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„Neobčané, cizinci ve své vlastní zemi“ – článek Camille Petitové 
 
Internetová stránka Euroviews 2014  
 
 
Aleksandr Gaponěnko, neobčan 
 
Identifikuji se jako Rus, ale z etnického hlediska jsem smíšené národnosti: Rus, Ukrajinec a Polák. 
Žijeme na základě ruské kultury, ruského jazyka. Jsme ale od Ruska odděleni. Žijeme zde tak dlouho a 
takovým způsobem, že se cítíme být součástí lotyšské společnosti. Tato společnost je však rozdělena 
na dvě části, jsou zde dvě komunity: lotyšská a ruská.  
 
 
Elizabete Krivcovová, bývalá neobčanka 
 
V celé naší rodině se považujeme za Lotyše, žijeme zde celý život a nemáme, kam jinam jít. Moje 
mateřština je ruština a také z hlediska kulturní identity jsem v mnoha ohledech Ruska. Ale z hlediska 
politické identity jsem samozřejmě v každém případě Lotyška. Já této kultuře dobře rozumím a je 
součástí mého já. Považuji se však rovněž za Evropanku a domnívám se, že se ztotožňuji s jakousi 
vícenásobnou identitou.  
 
 
Karlis Eihenbaums, mluvčí ministerstva zahraničních věcí 
 
Máme zde skupinu čítající přibližně 270 000 lidí, kteří jsou takzvanými neobčany. Samozřejmě víme, 
že je máme. Ale to neznamená, že nemají práva. Chci říci, že zpočátku bylo toto číslo obrovské 
a samozřejmě je s tím vždy problém. Někdo může říci, že jsou automaticky občany. Pokud je počet 
relativně nízký, můžete tak učinit. Jejich počet byl docela vysoký a my jsme je sem nepozvali. Přišli za 
určitých okolností v jisté době. Byli mezi nimi i bývalí důstojníci nebo důstojníci okupační armády. 
Dovolím si říci, že mezi nimi byli lidé, kteří pomáhali kolonizovat tuto zemi během represí, podíleli se 
na těchto represích. Musí existovat něco jako určité období pro integraci těch, kteří chtějí zůstat. I 
když máte pas neobčana, jistý druh zelené karty, víte, že máte v podstatě všechna práva, můžete 
cestovat, žít, dělat cokoli. Nemáte pouze plná politická práva, tj. být volen nebo volit, jako je tomu 
taky v případě Lotyšska, nemáte právo zapojit se do politického života. Ale jinak... Jistě, některá 
povolání nemůžete vykonávat. Ale v zásadě zde žijete pohodlný život, můžete cestovat na Západ, 
můžete cestovat na Východ... Navíc, když jedete na Východ, nemusíte žádat o vízum, které pořád 
stojí 70 EUR. 
 
 
 
 


