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‘Ik voel me Nederlands,
maar ik hoor er niet bij’maar ik hoor er niet bij’

Ze woont al dertien jaar in Nederland, ze werkt en betaalt
belasting, maar mag niet stemmen. Net als veel andere
‘pardonners’ kan Sewa (28) geen Nederlander worden, tot
haar grote frustratie. ,,Ik wil er zo graag bij horen.’’

R
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Razend nieuwsgierig was Se-
wa naar de troonswisseling.
,,Ik was heel benieuwd wat
voor boodschap de nieuwe

koning zou hebben. Voor het eerst
bleef ik thuis op Koninginnedag.’’ De
woorden van koning Willem-Alex-
ander raakten de jonge vrouw in het
hart.

Sewa pakt haar telefoon erbij om
de bewuste zinnen op te zoeken.
‘Hoe groot de verscheidenheid ook
is, hoe verschillend onze overtuigin-
gen en dromen ook mogen zijn,
waar onze wieg ook stond, in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden mag ieder-
een zijn stem laten horen en op voet
van gelijkwaardigheid méébouwen.’

En precies daar voelt Sewa zich
achtergesteld. Ze heeft dan wel een
verblijfsvergunning, maar geen Ne-
derlands paspoort. Daarvoor is een
geldig paspoort uit haar geboorte-
land nodig en een gelegaliseerde ge-
boorteakte. Die had ze niet bij zich,
toen ze in 2000 als vijftienjarige met
haar ouders vanuit de Azerbeid-
zjaanse hoofdstad Bakoe naar Ne-
derland vluchtte. ,,In ons land krijg je
een paspoort als je zestien bent.’’

De drie woonden in verschillende
asielzoekerscentra. Twee keer werd
hun asielverzoek afgewezen, tot ze
in 2007 in aanmerking kwamen
voor het generaal pardon.

Sewa begon een hbo-studie mana-
gement, economie en recht aan de
NHL Hogeschool en trad fulltime in
dienst bij het Fries Samenwerkings-
verband Uitkeringsgerechtigden

‘Ik heb geen
paspoort maar een
reisdocument voor
vreemdelingen. Ik
ben een ‘alien’!’
(FSU) waar ze in 2005 als vrijwilliger
begonnen was. Ze leerde er Neder-
lands spreken en verdiepte zich in de
Nederlandse wet- en regelgeving.

,,Ik ben ingeburgerd, heb me keu-
rig gedragen, heb werk en betaal be-
lasting. Maar ik kan geen Nederlan-
der worden.’’ Ze haalt een document
uit haar tas. ,,Kijk, ik heb geen pas-
poort maar een reisdocument voor
vreemdelingen. Ik ben een alien! Ik
mag wel reizen binnen de EU, maar
kan niet terug naar mijn land. Dan
moet ik eerst een visum halen.’’

Zonder het Nederlanderschap
mag Sewa niet trouwen volgens de
Nederlandse wet, niet werken bij de
overheid en reizen is moeilijk, maar
wat de politiek geïnteresseerde
vrouw het meest dwars zit, is dat ze
niet mag stemmen. ,,Dan hoor je er
toch niet bij? Met verkiezingen krijg
ik wel een kandidatenlijst in de bus,
maar het stembiljet komt niet.’’ Om

toch iets van haar stem te laten ho-
ren, vult ze steevast de stemwijzer in.

Om de vereiste documenten in be-
zit te kunnen krijgen, moet Sewa te-
rug naar haar geboorteland. Dat
durft ze niet aan. ,,Ik ben niet voor
niets gevlucht. Ik weet niet zeker of

ik daar beschermd word. Ik kan zo
door de douane opgepakt worden en
dat risico wil ik niet lopen.’’

Sewa is niet de enige met dit natu-
ralisatieprobleem. ,,Er zijn honder-
den jongeren die hier tegenaan lo-
pen. Die bij maatschappijleer horen

over de Nederlandse normen en
waarden, over stemmen, maar dat
zelf niet mogen. Er lopen hier dus
jonge mensen rond die er niet bijho-
ren, dat vind ik zonde.’’

Sewa wil geen misverstanden la-
ten bestaan: ,,Ik ben hartstikke dank-

baar hoor dat ik pardon heb gekre-
gen, dat ik kan werken en studeren
in een veilig land. Als ik het allemaal
had geweten had ik óók voor het par-
don getekend. Ik wilde weg uit dat
azc.’’

Onder meer door de stress over de
naturalisatie, zit de jonge vrouw
sinds een paar weken thuis met een
burn-out. ,,Ik heb nergens energie
voor en vraag me af: waar doe je het
allemaal voor?’’

Desondanks blijft ze strijdbaar, en
vertelt ze over plannen van Vluchte-
lingenwerk voor een landelijke peti-
tieactie (zie kader). ,,Het kost Neder-
land geen extra geld om de strenge
eisen voor naturalisatie los te laten.
Screening door de IND en het CJIB is
er al: wie zich slecht heeft gedragen,
komt sowieso niet in aanmerking
voor het Nederlanderschap.’’

Op haar bank ligt het boek ‘Ge-
schiedenis van Nederland, van de
opstanding tot heden’ van Friso Wie-
lenga, omdat ze oprecht geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van haar
nieuwe land. Ze geniet nog na van de
overwinning van ‘haar’ Cambuur.

,,Ik voel me zo Nederlands dat ik
denk: ik moet dat ook een beetje
overbrengen.’’ Dus verbetert zij de
d/t-fouten van stagiaires bij het FSU,
hoewel dit niet bij haar takenpakket
hoort. ,,Het kan niet zo zijn dat bui-
tenlanders beter Nederlands schrij-
ven dan Nederlanders zelf, toch?’’,
zegt ze met haar gulle lach.

Ze heeft keihard gewerkt om te ko-
men waar ze nu is. En nu is het alsof
ze tegen een muur loopt. ,,Ik ben in
al die dertien jaar nooit gediscrimi-
neerd, maar nu heb ik het gevoel: ik
word aan de kant gezet. Met voetbal-
kampioenschappen draag ik altijd
oranje T-shirts, maar de laatste keer
niet meer. Ik hoor er niet bij voor
mijn gevoel.’’

Landelijke
petitie
De ruim 28.000 vluchtelingen die
in 2007 onder de pardonregeling
vielen, mochten in 2012 naturali-
seren. Daarvoor zijn een geboor-
teakte en een geldig paspoort
nodig, maar voor veel pardonners
is het erg lastig om aan deze pa-
pieren te komen. Daarom zullen
zij nooit een Nederlands paspoort
kunnen krijgen. Vluchtelingen-
werk stelt dat Nederland onnodig
drempels opwerpt om mensen
staatsburger te laten worden. De
organisatie begint daarom in juni
een landelijke petitie waarin
wordt gepleit voor versoepeling
van de regels. ‘Pas als volwaardig
Nederlands staatsburger heb je
hier alle rechten en plichten, zoals
het makkelijker reizen naar het
buitenland en stemrecht. Of bur-
gemeester, militair of rechter
worden’, aldus Vluchtelingenwerk.

Sewa strijdt voor een Nederlands paspoort. FOTO LC/NIELS WESTRA


