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"Ik woon 22 jaar in dit mooie land. Ik wilde graag bij de marine, maar 

die droom heb ik op moeten geven omdat ik geen Nederlands paspoort 

heb. Reizen is lastig, net als trouwen en een hypotheek aanvragen. Bij 

sollicitaties sta ik 3-0 achter. Ik ervaar veel wantrouwen en zie mensen 

denken: 'je hebt geen Nederlands paspoort, maar woont hier wel… dat 

klópt niet'. Bijna dagelijks word ik ermee geconfronteerd. Alsof ik er 

niet echt bij hoor en het woord 'asielzoeker' op mijn voorhoofd staat 

geschreven."

Levon Kazarjan werd geboren in de voormalige Sovjet-Unie. Dat is nu de republiek 

Armenië waar hij niet in de registers is terug te vinden. Omdat hij meerderjarig 

was tijdens het generaal pardon, komt hij, net als 7.000 lotgenoten, niet in 

aanmerking voor een paspoort. 

LEVON

1986, Sovjet-Unie

2007
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Beste leden van het kabinet, 

Wij zijn opgegroeid in Nederland. We volgen een studie of hebben inmiddels een betaalde baan. We 
betalen belasting. We juichen mee als het Nederlands elftal scoort. We zijn stil als op 4 mei de doden 
worden herdacht en vieren op 5 mei de vrijheid. Dit is het land waar wij horen. Waar onze vrienden zijn. 
Waar we onze kinderen en kleinkinderen zullen zien opgroeien.

In 2007 vielen wij onder het generaal pardon en kregen wij eindelijk zekerheid. We mogen voor altijd in 
Nederland blijven. Maar een paar jaar later werden de eisen om Nederlander te worden opeens onmogelijk 
streng. Hierdoor zitten wij al 14 jaar klem in het systeem en kunnen geen Nederlands paspoort aanvragen. 
We voelen ons tweederangsburgers in het land dat wij als het onze beschouwen. 

Ondanks dat de Tweede Kamer bij herhaling van u heeft geëist het mogelijk te maken dat wij Nederlander 
worden, gaat dat nu slechts voor een klein aantal van ons mogelijk worden. Dit is uw kans om de 
menselijke maat, waar we u in Den Haag tegenwoordig zoveel over horen praten, in de praktijk te brengen.

Yosef Tekeste-Yemane Bsc – (29) controller, 27 jaar in Nederland
Drs. A. Shi – (40) ondernemer, 27 jaar in Nederland
Levon Kazarjan – (34) leidinggevende, 22 jaar in Nederland

# WIJ HOREN ER OOK BIJ

Laat je stem horen voor 7.000 pardonners: 

Er is veel draagvlak in Nederland om pardonners een Nederlands paspoort te geven. 

Bijna 50.000 mensen hebben inmiddels hun steun betuigd. Teken ook de petitie en 

roep de politiek op: Geef deze mensen eindelijk een Nederlands paspoort! 

wijhorenerookbij.nl
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