen tussen, tegenover 

andere Tsjetsjenen maakt het moeilijk om… Dan komen de ene met hun kliek en anderen met 

een andere kliek en ze weten niet wat voor mensen dat zijn.” (A. Issaev, 6 februari 2015)  

Een andere medewerker van Wey-du die werd geïnterviewd, bevestigd eveneens dat de spanningen 

soms hoog kunnen oplopen. Hij vervult binnen de studentorganisatie de specifieke functie van 

‘conflictonderhandelaar’ of zoals hij zichzelf noemt: ‘interne psycholoog’. Binnen de vereniging zorgt 

hij er voor dat de stuurgroep een hechte en coherente groep blijft en naar buiten toe probeert hij 

klachten op te vangen en te onderhandelen tussen de verschillende groepen binnen de Tsjetsjeense 

gemeenschap. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat de streng praktiserende moslims binnen de 

gemeenschap niet willen dat jongens en meisjes samen in één zaal zitten en dat de meisjes zich 

bescheiden (‘modeste’) moeten kleden. Hij probeert op zo’n momenten duidelijk te maken waar Wey-

du voor staat en benadrukt vooral dat zij zich niet willen mengen in dergelijke geschillen. (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 13 maart 2015) 

 

Sommige respondenten gaven ook eerlijk toe dat ze gewoon niet geïnteresseerd zijn in bepaalde 

activiteiten die georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld concerten. Dit kan misschien gelinkt worden 

met een algemene observatie uit de interviews; een groot deel van de Tsjetsjeense gemeenschap in 
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België participeert enkel als ze het nuttig vinden of als ze er iets concreet uit kunnen halen. Annemarie 

Gielen verwoordde het als volgt:  

“Ik denk dat ze dan vooral datgene uitkiezen waar dat ze het meest baat bij hebben; 

informatieve dingen.” (A. Gielen, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Meestal wordt er dus geparticipeerd ‘in functie van…’, waarbij er een duidelijke doelstelling voorop 

wordt gesteld. Dit werd ook bevestigd door één van de Tsjetsjeense respondenten:  

“Wij zijn van natuur heel materialistisch, Tsjetsjenen, als we daar echt geen directe opbrengst 

zien, of geen direct resultaat… Oja, vrijwilligerswerk, dat is goed, maar dat is niks voor mij.” 

(Anoniem, persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

Enkele andere respondenten bevestigden eveneens dat Tsjetsjenen ‘materialistisch’ ingesteld zijn, ze 

hechtten bijvoorbeeld heel veel waarde aan hun auto en hun voorkomen, met als gevolg dat er niet 

enthousiast wordt deelgenomen aan activiteiten waarvan ze het nut niet van inzien. Activiteiten die 

wel als ‘nuttig’ worden gepercipieerd zijn; sport (zie punt 4.1.2. over worstelen), info-avonden m.b.t. 

studies, werk & gezondheidszorg en ten slotte activiteiten rond hun eigen cultuur en identiteit.  

 

Een heel spontante reactie van een man, die ik ontmoette op de herdenking van de deportatie op 23 

februari 1944, georganiseerd door Wey-du in Antwerpen, sluit hier eveneens bij aan:  

“Als Tsjetsjenen het goed hebben organiseren ze niks, maar als het slechter gaat, verenigen ze 

zich.” (Anoniem, persoonlijke communicatie, 21 februari 2015) 

Vandaar dat voornamelijk in de beginjaren van de Tsjetsjeense diaspora in België, er heel veel werd 

georganiseerd en geparticipeerd. De Tsjetsjeense gemeenschap was toen nog op zoek naar zijn plaats 

binnen de Belgische samenleving en de nieuwkomers konden, dankzij de vele initiatieven, beroep doen 

op de kennis en steun van hun voorgangers. Laurent Vinatier (2008) beschrijft dit fenomeen als een 

solidariteitsplatform dat werd geconstrueerd door de Tsjetsjenen die het eerst aankwamen in België. 

Na een tijd verdween deze basis van solidariteit omdat iedereen langzamerhand zijn weg begon te 

vinden. Daarna kwam het erop aan deze sociale basis te gebruiken om verder in het culturele domein 

activiteiten te organiseren. (Vinatier, 2008, p. 185) 

 

De overschakeling naar verenigingen die de Tsjetsjeense cultuur & taal promoten verliep vervolgens 

redelijk vlot. Volgens Elmira Erstukajeva ontstond haar organisatie SINTAR vanuit de bezorgdheid dat 

de Tsjetsjeense kinderen de voeling met hun cultuur en identiteit zouden verliezen. Elmira, maar ook 

andere respondenten zijn bijvoorbeeld bezorgd dat hun kinderen in Tsjetsjenië als ‘vreemdelingen’ 

zouden worden aanzien, omdat ze bijvoorbeeld niet goed Tsjetsjeens kunnen praten met hun 

grootouders in Tsjetsjenië. De vorming en het behoud van een specifieke identiteit blijkt hier dus een 

laatste belangrijk motief tot de oprichting van en het participeren binnen een organisatie. (E. 

Erstukajeva, persoonlijke communicatie, 7 april 2014) 
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5. Identiteit van de Tsjetsjeense gemeenschap in België 

5.1. De Tsjetsjeense identiteit in België 
 
In dit hoofdstuk zal er worden bestudeerd of er een gemeenschappelijke identiteit bestaat bij de 

Tsjetsjeense gemeenschap in België. Daarnaast zal er worden onderzocht, aan de hand van 

onderstaand schema, op wat deze Tsjetsjeense identiteit gegrondvest is en welke elementen hierbij 

een belangrijke rol spelen.   

 

  
Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van de interviews met de steekproef.  

 

5.1.1. Sociale identiteit  

 

De sociale identiteit van de Tsjetsjeense gemeenschap in België is het eerste aspect dat werd 

onderzocht tijdens de interviews. Dit onderdeel van identiteit werd onderzocht aan de hand van 

groepslidmaatschap. De respondenten kozen tussen verschillende kaartjes met groepen waar ze lid 

van zijn en vervolgens werd er aan hen gevraagd om de kaartjes in volgorde van belangrijkheid te 

rangschikken. De groepen waaruit kon worden gekozen, waren: atheïst/ongelovig, Belg, Europeaan, 

Tsjetsjeen, Burger van de Russische Federatie, moslim, soenniet, soefi, Vlaming, Waal, Brusselaar, teip, 

Sovjet-mens (‘sovok’), Vainakh, Ingoesj en Kist.  

 

De groep die het meest werd uitgekozen als belangrijkste, was ‘Tsjetsjeen’. Voor de meeste personen 

was dit vanzelfsprekend en bijgevolg gaven niet veel personen uitleg bij hun eerste keuze. Wanneer 

hier wel meer duiding bij werd gegeven, gebeurde dit meestal door personen die kritisch staan ten 

opzichte van de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Zo werd er door deze personen bijvoorbeeld een 

specifieke opdeling gemaakt tussen Tsjetsjenen die de Islam op een erg strikte manier interpreteren 

(deze personen werden beschreven als: ‘gesloten’, verwijzend naar de hoofddoek) en Tsjetsjenen die 

een meer vrije interpretatie van de Islam aanhangen, met dikwijls meer aandacht voor de Tsjetsjeense 

elementen. De eerste groep zou in de meeste gevallen later naar België zijn gemigreerd. Een vrouw uit 

Antwerpen vertelde daaromtrent:  
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“Mijn manier van leven en mijn principe, mijn visie, is totaal anders dan de Tsjetsjenen die nu 

de laatste 5, 6 jaar naar België komen. Dat zijn meestal mensen die niet gestudeerd hebben, 

mensen die heel naar radicalisering toe zijn en heel gesloten. Euhm, ja, ik voel mij niet direct 

verbonden met die mensen.” (Anoniem, persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

Charlotte Fichefet (2014) bevestigde in haar masterproef eveneens dat er een duidelijk verschil is 

tussen de eerder en later gemigreerde Tsjetsjenen. Emilkhan Sheripov betreurde in een interview de 

opkomst van een generatie migranten die ‘meer moslim, dan Tsjetsjeens zijn’. (Fichefet, 2014, p. 53) 

 

Daarnaast kwam er, naarmate het gesprek vorderde, dikwijls een sterk gemeenschapsgevoel naar 

boven drijven. Dezelfde vrouw van het vorige citaat zei daarover:  

“Ik ben een Tsjetsjeense, ik blijf een Tsjetsjeense en daar ben ik heel trots op.” (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

De gemeenschap werd door Zalfa Zakrieva uit Kortrijk beschreven als ‘één grote familie’. Dat kan 

positieve effecten hebben, maar ook heel wat negatieve. Zo vertelt bijvoorbeeld Chassan Baiev (2003), 

een Tsjetsjeense chirurg die vluchtte naar de VS, in zijn boek De eed:  

“In ons land heeft alles wat een lid van de familie doet – goed of slecht – een effect op de hele 

familie.” (Baiev, 2003, p. 198)  

Vele respondenten vertelden bovendien dat slechte zaken niet enkel een effect hebben op de ganse 

familie, maar eveneens op de ganse Tsjetsjeense gemeenschap. Zo vertelde bijvoorbeeld een vrouw 

uit Roeselare dat ze ‘ziek’ wordt wanneer ze slecht nieuws hoort over Tsjetsjenen. (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 9 maart 2015) 

Omwille van het sterke gemeenschapsgevoel en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun 

reputatie is het volgens Zalfa Zakrieva belangrijk om ‘het goede’ te tonen van de Tsjetsjeense 

gemeenschap; ze willen trots zijn. (Z. Zakrieva, persoonlijke communicatie, 27 februari 2015) Deze 

gedachte kwam ook vaak terug op het einde van de interviews, wanneer er werd gevraagd of de 

respondent nog iets toe te voegen had. Dikwijls werd op dat moment de bezorgdheid geuit over hun 

reputatie; ‘Wat denk jij over Tsjetsjenen? Wat denken Belgen over Tsjetsjenen? Welke invloed heeft 

de recente negativiteit omtrent de Islam in de media een invloed op ons, Tsjetsjenen? Enz.’ 

 

‘Tsjetsjeen zijn’ betekent ook: de geschiedenis van Tsjetsjenië met zich meedragen. In de publicatie 

Wij zullen niet vergeten, Tsjetsjenië en de Tsjetsjenen in België van R.I.C. Foyer (2009) werd deze 

geschiedenis heel uitgebreid beschreven, maar uit de interviews blijkt dat hoofdzakelijk de deportatie 

(in 1944) en de recente oorlogen veel impact hebben gehad op de gemeenschap. Het zorgde voor 

persoonlijke tragedies, maar ook het vertrouwen binnen de gemeenschap werd er door aangetast.  

De meesten vinden dat de Tsjetsjeense geschiedenis een heel belangrijk onderdeel vormt van hun 

identiteit. Een dochter van Zalfa Zakrieva uit Kortrijk vraagt zich bijvoorbeeld af: ‘Hoe iemand, die niet 

weet dat de deportatie in 1944 heeft plaatsgevonden, haar kan kennen?’ Daarenboven zijn er nog vele 

andere respondenten die vertelden over de conflicten met de Russische Federatie en de 

onrechtvaardigheden die zij hebben meegemaakt, bij elk van hen was het duidelijk dat dit heel veel 

residu en ballast heeft achtergelaten. Zo vertelde bijvoorbeeld Lina uit Eupen dat ze haar volledige 

jeugd is verloren door de oorlog en dat iemand anders haar lot, haar leven in handen heeft genomen. 

Dit weegt tot op vandaag zwaar op haar persoonlijke leven en volgens haar blijft dat een deel van het 

Tsjetsjeense ‘gen’. (Lina, persoonlijke communicatie, 27 april 2015) 
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‘Moslim’ is de tweede groepsidentiteit die de geïnterviewden belangrijk vinden. Ze plaatsten ‘moslim 

zijn’ het meest op nummer één, maar de groep werd ook enkele keren niet geselecteerd, wat er op 

wijst dat dit element van sociale identiteit voor veel beroering zorgt binnen de gemeenschap. 

Tsjetsjenen worden dikwijls als de belangrijkste moslimgemeenschap in Rusland beschouwd, omwille 

van de vele media-aandacht voor de extremistische geledingen in Tsjetsjenië, maar volgens Pew-

research zijn de Tsjetsjenen slechts de vierde grootste moslim groep in de Russische federatie (na 

Dagestan, Bashkortostan en Tatarstan), goed voor 7,4% van alle Russische moslims.31  

 

Voor de meeste respondenten is religie iets persoonlijks, waarbij zij zelf kiezen hoe ze het interpreteren 

en beleven. Sommigen beschrijven het bovendien als een manier van leven, dat veel invloed heeft op 

hun identiteit en de waarden, normen en tradities die zij belangrijk vinden. Toch praktiseert bijna elke 

respondent op een andere manier: sommigen gaan nooit naar de moskee en bidden thuis, anderen 

gaan zoveel als mogelijk naar de moskee, sommigen dragen een hoofddoek, anderen niet, enz. Een 

vaststaand onderscheid is daarentegen dat vrouwen niet naar de moskee moeten, terwijl dat bij de 

mannen wel wordt aangeraden.  

 

Drie respondenten vertelden dat ze niet gelovig zijn, of ten minste niet zo gelovig als hun familie. Ze 

zijn alle drie gelovig opgevoed, maar zijn op het moment van het interview niet praktiserend. 

Opmerkelijk daarbij is dat bij twee van deze drie personen, hun familie daarover in het duister tast. Ze 

doen uit respect mee aan bijvoorbeeld de ramadan, of dragen een kleine hoofddoek wanneer ze 

terugkeren naar Tsjetsjenië, maar ze bidden niet meer. Persoonlijk vinden zij niet dat dit afbraak doet 

aan hun Tsjetsjeense identiteit; zo zei een vrouw uit Antwerpen:  

“Ik kan mezelf noemen: geboren moslim, maar niet-praktiserend. Waynah wilt niet zeggen 

moslim en een Tsjetsjeense wilt niet zeggen moslim. Maar mensen vanbuiten: ah, direct: ‘een 

Tsjetsjeense, dat is een moslim’. Maar ik spreek liever niet over mijn geloof.” (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

Eveneens enkele andere personen vertelden mij dat de Tsjetsjeense identiteit niet vanzelfsprekend 

samenvalt met hun religieuze identiteit. Dit omdat de Tsjetsjeense stammen pas in de 16e eeuw 

werden geïslamiseerd (R.I.C. Foyer, 2009, p. 23).  

 

Sinds de introductie van de Islam in de Tsjetsjeense gemeenschap werd hoofdzakelijk de soennitische 

Islam aangehangen. (R.I.C. Foyer, 2009, p. 23) Het merendeel van de respondenten vindt het 

onderscheid tussen soennieten, sjiieten en soefi’s niet constitutief voor hun beleving van de Islam. 

Enkelen onder hen storen zich zelfs aan de vele aandacht voor het onderscheid, omdat ze vinden dat 

deze verdeeldheid hun gemeenschap en verbondenheid verzwakt. Degenen die het onderscheid wel 

belangrijk vinden, zijn steeds personen die meer belang hechten aan hun religie.  

 

De laatste en grootste bezorgdheid van de respondenten, in verband met hun religie, is de opkomst 

van de radicale Islam, die net als bij vele andere moslimgemeenschappen voor onrust zorgt. Enkelen 

onder hen zijn vooral bezorgd voor hun jongeren, die tussen twee gemeenschappen balanceren. Het 

artikel Islamic identity and political mobilization in Russia, Chechnya and Dagestan compared van Elise 

Giuliano (2006) besluit echter dat de moslimgemeenschap in de Russische gemeenschap geen 

                                                           
31 Internetbron: Pew Research: http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-

population-regional-europe/  
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homogene en coherente gemeenschap vormt die zich politiek manifesteert tegen de centrale staat. 

Bovendien zou in Tsjetsjenië de radicale Islam zijn oorsprong vinden in de nasleep van het tweede 

conflict en zou het dus niet de oorzaak er van zijn. Vooral ethno-nationalistische claims liggen, volgens 

de onderzoeker, aan de basis van de conflicten. Dit neemt echter de bezorgdheid van de Tsjetsjeense 

gemeenschap in België in verband met de radicale Islam en de invloed ervan op de gemeenschap in 

Tsjetsjenië en Europa, niet weg.  

 

Vainakh is de derde groep die het meest werd aangeduid en het hoogst werd gerangschikt. De meeste 

respondenten definieerden Vainakh als: ‘notre peuple, ons volk of onze mensen’. Daarmee bedoelen 

de meeste respondenten: de Tsjetsjenen en de Ingoesjen. Tot 1991 vormden deze twee volkeren 

samen het autonome Sovjetrepubliek ‘Tsjetsjeens-Ingoesjetische ASSR’. (R.I.C. Foyer, 2009, p. 14) 

Volgens Martin Malek (2008) zouden eveneens de socio-etnische groepen ‘Kist’ en ‘TSova-Tush’ (of 

‘Batsi’), uit Georgië, behoren tot Vainakh. (SIAK & OIF, 2008, p. 28)  

Wanneer deze groepen samenkomen wordt er meestal geen onderscheid gemaakt tussen hen 

onderling. Ze zijn één en dezelfde groep omdat ze elkaar begrijpen op vlak van cultuur, taal en tradities. 

De band tussen Tsjetsjenen en Ingoesjen is daarom heel sterk. Een respondent gaf zowaar de raad om 

als er iemand vertelt dat hij Tsjetsjeens is, maar niet Vainakh, ik mijn ‘papieren moest pakken en 

weggaan’. (M. Dzaourov, persoonlijke communicatie, 4 maart 2015) De band met Ingoesjetië is 

gegroeid doorheen hun gezamenlijke geschiedenis, en vooral tijdens de conflicten met de Russische 

Federatie, waarbij vele Tsjetsjenen vluchtten naar Ingoesjetië. Enkele respondenten vertelden echter 

dat ze daar niet met open armen werden ontvangen; de onderlinge relaties waren blijkbaar niet altijd 

even hartig, zo vertelt ook Milana uit Namen:  

“In Tsjetsjenië en Ingoesjetië zijn er mensen die niet van elkaar ‘houden’, wel, het is niet dat 

ze niet persoonlijk van elkaar ‘houden’, maar er zijn Tsjetsjenen die niet van Ingoesjen ‘houden’ 

en er zijn Ingoesjen die niet van Tsejtsjenen ‘houden’, omdat er conflicten zijn geweest, 

enzovoort. Maar er zijn ook andere mensen, die Ingoesj zijn, die Tsjetsjeens zijn, die heel dicht, 

heel vriendschappelijk zijn en dit onderscheid niet maken.” (M. Gerikhanova, persoonlijke 

communicatie, 23 februari 2015, vertaald door de auteur) 

Milana en de meeste andere respondenten rekenen zichzelf bij de laatste groep en aanzien de 

Ingoesjen als hun broers of zussen.  

 

De vierde groep: Europeaan werd één maal minder aangeduid dan Belg, maar werd wel vaker hoger 

gerangschikt. De meesten interpreteren ‘Europeaan zijn’ in de eerste plaats als een logisch gevolg van 

Belg ‘zijn’, wat vooral praktisch is wanneer er bijvoorbeeld gereisd wordt. Enkele anderen hechten 

echter meer waarde aan deze groepsidentiteit; het is hun thuis of zelfs de ‘plaats waar ze geestelijk 

geboren zijn’. (Anoniem, persoonlijke communicatie, 9 februari 2015) Ten slotte zijn er ook enkelen 

die verwijzen naar de geschiedenis om hun link met Europa te verantwoorden; volgens één persoon 

zou de oorsprong van de Europese bevolking in de Vainakh-landen en Georgië liggen en volgens 

iemand anders is de Kaukasus de grens van Europa, waardoor Tsjetsjeense moslims vooral Europese 

moslims zijn.  

 

Belg werd bij iedere persoon opgenomen in zijn rangschikking, maar slechts bij enkele personen kreeg 

het een hoge plaats in zijn persoonlijke rangorde. De meesten vertellen dat ze zich Belg voelen omdat 

ze de Belgische nationaliteit hebben, omdat België hen heeft opgevangen en omdat ze zich hier veilig 

voelen. Daarenboven is het, net zoals bij de Europese groepsidentiteit, een praktisch voordeel om een 
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Belgisch paspoort te hebben; wanneer ze reizen en de Belgische nationaliteit hebben, worden er geen 

extra vragen gesteld.  

Enkelen vinden het echter niet altijd gemakkelijk om in België te wonen, want ze denken dat ze zich 

nooit volledig Belg zullen voelen, of aanvaard zullen worden als een Belg:  

“Ik heb de Belgische nationaliteit, maar ik besef wel dat ik nooit als Belg hier zal gezien worden. 

Oké, ik heb een Belgische nationaliteit, maar uiterlijk en op mijn naam zien ze direct dat ik geen 

Belgische ben, etnische Belg bedoel ik. Maar ik voel me wel verbonden met de Belgen, ik voel 

me hier thuis.” (Anoniem, persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

 

Het groepslidmaatschap verbonden aan de deelstaten of bepaalde steden in België werd op hetzelfde 

niveau als Belg geplaatst, of werd lager gerangschikt. De meeste respondenten voelen zich dus meer 

Belg dan Vlaming, Waal of Brusselaar. Niettemin zijn de meesten zich wel bewust van de aanwezige 

verschillen en stereotypen, en passen deze ook zelf toe. Artur Issaev zegt bijvoorbeeld:  

“Ik ben geen flamingant, maar altijd wel, met andere Tsjetsjenen die van Wallonië zijn, maken 

we grapjes met elkaar; dat wij rijker zijn en… Maar ik voel me niet echt Vlaming Vlaming, ik 

ben meer Belg eigenlijk.” (A. Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

Een andere respondent vertelde zelfs dat hij ‘zot wordt van die van Wallonië’ en beeldde daarna uit 

hoe iemand uit Wallonië, volgens hem, stapt: met lange trage passen. (M. Dzaourov, persoonlijke 

communicatie, 4 maart 2015)  

Zoals bij de groepsidentiteit Belg, vragen sommige respondenten zich af of ze wel Vlaming, Waal of 

Brusselaar kúnnen zijn. De meesten vinden dat je daarvoor in Vlaanderen moet geboren zijn, en 

interpreteren ‘Vlaming zijn’ dus als een etnie.  

 

Teip is de volgende belangrijke groepsidentiteit; sommigen hechtten er heel veel waarde aan, terwijl 

andere respondenten deze groep niet zo belangrijk vinden voor hun identiteitsvorming.  

De wetenschappelijke literatuur is eveneens sterk verdeeld over de beschrijving en betekenis van teip 

binnen de Tsjetsjeense gemeenschap. De publicatie Families and clans in Ingushetia and Chechnya. A 

fieldwork report van Ekaterina Sokirianskaia (2006) gaat uit van twee betekenissen: teip als de 

identiteit van een gemeenschappelijke origine, waarbij groepsidentiteit een belangrijke rol speelt, en 

teip als de uitgebreide familie. (Sokirianskaia, 2006) Deze twee betekenissen komen ook terug bij de 

respondenten, waarbij de meesten hun teip linken aan familieverbanden en de plaats waar ze vandaan 

komen.  

Elke teip behoort daarenboven tot een bepaalde stam, een tukkhum, waarvan er 9 zouden bestaan in 

Tsjetsjenië. (R.I.C. Foyer, 2009)   

 

In de publicatie Chechens in the European Union worden de belangrijkste functies van een teip naar 

voren geschoven:  

“Each Chechen teip is, in essence, a nation within a nation, with an enviable solidarity and 

mutual support network.” (SIAK & OIF, 2008, p. 39) 

Volgens de personen die werden geïnterviewd zorgt de teip bovendien voor orde, controle en 

stabiliteit binnen de gemeenschap. Wanneer er bijvoorbeeld belangrijke zaken moeten worden beslist 

(bijvoorbeeld in verband met een eremoord), wordt dit meestal in handen genomen door de Raad van 

Ouderen binnen de teip . (SIAK & OIF, 2008) 
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Daarenboven heeft elke teip zijn eigen specifieke kenmerken. Zo vertelde een Tsjetsjeense man uit 

Temse bijvoorbeeld dat zijn teip (Saltgo) vaak wordt geassocieerd met bouwvakkers. Als hij dan vertelt 

aan een andere Tsjetsjeen dat hij tot de ‘Saltgo’-teip behoort, hoort hij vaak:  

“Ah! Jullie zijn van die metsers!” (M. Dzaourov, persoonlijke communicatie, 4 maart 2015)  

Ook alle andere respondenten konden vertellen bij welke teip ze horen, welke de belangrijkste 

kenmerken ervan hun teip zijn en wie de meest prominente figuren zijn binnen hun teip.  

De meesten vertelden dat in België de teip-verbanden niet meer zo belangrijk zijn voor de sociale 

organisatie van de gemeenschap, zoals dat het geval was in Tsjetsjenië. Sommigen weten bijvoorbeeld 

niet of er nog andere teip-leden in België wonen en anderen willen er liever niet te veel belang aan 

hechten, omdat ze vinden dat het opnieuw (zoals bij de opdelingen binnen de Islam) zorgt voor 

verdeling binnen de gemeenschap.  

De teip is dus vooral belangrijk wanneer mensen elkaar ontmoeten en ze elkaar vragen bij welke teip 

ze horen, waardoor ze bijna onmiddellijk weten met wie ze te maken hebben.  

 

Burger van de Russische Federatie werd minder toegevoegd aan de rangschikking dan teip, maar werd 

wel ongeveer even hoog gerangschikt. De gemeenschap is dus opnieuw erg verdeeld over deze 

groepsidentiteit.  

Net als bij de Belgische nationaliteit wordt de Russische nationaliteit als iets administratiefs en 

praktisch geïnterpreteerd. Alle Tsjetsjenen hebben de Russische nationaliteit, dus zijn ze burger van 

de Russische Federatie, maar niks meer of minder. Een vrouw uit Antwerpen vertelt:  

“Burger van de Russische Federatie, we mogen blijven ontkennen natuurlijk, maar ik heb de 

Russische nationaliteit en daar heb ik niks… Het is niet dat ik een haatgevoel heb tegenover... 

Natuurlijk denk je over de oorlog, je denkt aan de mensen, maar dat is… Dat blijft politiek. En 

ik heb de Russische nationaliteit en dat vergemakkelijkt mijn reis naar Tsjetsjenië.” (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 24 februari 2015)   

De meesten erkennen dus hun Russische groepsidentiteit; ze spreken Russisch, begrijpen elkaar 

onderling en sommigen hebben ook Russische vrienden. Dat betekent echter niet dat ze daarom 

vanzelfsprekend akkoord zijn met hun ‘politiek’. Bij sommigen is er bovendien een negativiteit te 

ontwaren t.o.v. de Russische Federatie; ze weigeren bijvoorbeeld deze groep in hun volgorde op te 

nemen, spreken er liever niet over of vertellen:  

“Ik denk dat… Mijn vader zijn ouders zijn in Kazachstan geboren, dus het zijn eigenlijk de 

kinderen van de Tsjetsjenen die getransporteerd, die op de treinen werden gezet richting 

Kazachstan. Zij zijn daar geboren en daar ook opgegroeid, dus ik denk dat er daar ook nog een 

soort van wrok bestaat tegenover, ten opzichte van de Russen en wat dat zij hen hebben 

aangedaan. Dus, ik kan natuurlijk, ik neem het hun niet kwalijk. Ik schaam mij er soms ook voor 

om Rus te zijn.” (Anoniem, persoonlijke communicatie, 9 februari 2015) 

De meeste respondenten aanvaarden dus hun Russische identiteit, maar zijn er niet sterk mee 

verbonden.  

 

Ten slotte zijn er nog enkele groepsidentiteiten waar bijna geen aandacht aan werd geschonken. Zo 

werd onder andere Sovjet-mens (sovok) nooit hoog gerangschikt en amper opgenomen in de 

persoonlijke volgordes, terwijl vele respondenten wel in de Sovjet-Unie hebben geleefd en sommigen 

er zelfs zijn opgegroeid.  

Opnieuw is er een tweespalt te onderscheiden in de groep die werd geïnterviewd. Eén deel van de 

groep heeft vooral positieve herinneringen aan de Sovjet-tijd. Ze vonden het een sociale tijd met een 
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grote samenhorigheid tussen de verschillende volkeren en een speciale Sovjetcultuur, met typische 

films en muziek. Het andere deel kan echter niet veel goeds vertellen over deze periode, omdat de 

Tsjetsjeense taal, cultuur en religie toen ondergeschikt waren aan de Sovjetcultuur. Iemand vertelde 

bijvoorbeeld dat een goeie Tsjetsjeen anti-Sovjet moet zijn.   

 

Ten slotte bleven er nog twee groepen over die amper werden uitgekozen. Kist (Georgische-

Christelijke Tsjetsjeense bevolkingsgroep) werd slechts één keer aangeduid en atheïst tweemaal.   

 

5.1.2. Waarden & normen  

 

Waarden en normen zijn een cruciaal onderdeel van de Tsjetsjeense identiteit. Door het lezen van 

diverse artikels en het afnemen van interviews, werd het duidelijk dat de meeste Tsjetsjenen enkele 

waarden heel erg belangrijk vinden en deze, in alle omstandigheden, proberen in eer te houden. Zo 

vertelt ook Zalpa Bersanova in 2004 op Radio Free Europe:  

“The Chechens have fundamentally remained loyal to their traditions. The primary impact of a 

decade of war has been to alter the relationships between our values and their place in our 

ethical hierarchy rather than to erase them entirely.” (Bersanova, 2004, p. 8) 

 

De waarden en normen die belangrijk zijn voor de Tsjetsjeense gemeenschap in België werden 

onderzocht aan de hand van een tabel32 waarin verschillende waarden en normen werden opgesomd. 

Uit deze tabel kozen de respondenten welke voor hen de belangrijkste waarden zijn in hun dagelijkse 

leven. Vijf waarden en normen sprongen er uit: vrijheid, rechtvaardigheid, respect, waarheid en vrede.  

 

De eerste waarde die het meest werd aangeduid, is respect, waarbij er bijzondere aandacht is voor 

respect voor ouderen en voor vrouwen, maar deze waarde werd ook dikwijls gelinkt aan een 

elementaire vorm van beleefdheid.  

Rechtstaan wanneer een oudere persoon de ruimte binnenkomt, is een gebruik dat het belang van 

respect in de gemeenschap illustreert. Bijna elke respondent gaf dit voorbeeld en vertelde daarbij dat 

dit ook van toepassing is bij personen die slechts enkele maanden of dagen ouder zijn.  

Respect ten opzichte van vrouwen is volgens Zalpa Bersanova (2004) een ‘heilige’ waarde bij de 

Tsjetsjenen, vooral na de twee conflicten met de Russische Federatie. Zij linkt dit aan de grote 

opofferingen en inzet van vrouwen tijdens de oorlogen. Op dat moment waren zij de kostwinners en 

vele vrouwen bleken ook erg moedig te zijn; ze redden mannen door zichzelf tussen hen en de soldaten 

te plaatsen of zorgden voor weeskinderen. (Bersanova, 2004) De respondenten bevestigden eveneens 

deze belangrijke waarde, er kan bijvoorbeeld niet worden gescholden in het bijzijn van een vrouw.  

 

Rechtvaardigheid is eveneens een waarde die erg belangrijk blijkt te zijn. Net als bij andere waarden 

werd dikwijls de vergelijking gemaakt tussen Tsjetsjeense en Islamitische waarden. De respondenten 

vroegen zich daarbij af of vertelden waarom een waarde meer Tsjetsjeens of Islamitisch is. 

Rechtvaardigheid blijkt een waarde te zijn die evenveel Tsjetsjeens als moslim is. Tsjetsjeens, omwille 

van zijn oorsprong in de geschiedenis van de Tsjetsjeense gemeenschap. Sommige geïnterviewden 

vertelden bijvoorbeeld over de onrechtvaardigheden die zij persoonlijk hebben meegemaakt, waarbij 

enkele personen heel emotioneel werden toen ze hierover praatten.   

                                                           
32 Deze tabel werd bijgevoegd als bijlage 4. 
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Enkelen vertellen opgelucht te zijn dat rechtvaardigheid groter is in België, terwijl anderen vertellen 

dat ze ook hier veel onrechtvaardigheden ervaren, vooral i.v.m. discriminatie.  

 

De derde meest aangeduide waarde, die erg constructief is voor de Tsjetsjeense identiteit, is vrijheid. 

Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt, door de respondenten, tussen persoonlijke vrijheid en 

vrijheid op het politieke niveau. In tegenstelling tot wat zou worden verwacht van Tsjetsjenen, omdat 

ze gestreden hebben voor hun politieke vrijheid, is persoonlijke vrijheid voor hen belangrijker. Zo zegt 

bijvoorbeeld Milana:  

“Voor mij, wanneer ik zeg vrijheid, plaats ik dat niet dat niet zozeer op het territoriaal niveau, 

maar meer op het niveau van mijn manier van leven. Ik heb er geen zin in dat iemand mij 

vertelt hoe ik moet leven.” (M. Gerikhanova, persoonlijke communicatie, 23 februari 2015, 

vertaald door de auteur)  

Een jonge vrouw die werd geïnterviewd is kritischer ten opzichte van deze waarde en linkt vrijheid niet 

onmiddellijk aan ‘Tsjetsjeens zijn’. Dit omdat ze zelf heeft ervaren dat ze niet volledig vrij kan zijn 

binnen de gemeenschap; er worden immers bepaalde regels opgelegd die moeten worden gevolgd. 

Volgens haar zijn het vooral de meisjes in de Tsjetsjeense gemeenschap, die niet altijd vrij zijn om 

zichzelf te zijn. (Anoniem, persoonlijke communicatie, 18 februari 2015) Andere personen vinden 

eveneens dat vrijheid niet mogelijk is zonder bepaalde nuances en grenzen, vooral wanneer er 

gesproken wordt over vrijheid van meningsuiting. Op dat vlak moet worden vermeden dat mensen 

worden gekwetst en kan vrijheid van meningsuiting enkel wanneer dat op een respectvolle manier 

gebeurt.  

De manier waarop Tsjetsjenen elkaar groeten is ten slotte een perfecte illustratie van het belang van 

vrijheid voor de Tsjetsjeense gemeenschap. Wanneer iemand wordt gegroet zegt men: kom in vrijheid 

of ga in vrijheid. Dit werd bevestigd door enkele respondenten en de publicatie van het R.I.C. Foyer. 

(R.I.C. Foyer, 2009, p. 29)   

 

Waarheid is een andere waarde waaraan heel veel belang wordt gehecht. Deze waarde werd in de 

meeste gevallen gelijkgesteld aan eerlijkheid of er ten minste aan gelinkt.  

Waarheid is volgens enkele respondenten typisch Tsjetsjeens of Kaukasisch, vooral in vergelijking met 

‘Europa’. Volgens hen hechten Europeanen minder waarde aan eerlijkheid en wordt er dus meer 

verzwegen, geroddeld en soms een masker opgezet in Europa. Binnen de Kaukasische cultuur is dit 

volledig uit den boze; oprechtheid, echtheid en eerlijkheid zijn zeer belangrijk. Daarenboven raadt ook 

de Islam aan om steeds eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen. De meesten geven echter toe dat 

het niet steeds gemakkelijk is om de waarheid te vertellen en dat er bovendien rekening moet worden 

gehouden met de manier waarop het wordt verteld. Artur Issaev vertelde hierover:  

“Een goeie Tsjetsjeen is superdiplomaat, hij moet overal tussen kunnen balanceren.” (A. 

Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015)  

 

Vrede is ten slotte de laatste waarde die het grotendeel van de geïnterviewden erg belangrijk vindt. 

Net als bij de waarde ‘vrijheid’ maken de meesten de opdeling tussen persoonlijke en politieke vrede. 

Hier spreekt het merendeel echter over vrede op het politieke niveau, waarbij ze hopen dat er vrede 

komt, maar beseffen dat dit niet voor de hand ligt. Enkele anderen spreken over innerlijke vrede en 

leggen daarbij vooral het verband met hun religie, die volgens hen innerlijke vrede en rust brengt.  

Twee andere waarden die eveneens belangrijk blijken, maar niet zo frequent werden aangeduid als de 

bovenstaande waarden, zijn gastvrijheid en ‘sobr’.  
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Sobr is een Tsjetsjeens woord waarbij verschillende waarden worden samengevoegd: geduld, 

discipline en zelfbeheersing. Dit concept is zeer belangrijk in de Tsjetsjeense gemeenschap en werd 

uitgelegd in de documentaire Dans, Grozny, Dans van Jos de Putter uit 2002. De trainer van de 

dansgroep Daymokh sprak in de film over ‘sobr’ als: beheerst zijn in alles wat je doet. Een respondent 

uit Namen verwoordt het op deze manier:  

“Sobr is eigenlijk geduld, begrijpt u ? Maar geduld, dat kan ook zichzelf beheersen zijn en 

disciplinair zijn, want er kan een heel brede betekenis achter worden geplaatst. En dat is ook 

een beetje afhankelijk van de context in welke je het gebruikt. Dikwijls wordt dat ook 

gerelateerd aan de religieuze kant die we hebben.” (M. Gerikhanova, persoonlijke 

communicatie, 23 februari 2015, vertaald door de auteur)  

‘Sobr’ is volgens de respondenten vooral belangrijk in het licht van de geschiedenis en de 

gebeurtenissen die de Tsjetsjeense gemeenschap heeft meegemaakt. Het is belangrijk dat een 

Tsjetsjeen nooit opgeeft, geduld heeft op elk moment, goed kan vechten, sterk is en kan doorzetten.  

 

Gastvrijheid is een waarde die niet enkel typisch Tsjetsjeens is, maar vooral belangrijk is in gans de 

Kaukasus. Daarenboven is het ook een belangrijke waarde binnen de Islam. Martin Malek (2004) 

vertelt in de publicatie Chechens in the European Union dat gastvrijheid heel belangrijk is in de 

Kaukasus omdat een weigering van een gast kon leiden tot sterfgevallen. De Kaukasus was namelijk op 

bepaalde plaatsen erg dun bevolkt, waardoor reizigers voor voedsel en onderdak afhankelijk waren 

van slechts een paar plaatselijke bewoners. Daarenboven waren gasten in vele gevallen ook 

boodschappers van nieuws, waardoor deze altijd met open armen werden ontvangen. (Malek, 2004, 

p. 48) Ook Chassan Baiev spreekt enkele keren over gastvrijheid in zijn boek De Eed:  

“Zelfs al zoekt je ergste vijand zijn toevlucht in jouw huis, dan nog moet je hem gastvrijheid 

bieden.” (Baiev, 2003, p. 168) 

De respondenten bevestigen deze, soms heel extreme, gastvrijheid. Zo vertelde één van hen dat haar 

grootmoeder enkele Russen heeft opgevangen tijdens de oorlogen, ook al waren dit toen hun 

‘vijanden’. (Lina, persoonlijke communicatie, 27 april 2015)  

 

Ten slotte zijn er nog enkele andere belangrijke waarden, maar meestal werden deze gelieerd aan één 

van de bovenstaande waarden of werden ze slechts door enkele respondenten als belangrijk 

beschouwd: werklust, eer, educatie, gelijkheid en zekerheid.  

 

5.1.3. Traditiepraktijk 

 

Tradities zijn een vitaal onderdeel van de Tsjetsjeense identiteit, zo zegt ook Chassan Baiev (2003):  

“Zonder tradities zullen wij als natie verdwijnen: onze tradities zijn de lijm die ons samenbindt, 

vooral in tijden van chaos, als alles uiteenvalt.” (Baiev,  2003, p. 111) 

De meeste respondenten bevestigden eveneens dat tradities voor hen heel belangrijk zijn, vooral in 

moeilijke periodes, zoals tijdens de Sovjet-Unie of de recente Tsjetsjeens-Russische oorlogen. 

Sommigen vrezen echter dat door deze gebeurtenissen het belang en het gebruik van Tsjetsjeense 

tradities zijn verzwakt, vandaar dat ze er nog steeds heel veel aandacht aan besteden.  

Wanneer de vraag werd gesteld om enkele tradities te bespreken, begonnen de meeste personen niet 

spontaan te vertellen over allerhande tradities. Omdat deze gebruiken zo vanzelfsprekend zijn, was 

het voor hen niet gemakkelijk om de belangrijkste tradities eruit te pikken en toe te lichten. Toen er 

echter een paar werden voorgesteld, ging de bal aan het rollen.  
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De meeste geïnterviewden begonnen eerst te vertellen over religieuze tradities. De ramadan, het 

Suikerfeest en het Offerfeest zijn de meest ‘populaire’ Islamitische tradities. Bij het Suikerfeest is het 

bijvoorbeeld de gewoonte om langs te gaan bij familie en vrienden om hen te feliciteren met het einde 

van de Ramadan. Eén respondent reist speciaal iedere zomer tijdens de periode van het Suikerfeest 

naar Tsjetsjenië, zodat haar kinderen kunnen meemaken hoe dat daar wordt beleefd. (Anoniem, 

persoonlijke communicatie, 24 februari 2015) 

 

De respondenten vermelden daarenboven dat de Tsjetsjeense tradities die zij beleven, niet mogen 

botsen met Islamitische tradities of regels. De Tsjetsjeense adatten (adá in het Arabisch), verschillende 

regels over hoe een Tsjetsjeen moet leven, congrueren bijvoorbeeld niet altijd met de Islam, omdat ze 

werden ontwikkeld voordat de Islam geïntroduceerd werd in de Tsjetsjeense gemeenschap. (R.I.C. 

Foyer, 2009) Als een adat niet overeenstemt met de Islam, wordt deze in de meeste gevallen niet meer 

gepraktiseerd, zoals bijvoorbeeld bij bruidsontvoering. Ook de publicatie Islamic identity and political 

mobilization in Russia (2006) bevestigd dat de adatten niet altijd overeenstemmen met de Islam, en 

dat er in bepaalde gevallen wordt gekozen tussen de Islamitische of de Tsjetsjeense regels:  

“Many ordinary Chechens resisted the imposition of Shari’a rule since it clashed with well-

entrenched adat customary laws. On the other hand, like in Dagestan, some Chechens 

welcomed Wahhabism in order to escape the Chechen custom of holding family feasts, for fear 

of bankrupting their families.” (Giuliano, 2006, p. 211) 

 

De adatten vormen dus samen een soort ethische gedragscode, waarin verschillende regels, tradities 

en morele normen worden uitgeklaard. (Malek, 2008) Niemand kon echter vertellen wie deze regels 

ontwikkelde en of ze ergens neergeschreven staan. Bij de meesten werden deze regels mondeling 

overgedragen door hun familie of teip en werden ze als iets vanzelfsprekend aanzien. Het is eveneens 

belangrijk om op te merken dat de teip waakt over de naleving van de adatten, of zoals Malek (2008) 

zegt:  

“The teip is the fortress of the adat.” (Malek, 2008, p. 41) 

 

Een belangrijke traditie die zijn oorsprong vindt in de adatten is de hiërarchie binnen de Tsjetsjeense 

gemeenschap. In de eerste plaats wordt de gemeenschap geordend op basis van de verschillende teips 

en tukkhums, wat reeds werd besproken in het deel over sociale identiteit. Bovendien bestaat er 

hiërarchie binnen de teip, op basis van leeftijd en geslacht.   

Ten eerste verdienen ouderen meer respect dan jongeren en moet het advies van ouderen steeds 

opgevolgd worden. Het gebruik waarbij er moet worden rechtgestaan wanneer een oudere persoon 

de ruimte binnenkomt, is daarvan een illustratie. Daarnaast wordt het als vreemd aanzien wanneer 

een jongere persoon iemand ouder tegenspreekt en moeten de kinderen steeds de zorg opnemen 

voor hun ouders.  

Daarenboven hebben mannen en vrouwen elk hun rol en bijhorende taken. De mannen zijn idealiter 

de beschermers, de kostwinners en verantwoordelijken van het gezin, terwijl de vrouwen instaan voor 

de kinderen en het huishouden. Er werden verschillende voorbeelden verteld; een man loopt 

bijvoorbeeld voor de vrouw zodat hij de omgeving kan verkennen en haar kan beschermen tegen 

gevaar, een vrouw moet zwijgen als mannen onderling aan het praten zijn, een dochter mag niet met 

haar vader over haar vriendje praten, enz. De meesten vertelden echter dat deze rolverdeling niet 

meer zo strikt gehanteerd wordt als vroeger. Door de migratie naar België en de oorlogen zijn vrouwen 

bijvoorbeeld zelfstandiger geworden, waardoor de relatie meer gelijkwaardig is. De meeste vrouwen 
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vertelden wel dat ze weten ‘wat hun plaats is’ en wat wel of niet kan. Enkele personen ergeren zich 

echter aan deze ongelijke rolverdeling en beslisten daarom om daar in hun persoonlijke leven geen 

rekening meer mee te houden.  

Alhoewel vrouw en man in de Tsjetsjeense gemeenschap dus niet dezelfde positie bekleden, is er wel 

heel veel respect voor vrouwen, wat telkens sterk werd benadrukt. Geen ‘respect’ wordt daarom 

zwaar ‘bestraft’. Een man mag een vrouw bijvoorbeeld niet aanraken in het openbaar, wanneer dat 

wel gebeurd heeft dat enorme gevolgen. Het gebruik dat wanneer er een vrouw wordt vermoordt, er 

twee mannen van de familie van de moordenaar moeten worden gedood, is een andere illustratie.  

 

Respect voor vrouwen is vervolgens ook een essentiële eigenschap van een Tsjetsjeense man die 

Q’onah is. Q’onallah werd door de respondenten vergeleken met een gentleman of een ridder, maar 

ze vonden dat een dergelijke man nog meer is dan dat. Het is een man met een verschillende 

eigenschappen: moedig, beschermend, eerlijk, behulpzaam, sterk, genereus, fier, enz. Het is als het 

ware de ideale Tsjetsjeense man, waarnaar iedere Tsjetsjeen streeft. Wanneer iemand als ‘niet 

Qoonah’ wordt beschreven, is dat een heel zwaar verwijt.  

 

Door de publicatie Values stronger than war (2004) van Zalpa Bersanova werd het duidelijk dat er ook 

enkele Tsjetsjeense tradities bestaan, waar de gemeenschap minder trots op is.  

Bruidsontvoering is er daar het perfecte voorbeeld van. De respondenten gebruikten ook andere 

termen toen ze over deze traditie spraken: meisjes ‘stelen’, ‘pikken’, ‘kidnappen’ en in het Frans: 

‘voler’, ‘enlever’ en ‘kidnapper’. Volgens hen zijn er twee vormen van bruidsontvoering: één waarbij 

het meisje haar toestemming geeft en dus akkoord is, en één waarbij het meisje niet akkoord is en 

tegen haar wil wordt ontvoerd. De laatste vorm is sinds enkele jaren officieel verboden in Tsjetsjenië, 

door de regering, en wordt ook verboden door de Islam. Alle respondenten veroordeelden deze 

praktijk als niet respectvol en ze vinden het zeer triestig dat dit nog gebeurt.  

De bruidsontvoering waarbij het meisje akkoord is, kan volgens de meeste respondenten wel nog door 

de beugel. Bij deze vorm wordt het meisje ‘ontvoerd’ omdat zij en haar verloofde niet de middelen 

hebben om snel een trouw op poten te zetten of omdat haar ouders niet akkoord zijn. Daarnaast wordt 

de bruid soms ook ‘ontvoerd’ omdat het koppel in kwestie dit een mooie en amusante traditie vindt 

en deze in eer wil houden. Eén van de geïnterviewden werd omwille van deze reden ‘ontvoerd’ en 

Artur Issaev vertelde daaromtrent:  

“Elke Tsjetsjeen is bereid om zijn toekomstige vrouw te ontvoeren, maar meestal moet hij niet 

omdat de ouders dan zeggen van: ‘Oké, ik kan dat betalen, want het is toch voor uw vrouw’.” 

(A. Issaev, persoonlijke communicatie, 6 februari 2015) 

 

Een andere traditie die erg gevoelig ligt in de Tsjetsjeense gemeenschap is bloedwraak, eremoord of 

vendetta. Wanneer er iemand wordt vermoord, heeft zijn familie het recht om de moordenaar te 

doden. Er kan echter ook worden besloten om hem te vergeven. (Baiev, 2003) Enkele geïnterviewden 

vertelden dat deze traditie zorgde voor een rechtssysteem in Tsjetsjenië toen dat er nog niet officieel 

aanwezig was. Bijna iedereen kon een verhaal vertellen over bloedwraak en sommigen hadden er zelfs 

persoonlijk ervaring mee.  

Bloedwraak kan heel lang uitgesteld worden, en zelfs nog na 50 jaar in uitvoering worden gebracht. In 

de meeste gevallen wordt de kwestie echter onmiddellijk geregeld tussen de twee betreffende teips. 

Meestal wordt er een oplossing gezocht in Tsjetsjenië, ook wanneer de moord plaatsvond in België. 
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Dit omdat er verschillende regels en rituelen aan verbonden zijn33 en omdat de oudsten uit de teip 

beslissen om al dan niet de persoon te vergeven.  

 

Een traditie waar de meeste Tsjetsjenen wel heel trots op zijn, is het huwelijk. Rondom het huwelijk 

(vooraf, tijdens en achterna) zijn er tal van regels en rituelen die moeten worden gevolgd. Bovenal is 

het heel belangrijk dat Tsjetsjenen met elkaar trouwen. Volgens één van de respondenten is dat de 

reden waarom het Tsjetsjeense ‘gen’ zo sterk is; er wordt alleen binnen de gemeenschap getrouwd. Er 

zijn slechts enkele uitzonderingen, waarbij mannen kunnen trouwen met een niet-Tsjetsjeense vrouw. 

Daarenboven wordt er ook dikwijls op jonge leeftijd getrouwd, de jongere Tsjetsjenen waarmee ik 

sprak waren (met uitzondering van 2 personen) allemaal getrouwd. Daarnaast zijn er ook nog heel wat 

andere regels: er moet een som worden betaald aan de familie van de bruid, de bruid en de bruidegom 

zien elkaar pas op het einde van het feest, de vrouw moet gans het feest recht blijven staan, enz.34 De 

enorme voorbereidingen en de verschillende rituelen en regels zijn, volgens sommigen, gecreëerd om 

scheidingen te vermijden.  

De manier waarop het huwelijk verloopt reflecteert ten slotte verschillende waarden, normen en 

tradities; bv. gastvrijheid (eender wie mag aanwezig zijn op een trouw), de relatie tussen man en 

vrouw, de waarde die gehecht wordt aan materiële zaken (zie het filmpje), enz.  

 

De Tsjetsjeense dans is eveneens een essentieel onderdeel van het huwelijksfeest. Volgens sommige 

respondenten zelfs het meest belangrijke en meest naar uitgekeken deel.  

Dans is binnen de Tsjetsjeense gemeenschap belangrijk omwille van verschillende redenen. Het is een 

manier van communicatie tussen vrouwen en mannen (sommigen noemen het een ‘gesprek’), jonge 

mensen ontmoeten elkaar op deze manier en het is mogelijk om iemands persoonlijkheid af te leiden 

uit de manier waarop hij of zij danst.35  

Daarenboven reflecteert de dans verschillende waarden en normen die belangrijk zijn voor de 

Tsjetsjeense gemeenschap: de man wordt gezien als de jager, de vrouw als het hertje, er mag geen 

oogcontact noch aanraking zijn, iedereen kijkt naar één koppel dat danst en de man moet de vrouw 

uitnodigen om te dansen.  

Het waren vooral de vrouwelijke respondenten die deze traditie heel belangrijk vinden, de mannen die 

werden geïnterviewd vinden het niet zo belangrijk en deden er soms onverschillig over.  

 

Ten slotte zijn er nog twee kalenderdagen waaraan de Tsjetsjeense gemeenschap heel veel belang 

hecht: 8 maart, de internationale vrouwendag en 23 februari, de herdenking van de deportatie in 1944. 

Internationale vrouwendag op 8 maart is een dag die in gans de Russische Federatie belangrijk is, het 

is vergelijkbaar met Moederdag in België, maar dan voor alle vrouwen. Op deze dag worden vrouwen 

in de watten gelegd, met bijvoorbeeld cadeautjes.   

De jaarlijkse herdenking van de deportatie op 23 februari is eveneens een heel belangrijke dag voor 

de Tsjetsjeense gemeenschap. Meestal wordt er elk jaar een evenement georganiseerd waarbij de 

deportatie wordt herdacht aan de hand van toespraken, getuigenissen, filmpjes, samen eten, enz.  

                                                           
33 Op welke manier er een oplossing wordt gezocht, staat uitgebreid beschreven in De eed (2003) vanaf p. 183 

en in de publicatie Chechens in the European Union (2008) op pagina 46.  
34 Er werd een kort filmpje gemaakt door Eurochechens, die kort illustreert hoe zo’n trouw verloopt:  

https://www.youtube.com/watch?v=Dowmn5jba_w.  
35 Artur Issaev vertelde hierover een anekdote, die werd bijgevoegd als bijlage 5.  
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Het is onmiskenbaar dat tradities voor de Tsjetsjeense gemeenschap in België zeer belangrijk zijn. 

Niettemin is het eveneens duidelijk dat verschillende tradities werden aangepast aan de omgeving en 

recente gebeurtenissen. Omdat de Tsjetsjeense gemeenschap hun tradities willen vrijwaren voor al te 

grote veranderingen, wordt er heel veel aandacht besteed aan het behoud ervan.  

Toch zijn er ook enkele mensen die niet altijd even enthousiast zijn over de vele tradities, regels en 

normen die moeten worden nageleefd. Sommigen vertelden dat het daarom niet altijd gemakkelijk is 

om Tsjetsjeens te zijn.  

Daarenboven zijn veel van de bovenstaande tradities niet uitsluitend Tsjetsjeens, dit werd onder meer 

naar voren geschoven door Josée Goethals en enkele andere respondenten. Traditiepraktijken zoals 

bruidsontvoering vinden hun oorsprong immers vooral in de Kaukasische cultuur, en zijn dus niet 

exclusief Tsjetsjeens. De Tsjetsjeense gemeenschap heeft wel hun eigen stempel gedrukt op alle 

traditiepraktijken die hierboven werden beschreven.   

  

5.1.4. Taal 

 

Volgens de publicatie Chechens in the European Union (2008) is het Tsjetsjeens een uitzonderlijke taal, 

omdat ze niet vergelijkbaar is met het Russisch, noch met andere talen uit de Kaukasus (behalve het 

Ingoesj). Daarenboven is het oorspronkelijk geen geschreven taal, waardoor er doorheen de eeuwen 

verschillende alfabetten werden gebruikt om het Tsjetsjeens neer te schrijven. Tot 1925 werd 

bijvoorbeeld het Arabisch alfabet gehanteerd. Door het beleid van de huidige pro-Russische regering 

in Tsjetsjenië wordt momenteel wordt het cyrillisch alfabet gebruikt. (SIAK & OIF, 2008, p. 6-7) Volgens 

de website Ethnologue wordt de Tsjetsjeense taal overwegend gesproken in deze drie republieken van 

de Russische Federatie: Tsjetsjenië, Ingoesjetië en Dagestan.36 

 

Volgens Bruno De Cordier (2015) is taal niet enkel belangrijk als communicatiemiddel, maar heeft ze 

ook een mobiliserende functie en reflecteert het de kernelementen van een identiteit, zoals 

bijvoorbeeld waarden en tradities. (De Cordier, 2015) De Tsjetsjeense taal is daarenboven belangrijk 

voor de Tsjetsjeense identiteit omdat deze taal de Tsjetsjenen cultureel en politiek onderscheid van 

hun omgeving en van de burgers van de Russische Federatie. De Tsjetsjeense taal heeft daarom ook 

een politiek-ideologische dimensie.  

Omwille van deze link tussen de Tsjetsjeense taal en identiteit vrezen onder meer de onderzoekster 

Joanna Nichols (1997) en enkele respondenten dat wanneer het Tsjetsjeens niet meer wordt 

gesproken, ook de typische Tsjetsjeense cultuur en identiteit zal uitsterven. Nichols (1997) verwoordt 

het als volgt:  

“Since the language is an important part of customs and traditions, loss of language will 

probably mean loss of most of the cultural heritage (though not loss of ethnic identity, clan 

identity, and ties to the land).” (Nichols, 1997)  

Dit is eveneens de belangrijkste reden waarom ouders er op hameren dat hun kinderen Tsjetsjeens 

spreken en dat er verschillende initiatieven worden opgezet om de Tsjetsjeense taal te promoten.37 

 

                                                           
36 Internetbron: Ethnologue: https://www.ethnologue.com/language/che.  
37 In dit filmpje van Eurochechens lezen enkele kinderen Tsjetsjeense gedichten voor. Ze hopen op deze manier 

kinderen te motiveren voor hun moedertaal. https://www.youtube.com/watch?v=Sjt3Y2SeUoo. 
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Bijna alle respondenten spreken dagelijks Tsjetsjeens met hun familie. Bovendien spreekt iedereen 

ook Russisch, omdat het merendeel is opgegroeid tijdens de Sovjet-Unie en ze op school in het Russisch 

werden onderwezen. Eén respondent vertelde dat het toen bijvoorbeeld verboden was om Tsjetsjeens 

te spreken tijdens de pauze op school. (R. Uzuyeva, persoonlijke communicatie, 9 maart 2015)  

 

Tsjetsjeense ouders die werden geïnterviewd proberen zoveel mogelijk Tsjetsjeens te spreken met hun 

kinderen, omdat ze vrezen dat ze de taal zullen vergeten. De meeste kinderen waarmee er werd 

gesproken, spreken namelijk beter Nederlands of Frans dan hun ouders. Daarenboven zijn vele ouders 

bang, zoals hierboven reeds vermeld, dat met het verlies van de taal, hun kinderen ook de voeling met 

de typische Tsjetsjeense cultuur en waarden zullen verliezen. 

Sommige personen die werden geïnterviewd dringen er op aan dat hun kinderen naast het Tsjetsjeens, 

evenzeer Russisch blijven spreken. Zo is er bijvoorbeeld een vrouw uit Antwerpen die haar kinderen 

iedere zaterdag naar de Russische school stuurt en geeft Zalfa Zakrieva uit Kortrijk Russische les aan 

kinderen. Zij vinden het, net als bij de Tsjetsjeense taal, belangrijk dat hun kinderen het Russisch niet 

vergeten.  

 

Met betrekking tot de Belgische talen is volgens de publicatie Wij zullen niet vergeten van het R.I.C. 

Foyer (2009) 40% van de Tsjetsjenen in België Nederlandstalig georiënteerd en 60% Franstalig. (R.I.C. 

Foyer, 2009, p. 155) Zoals reeds vermeld in het eerste deel van deze masterproef werden er 11 

interviews in het Nederlands afgenomen en 5 in het Frans, deze steekproef is dus niet representatief 

voor de taaloriëntering van de Tsjetsjeense gemeenschap in België.  

Uit de steekproef kon wel worden afgeleid dat de respondenten die actiever zijn binnen de Belgische 

samenleving en meer maatschappelijk participeren, beter Nederlands of Frans spreken. Zij komen 

immers meer in contact met Belgen, en kunnen op deze manier de taal frequenter beoefenen. Elke 

respondent sprak echter voldoende Nederlands of Frans zodat hij of zij kon worden geïnterviewd. 

Daarenboven waren de meeste respondenten heel erg bescheiden over hun Belgische talenkennis en 

willen velen onder hen de Belgische talen beter onder de knie krijgen omdat ze zelf ervaren dat ze niet 

voldoende Nederlands of Frans spreken. De meesten vinden het echter moeilijk om een manier te 

vinden om de taal te oefenen.  

Het valt ten slotte op dat alle respondenten en Tsjetsjenen waarmee werd gesproken een dialect 

spreken dat gelinkt is aan hun woonplaats in België. Een mooi voorbeeld is een Tsjetsjeen uit 

Antwerpen die vaak het stopwoord: ‘Astemblieft’ gebruikt. 

 

5.1.5. Gedrag 

 

Tijdens de interviews werd er onderzocht welke groepen, waarden, normen, tradities en talen 

belangrijk zijn voor de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Door middel van de interviews kon echter 

niet worden uitgemaakt welke elementen van hun identiteit, die zij naar voren schuiven, invloed 

hebben op hun dagelijkse leven. Omwille van deze reden werd de identiteit van de Tsjetsjeense 

gemeenschap ook onderzocht aan de hand van een observatie van hun gedrag.  

 

Het is duidelijk dat de waarden die belangrijk zijn voor de Tsjetsjeense gemeenschap in België (respect, 

rechtvaardigheid, vrijheid, gastvrijheid, enz.) heel veel invloed hebben op hun dagelijkse leven.  

Respect komt tot uiting in verschillende zaken. In de worstelclub bijvoorbeeld, kwamen er tijdens de 

training enkele oudere mannen binnenwandelen. Elke jongeman die bezig was met trainen ging hen 
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vervolgens begroeten door de persoon een hand te geven en er een kort praatje mee te slaan. Naast 

de sportclub viel het ook tijdens de interviews op dat telkens wanneer er een oudere persoon de 

ruimte binnenkwam, er werd rechtgestaan om deze persoon respect te betuigen.  

Rechtvaardigheid is een waarde die moeilijk te onderscheiden valt in het dagelijkse leven. Niettemin 

viel het op dat enkele respondenten heel emotioneel werden toen ze over deze waarde spraken, wat 

aangeeft dat dit voor hen erg belangrijk is. Toen ze spraken over de verschillende conflicten met 

Rusland (de deportatie en de oorlogen) was het duidelijk dat de meesten onder hen nog steeds 

getekend zijn door de onrechtvaardigheden die hen werden aangedaan.  

 

Vrijheid is een waarde waarvan de geïnterviewden beweren dat deze heel belangrijk is voor de 

Tsjetsjeense gemeenschap. Voor individuele personen lijkt de Tsjetsjeense gemeenschap op het eerste 

zicht echter geen vrije gemeenschap. Na enkele gesprekken werd het duidelijk dat er heel veel regels 

zijn die er voor zorgen dat het niet altijd vanzelfsprekend is om ‘vrij te leven’ als Tsjetsjeen. 

Waarheid en vrede zijn moeilijk meetbare waarden wanneer er geen langdurige en intensieve 

observatie plaatsvindt binnen de gemeenschap, dus m.b.t. deze waarden kunnen er geen 

vaststellingen worden gedaan over het gedrag.  

 

Gastvrijheid daarentegen is wel een waarde die tot uiting kwam in de observaties van het gedrag van 

de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Telkens wanneer er werd afgesproken voor een gesprek, werd 

er gezorgd voor een warm welkom en een maaltijd, dikwijls een typisch Tsjetsjeens gerecht. Bij één 

gezin ontving ik na het gesprek zelfs een klein cadeau, omwille van mijn interesse voor de Tsjetsjeense 

gemeenschap: een Tsjetsjeense zakdoek en een douchegel-set.  

‘Sobr’ blijkt, net als gastvrijheid, duidelijk zichtbaar in het gedrag van de Tsjetsjenen die werden 

geobserveerd. Vooral in de worstelclub werd er gehamerd op discipline en zelfbeheersing. Toen een 

jonge worstelaar de trainingsruimte uitstormde nadat hij een kamp verloren had, werd daar niet al te 

veel aandacht aan besteed. Het was duidelijk dat de persoon in kwestie zichzelf moest kunnen 

beheersen.  

Een waarde die ten slotte niet vaak door de respondenten zelf naar voren werd geschoven, maar die 

wel duidelijk zichtbaar was in het contact met de Tsjetsjeense gemeenschap is humor. Tijdens de 

interviews werd er vaak gelachen en werden er soms ook moppen verteld of grappige filmpjes over 

Tsjetsjenië getoond.  

 

Traditiepraktijk is een dimensie van identiteit die gemakkelijker te observeren is dan de waarden die 

belangrijk zijn voor een gemeenschap. Om Tsjetsjeense tradities te kunnen observeren dient men 

echter aanwezig te zijn op deze gebeurtenissen (bijvoorbeeld op een huwelijksfeest) of moet men zich 

voor langere tijd integreren in de Tsjetsjeense gemeenschap (om bijvoorbeeld de invloed van de adat 

te observeren).  

De mogelijkheid heeft zich helaas niet voorgedaan om aanwezig te zijn op een huwelijk, maar de broers 

Zagaev (van Eurochechens) toonden wel verschillende voorbeelden van een ‘ideale Tsjetsjeense 

trouw’. Wat daarbij in de eerste plaats opviel, is dat alles tot in de puntjes wordt geregeld en dat er 

veel aandacht wordt besteed aan het materiële aspect van het trouwfeest. In de verschillende filmpjes 

die de broers toonden werden de blinkende auto’s, de grote zaal en het prachtige kleed van de bruid 

duidelijk in de kijker geplaatst. Het belang dat wordt gehecht aan welvarendheid blijkt niet alleen uit 

filmpjes over trouwfeesten, maar wordt ook duidelijk wanneer de beroepsprofielen van Tsjetsjenen 

onder de loep worden genomen. Een respondent vertelde bijvoorbeeld dat vooral opleidingen met 
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een hoog prestige-gehalte, zoals rechten, economie en geneeskunde heel populair zijn bij de 

Tsjetsjeense jongeren in België. (Anoniem, persoonlijke communicatie, 24 februari 2015)  

 

Eén traditiepraktijk kon wel worden geobserveerd; de herdenking van de deportatie dat plaatsvond 

op 21 februari 2015 in Antwerpen. Op dit evenement werd het niet alleen duidelijk hoe deze 

herdenking verloopt en hoe belangrijk ze is voor de gemeenschap. Het was ook mogelijk om andere 

elementen van de Tsjetsjeense identiteit te observeren. De praktijk die het meest duidelijk tot uiting 

kwam op de herdenking was de hiërarchie binnen de gemeenschap. Er waren hoofdzakelijk mannen 

aanwezig op de herdenking en de enkele vrouwen die aanwezig waren zaten achteraan in de zaal, 

gescheiden van de mannen. Toen ik binnenkwam werd ik vooral aangesproken door de jongere 

Tsjetsjenen die aanwezig waren. Dit kan duiden op de hiërarchie binnen de gemeenschap, maar het 

kan ook wijzen op andere zaken; de ouderen spreken soms minder vlot Nederlands of ze wisten niet 

wat ik daar kwam doen en zijn daarom nogal wantrouwig. Nadat de officiële herdenking, met filmpjes 

en getuigenissen, was afgelopen werd iedereen uitgenodigd om iets te eten en te drinken. Daarna 

werd er plaatsgemaakt om te bidden, waaraan enkel de mannen deelnamen. Dit illustreert ten slotte 

de belangrijke plaats van de Islam binnen de gemeenschap.  

 

Met betrekking tot taal werden de meeste opmerkingen reeds vermeld in punt 5.1.4. Tijdens de 

gesprekken en observaties sprak iedereen erg vloeiend Frans of Nederlands en waren in staat de meest 

belangrijke zaken te vertellen.   

 

Het bovenstaande is een summier en zeer eenzijdig beeld van het gedrag van Tsjetsjenen binnen de 

Belgische samenleving. Deze dimensie van identiteit kan uitgebreider worden besproken wanneer een 

onderzoeker intensief participeert en observeert binnen de gemeenschap voor een langere periode 

dan dat bij dit onderzoek mogelijk was.   
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6. De relatie tussen de Tsjetsjeense identiteit en participatie  

 

Uit hoofdstuk vijf kan er worden besloten dat er een gemeenschappelijke Tsjetsjeense identiteit 

bestaat, of dat dit althans zo wordt gepercipieerd door de respondenten uit de Tsjetsjeense 

gemeenschap in België.  

In dit laatste hoofdstuk zal er worden onderzocht wat de relatie is tussen deze Tsjetsjeense identiteit 

en de participatie van de Tsjetsjenen aan de Belgische samenleving. Daarbij zal er worden gefocust op 

welke manier deze participatie een invloed uitoefent op de identiteitsvorming van de Tsjetsjenen in 

België.  

 

De relatie tussen identiteit en participatie werd reeds door vele onderzoekers en wetenschappers 

onderzocht. De meeste onderzoekers focussen echter op één interpretatie of aspect van identiteit of 

participatie. Polletta en Jasper (2001) onderzoeken bijvoorbeeld de relatie tussen sociale bewegingen 

en collectieve identiteit (Polletta & Japser, 2001). Andere wetenschappers concentreren zich op een 

bepaalde doelgroep, bv. hooligans (Stott, Hutchinson & Drury, 2001) of landbouwers (Klandermans et 

al., 2002). 

Het is niettemin duidelijk dat de meeste onderzoekers die de relatie tussen participatie en identiteit 

onderzoeken, een verband tussen de twee concepten onderscheiden. Het artikel Beyond the self: 

social identity, altruism, and political participation van Fowler en Kam (2007) suggereert bijvoorbeeld 

dat sociale identificatie en altruïsme, de politieke participatie verhoogt en veronderstelt dus een 

relatie tussen sociale identiteit en politieke participatie. Een andere publicatie Identity 

and participation in culturally diverse societies: a multidisciplinary perspective (2011) heeft aandacht 

voor diverse aspecten van identiteit; bv. religie, etniciteit, enz. en brengt deze in verband met politieke 

of religieuze participatie.  

 

Voor dit onderzoek kon er echter geen beroep worden gedaan op een publicatie die de relatie 

onderzoekt tussen participatie en identiteit, gebaseerd op dezelfde concretisering van de concepten 

die voor deze masterproef werden gehanteerd. Deze concepten werden namelijk geconcretiseerd, 

rekening houdend met het onderzoeksonderwerp: de Tsjetsjeense gemeenschap in België. Daarom 

werd er op basis van de interviews een model ontwikkeld dat specifiek gericht is op de identiteit en 

participatie van de Tsjetsjeense gemeenschap in België.  

 

Toen de vraag werd gesteld aan de respondenten: “Hebben uw contacten en participatie in België een 

invloed op uw identiteit; waaronder waarden, tradities, taal enz.?”, werd er daar heel divers op 

gereageerd. De meesten beaamden dat er bepaalde aspecten van hun identiteit zijn veranderd, sinds 

ze naar België zijn gemigreerd. Twee personen vertelden echter dat de contacten en participatie in 

België helemaal geen invloed hebben gehad. Volgens de ene respondent omdat zijn identiteit reeds 

bij zijn opvoeding was vastgelegd, terwijl de andere vond dat ze te oud was om nog te kunnen 

veranderen.  

 

De personen die vonden dat ze beïnvloed waren door de Belgische samenleving, wisten in de meeste 

gevallen zeer goed op welke manier en op welk niveau dat gebeurd was.  

Een nieuwe waarde die volgens enkele respondenten werd toegevoegd aan hun waardensysteem is 

tolerantie. Waarmee hoofdzakelijk tolerantie ten opzichte van andere personen en culturen wordt 
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bedoeld, omdat ze hier in België in contact kwamen met personen met erg diverse culturele 

achtergronden.  

Magomed Dzaourov, de voorzitter van moskeevereniging Solihun, vertelde daarenboven dat hij veel 

van de Belgen heeft geleerd, in het bijzonder over de waarden: geduld en ‘rustigheid’. Volgens hem 

zijn Europeanen en Belgen meer gedisciplineerd en rustiger dan Tsjetsjenen, wat hij illustreerde met 

twee kleine anekdotes en een uitspraak van een imam uit Ingoesjetië:  

“Ik heb meer Islam gezien in Europa, maar geen moslims.” (M. Dzaourov, persoonlijke 

communicatie, 4 maart 2015) 

Lina uit Eupen vertelde dat ze in België vooral heeft geleerd om verantwoordelijkheid op te nemen en 

dat ze tegelijkertijd ook opener is geworden in haar contact met andere personen. (Lina, persoonlijke 

communicatie, 27 april 2015)  

 

Geen enkele respondent legde een verband tussen taal en identiteit, waardoor ook niemand over taal 

begon te praten wanneer de vraag over de relatie tussen participatie en identiteit werd gesteld. Zoals 

reeds werd vermeld in het deel over taal, viel het op dat vooral degene die meer participeren en meer 

contact hebben met Belgen, beter Nederlands of Frans spreken. De geïnterviewden die werkloos zijn 

en niet veel Belgische vrienden, kennissen of buren hebben, spreken minder vlot Nederlands of Frans.  

 

Er werd eveneens geen aandacht besteed aan een verandering van hun traditiepraktijk toen de vraag 

werd gesteld over de invloed van participatie op identiteit. Toch zijn er bepaalde respondenten die 

doorheen de interviews enkele veranderingen in traditiepraktijk onderscheiden. Een vrouw uit Namen 

merkte bijvoorbeeld op dat de relaties binnen het gezin in sommige Tsjetsjeense families zijn 

veranderd en dat deze families daarbij flexibeler omgaan met de verschillende rollen die worden 

toegeschreven aan de gezinsleden. (M. Gerikhanova, persoonlijke communicatie, 23 februari 2015)  

  

Bovenop een gewijzigd waardensysteem, talenkennis en traditiepraktijk, heeft in het bijzonder een 

gewijzigde sociale identiteit invloed gehad op de identiteitsvorming van de personen die werden 

geïnterviewd.   

Enkele personen vertelden dat ze veranderd zijn omdat ze kunnen vergelijken tussen de verschillende 

groepen waartoe ze behoren. Een vrouw uit Antwerpen antwoordde bijvoorbeeld op de bovenstaande 

vraag:  

“Ja tuurlijk, dan kom je meer te weten, dan kom je mensen tegen die anders denken, dan ga 

je vergelijken en dan dat zet u tot denken hé? Uw mechanisme begint te draaien en vooral als 

je gestudeerd hebt en je leest een aantal boeken die worden aangeraden door iemand 

anders… Je kijkt, je visie verandert stillekes aan, ook al had je misschien al wat symptomen dat 

dat helemaal hier niet klopt. Ik bedoel die toestanden in Tsjetsjenië. Maar je durft niet altijd 

en je beseft ook niet altijd dat dat niet ok is. Juist als je naar buiten kijkt en dan hier mensen 

ziet die anders denken, mensen die anders leven, die andere waarden en normen en.. Dan 

denk je, oké, er klopt hier iets niet.” (Anoniem, persoonlijke communicatie, 24 februari 2015)  

Deze vrouw en nog enkele anderen beseffen dat om te kunnen vergelijken er ook een bepaalde afstand 

moet worden genomen van de groepen waartoe ze behoren. Bij hen gebeurde dat meestal 

automatisch door intensiever te participeren in andere groepen en gemeenschappen.  

 

Uit het voorgaande en een analyse van de respondenten valt op dat de personen die vertellen dat hun 

sociale contacten in België een invloed hebben gehad op hun identiteit, meestal personen zijn die 



58 
 

jonger zijn of die meer participeren dan degene die resoluut vertellen dat ze niet veranderd zijn of er 

geen idee van hebben.  

De organisaties waaraan wordt geparticipeerd; meestal verenigingen (en dikwijls Tsjetsjeense 

zelforganisaties) hebben dan ook vaak tot doel de Tsjetsjeense taal en cultuur te promoten, waarbij ze 

hopen de identiteitsvorming van Tsjetsjenen in België te beïnvloeden. Anderzijds vormen deze 

zelforganisaties ook een solidariteitsplatform, waarbij Tsjetsjeense nieuwkomers opgevangen worden 

door hun voorgangers, die hen wegwijs maken in de Belgische samenleving.  

Elmira Erstukajeva van SINTAR uit Sint-Niklaas vertelde bijvoorbeeld dat haar organisatie enerzijds 

werd opgericht om de Tsjetsjeense taal en cultuur te promoten en anderzijds werden er ook 

verschillende activiteiten en projecten opgezet zodat de Tsjetsjeense vluchtelingen de Belgische 

samenleving beter leren kennen en zodoende gemakkelijker kunnen participeren. (E. Erstukajeva, 

persoonlijke communicatie, 7 april 2014). Bovendien vertelt Laurent Vinatier (2008) over de VTGA en 

het cultureel centrum in Verviers:  

“Als zodanig, verwerven hun projecten, in het perspectief van een Tsjetsjeense Europese 

diaspora, een unieke dimensie: via de socio-culturele banden die zij bijdragen om te 

onderhouden, blijken zij de motoren te zijn van de reconstructie van de Tsjetsjeense identiteit 

in ballingschap.” (Vinatier, 2008, p. 187, vertaald door de auteur) 

 

De verenigingen waar de Tsjetsjeense gemeenschap in België aan participeert, hebben dus invloed op 

hun sociale identiteit, enerzijds door het promoten van de Tsjetsjeense cultuur en taal en anderzijds 

door het aanreiken van een solidariteitsplatform. Door de eerste functie wordt de Tsjetsjeense 

identiteit beschermd en in de kijker geplaatst, terwijl de tweede functie participatie vergemakkelijkt. 

Op deze manier wordt er een soort balans gecreëerd tussen de Belgische en Tsjetsjeense identiteit.  

 

Het proces van identiteitsvorming binnen de Tsjetsjeense gemeenschap in België kan ten slotte als 

volgt worden geïllustreerd:  

 
Bron: Swyngedauw, K., 2015, op grond van de interviews met de steekproef.  

 

Uit de interviews en bovenstaande informatie wordt er besloten dat de participatie aan de Belgische 

samenleving (de oranje pijl), zowel maatschappelijke als sociale participatie, in de eerste plaats invloed 

heeft op de sociale identiteit (de buitenste cirkels in stippellijn) van de Tsjetsjeense gemeenschap. Dit 
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omdat de respondenten dankzij deze participatie in verschillende contexten, de groepen waartoe ze 

behoren en waarmee ze zich identificeren, kunnen vergelijken. Vanuit die vergelijking worden er 

vervolgens, al dan niet bewust, conclusies getrokken die invloed hebben op de binnenste cirkel: de 

waarden en normen, de traditiepraktijk, het gedrag en de taal.  
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Besluit 

 

Er wordt geschat dat er ongeveer 10.000 Tsjetsjenen in België wonen, inclusief asielzoekers, personen 

met een tijdelijke verblijfsvergunning en mensen zonder wettig verblijf. De meesten onder hen 

concentreren zich in de steden Antwerpen, Gent, Brussel en Verviers en migreerden naar België bij het 

begin van dit millennium, op het moment dat in Tsjetsjenië het tweede conflict met Rusland zijn 

hoogtepunt kende. De gemeenschap organiseerde zich vervolgens snel dankzij enkele voortrekkers. 

Nadat de eerste verenigingen hun activiteiten stop zetten omwille van uiteenlopende redenen, begon 

de gemeenschap zich opnieuw te organiseren over de taalgrenzen heen, op basis van onafhankelijke 

organisaties die in de meeste gevallen mobiliseren aan de hand van sociale media en het internet.  

De participatie van de gemeenschap aan de Belgische samenleving werd onderzocht op basis van een 

onderscheid tussen maatschappelijke (formele) en sociale (informele) participatie, waarbij er werd 

vastgesteld dat de gemeenschap hoofdzakelijk sociaal participeert aan de Belgische samenleving. De 

Tsjetsjenen die werden geïnterviewd participeren vooral wanneer ze tijd hebben, ze er het nut van in 

zien, ze nood hebben aan ondersteuning en wanneer de Tsjetsjeense taal en cultuur worden 

gepromoot.  

 

De identiteit van de Tsjetsjeense gemeenschap werd geanalyseerd aan de hand van een model dat 

gebaseerd is op sociale identiteit, waarden en normen, traditiepraktijk, taal en gedrag. Er kon worden 

besloten dat de Tsjetsjeense gemeenschap in België een gemeenschappelijke identiteit heeft en dat 

dit vooral zo wordt gepercipieerd door de gemeenschap zelf.  

 

In het laatste hoofdstuk werd er geconcludeerd dat zowel maatschappelijke als sociale participatie in 

de eerste plaats invloed uitoefent op de sociale identiteit, die vervolgens het waardensysteem, de 

traditiepraktijk, de talenkennis en het gedrag beïnvloedt. Het zijn vooral de jongere respondenten en 

de personen die meer participeren aan de Belgische samenleving die ervaren dat hun identiteit is 

veranderd door hun contacten en participatie.   

 

Er werd geprobeerd om met deze masterproef een zo volledig mogelijk beeld van de Tsjetsjeense 

gemeenschap in België te schetsen. Deze beschrijving en analyse is gebaseerd op 20 semi-

gestructureerde diepte-interviews met personen van Tsjetsjeense origine en personen die veel in 

contact komen met de Tsjetsjeense gemeenschap in België. De interviews werden aangevuld met 

beperkte participerende observatie binnen de gemeenschap. Meer intensieve participerende 

observatie binnen de gemeenschap kan dus bijdragen aan een nog meer genuanceerd en compleet 

onderzoek. 

 

Voordat dit onderzoek werd opgestart, werd er met veel twijfel en onzekerheid contact gelegd met de 

Tsjetsjeense gemeenschap in België. Na enkele gesprekken bleek echter dat deze gemeenschap heel 

open en enthousiast reageert op de interesse voor hun cultuur, geschiedenis, identiteit en participatie. 

Deze gemeenschap zal dus ook in de toekomst onderzoekers die belangstelling tonen voor hun 

leefwereld, met open armen en veel gastvrijheid ontvangen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: 
 

Wanneer? Wie? Waar? Leeftijd M/V Beroep 

07/04/2014 Elmira 

Erstukajeva 

Sint-Niklaas  V Medewerker 

integratiedienst 

06/02/2015 Annemarie Gielen Antwerpen  V Algemeen secretaris 

Pax-Christi Vlaanderen 

06/02/2015 Artur Issaev Antwerpen  M Bediende 

09/02/2015 Anoniem Gent 24 M Student 

13/02/2015 Josée Goethals Weerde  V Voorzitster van vzw 

Aziz en bestuurslid van 

Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen 

18/02/2015 Anoniem Gent  V Student 

23/02/2015 Milana 

Gerikhanova 

Namen 27 V Medewerker CAI 

Namur 

24/02/2015 Anoniem Borgerhout 35 V Medewerker 

integratiedienst 

27/02/2015 Marlies Geldof Kortrijk  V Coördinator vzw 

Leiaarde 

27/02/2015 Zalfa Zakrieva en 

dochters  

Kortrijk 60, 21 & 

18 

V Medewerker 

Kringloopcentrum en 

studenten 

4/03/2015 Magomed 

Dzaourov 

Temse 27  M Mecanicien 

9/03/2015  Anoniem Roeselare 48 V Horeca-medewerker 

9/03/2015 Anoniem Roeselare 16 V Student 

9/03/2015 Ruslan, Madina & 

Diana Uzuyeva 

Thuis 

Kortrijk 

45, 40 & 

21  

M & 2V Beëdigd tolk, 

bediende in vzw BIK 

en student 

11/03/2015 Magomed & 

Movsur Zagaev 

Oudenaarde 33 & 29 M Medewerker Telenet 

en metaalarbeider 

13/03/2015 Magomed Luik 36 M OCMW-medewerker 

16/03/2015 Aslan Saidoulaev Antwerpen 60 M Medewerker 

kringloopcentrum 

24/03/2015 Anoniem  Verviers 43 V Administratief en 

boekhoudkundig 

medewerker  

27/04/2015 Lina Eupen 44 V Werkloos 

4/05/2015 Anoniem Brussel 65 V Werkloos 
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Bijlage 2: 
 

 Asielaanvragen 
Erkenning tot 
vluchtelingenstatuut 

1991 160 0 

1992 146 0 

1993 312 0 

1994 215 2 

1995 243 0 

1996 274 6 

1997 213 3 

1998 277 5 

1999 1376 14 

2000 3604 4 

2001 2424 2 

2002 1156 12 

2003 1680 39 

2004 1361 775 

2005 1438 1259 

2006 1582 443 

2007 1436 377 

2008 1620 332 

2009 1605 173 

2010 1526 130 

2011 1618 191 

2012 1470 198 

2013 1166 138 
Bron: Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, via persoonlijke communicatie 
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Bijlage 3:  
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Bijlage 4: 
 

Waarheid Doorzettingsvermogen Betrouwbaarheid 

Efficiëntie Rechtvaardigheid  Vertrouwen 

Respect voor vrouwen Plezier Loyaliteit (trouw) 

Milieubewustzijn Wijsheid Zelfbeheersing 

Verantwoordelijkheid (voor 

elkaar) 

Macht Geduld 

Gehoorzaamheid Moed Vrijheid 

Vriendschap Eerlijkheid Gastvrijheid 

Zich fatsoenlijk gedragen Respect Werklust 

Flexibiliteit Erkenning Creativiteit 

Educatie Eer Geluk 

Originaliteit Kwaliteit Vernieuwing 

Openheid Welvaart Liefde 

Gelijke kansen Duurzaamheid Gemeenschapszin 

Kracht Orde Vrede 

Spiritualiteit Avontuur Succes 

Leiderschap Zekerheid Humor 

Samenwerking Gulheid Echtheid 

Discipline Zorgzaamheid Solidariteit 

Waardigheid Gelijkheid … 

… … … 
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Bijlage 5:  
 

Anekdote van Artur Issaev over de Tsjetsjeense dans:  

“In de tsaarperiode werd er een Tsjetsjeen gevangen genomen en ter dood veroordeeld. De 

volgende dag moest hij bij het vuurpeloton komen en ze vroegen: ‘Wat wil je nog?’ Hij zei: ‘Ik 

wil nog één keer dansen.’ Daarna zochten ze naar een meisje die met hem wou dansen, een 

totaal onbekende. Hij danste met een glimlach, dus hij glimlachte, hij danste heel mooi, en het 

meisje begon te wenen. En ze vroegen haar: ‘Waarom ween je? Je kent hem niet.’ En ze zei: 

‘Maar hij is… hij heeft zo veel plezier aan zijn leven en hij is zo trots, hij is niet bang om te 

sterven.’ Die zaken dat zie je aan een persoon hé?” (A. Issaev, persoonlijke communicatie, 6 

februari 2015)  

 


