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”Kansalaisuudettomat, vieraita omassa maassaan” – 
 kirjoittanut Camille Petit 

 
Euroviews 2014 -verkkosivusto 
 
Aleksandr Gaponenko, kansalaisuudeton 
 
Minua pidetään venäläisenä, mutta syntyperältäni olen venäläis-ukrainalais-puolalainen. 
Kulttuurimme on Venäjän kulttuuri, kielemme venäjä. Mutta olemme erillään Venäjästä. Olemme 
eläneet täällä kauan ja siksi tunnemme itsemme osaksi Latvian yhteiskuntaa. Tämä yhteiskunta on 
kuitenkin jakautunut kahtia. Täällä on kaksi yhteisöä: latvialainen ja venäläinen.  
 
Elizabete Krivcova, entinen kansalaisuudeton 
 
Kaikki perheessäni tuntevat itsensä latvialaisiksi. Olemme eläneet täällä koko elämämme eikä meillä 
ole muuta paikkaa, mihin mennä. Äitini äidinkieli on venäjä ja myös minun kulttuuri-identiteettini on 
monin tavoin venäläinen. Mutta poliittinen identiteettini on tietysti ehdottomasti latvialainen – ja 
minä ymmärrän tätä kulttuuria hyvin ja se on osa minua – mutta myös eurooppalainen. Tunnen 
itseni myös eurooppalaiseksi ja on kuin minulla olisi yhtä aikaa monta identiteettiä.  
 
Karlis Eihenbaums, ulkoasiainministerin lehdistösihteeri 
 
Meillä on täällä noin 270 000 ihmisen ryhmä niin kutsuttuja kansalaisuudettomia. Me olemme kyllä 
tietoisia heistä. Ei se silti tarkoita, ettei heillä olisi oikeuksia. Olihan se alussa valtava määrä, ja 
tietysti silloin on aina vaikea päättää, mitä pitäisi tehdä. Joku voi sanoa, että heistä pitää tulla 
automaattisesti kansalaisia. Jos määrä on suhteellisen pieni, se on mahdollista. Meillä määrä oli 
aikamoinen, eivätkä nämä ihmiset olleet täällä meidän kutsustamme. He tulivat tietyissä 
olosuhteissa, tietyn ajan kuluessa. Heidän joukossaan oli myös entisiä upseereita, siis 
miehitysarmeijan upseereita, ihmisiä, joiden työnä oli ottaa tämä maa valtaansa sortokaudella ja 
jotka ottivat osaa tähän sortoon. Kyllä niille, jotka haluavat jäädä ja integroitua, täytyy olla 
jonkinlainen koeaika. Vaikka ihmisellä olisi kansalaisuudettoman passi, siis eräänlainen vihreä kortti, 
hänellä on silti periaatteessa kaikki oikeudet – oikeus matkustaa, elää ja tehdä mitä vain. Heiltä 
puuttuvat vain täydet poliittiset oikeudet asettua ehdolle vaaleissa ja äänestää, niin kuin Latviankin 
tapauksessa, eli osallistua. Mutta muuten... Hyvä on, on myös joitain ammatteja, joita ei voi 
harjoittaa. Mutta yleisesti ottaen täällä voi elää mukavasti, voi mennä länteen, voi mennä itään... 
Sitä paitsi, jos menee itään, ei tarvitse viisumia, joka maksaa yhä 70 euroa. 
 


