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Aleksandr Gaponenko, neamhshaoránach 
 
Deir mise gur Rúiseach mé, ach go heitneach tá meascán ann: Rúiseach, Úcránach agus Polannach. 
Mairimid go bunúsach le cultúr Rúiseach, agus Rúisis mar theanga againn. Ach táimid deighilte ón 
Rúis. Táimid inár gcónaí anseo le fada an lá agus ar an tslí sin breathnaímid orainn féin mar chuid de 
shochaí na Laitvia. Ach tá an tsochaí seo roinnte ina dhá cuid, tá dhá phobal anseo: an pobal 
Laitviach agus an pobal Rúiseach.  
 
 
Elizabete Krivcova, duine a bhí ina neamhshaoránach tráth 
 
Breathnaíonn mo mhuintir ar fad orthu féin mar Laitviaigh; tá ár saol ar fad caite anseo againn agus 
níl aon áit eile againn le dul ann. Rúisis mo theanga dhúchais agus ar go leor bealaí is Rúiseach mé ó 
thaobh cultúir de. Ach ó thaobh na polaitíochta de, níl amhras ar bith ach gur Laitviach mé agus tá 
tuiscint mhaith ar an gcultúr Laitviach agam agus is cuid de sin mé, ach is Eorpach freisin mé. Dar 
liomsa, is Eorpach mé agus ag an am céanna measaim gur féidir céannachtaí éagsúla a lua liom.  
 
 
Karlis Eihenbaums, Preas-Rúnaí an Aire Gnóthaí Eachtracha 
 
Tá againn anseo dream daoine, isteach agus amach le 270 000 duine, a dtugtar neamhshaoránaigh 
orthu. Tá a fhios againn go maith go bhfuil siad ann. Ach ní hionann sin agus a rá nach bhfuil cearta 
acu. Nuair a thosaíomar amach bhí an líon daoine ina measc an-mhór go deo, agus ar ndóigh tá 
deacrachtaí i gcónaí ann maidir le céard atá le déanamh. D’fhéadfadh duine a rá gur saoránaigh go 
huathoibríoch iad. Dá mbeadh an líon díobh atá ann sách beag, d’fhéadfaí beart a dhéanamh. Ach 
bhí an líon díobh sách mór agus ní ar chuireadh uainne a tháinig siad anseo; thángadar nuair a bhí 
cúinsí áirithe i réim; thángadar le linn na tréimhse áirithe sin. Bhí iar-oifigigh ina measc freisin, nó 
mar a déarfá oifigigh den arm forghabhála. Bhí daoine ina measc a raibh lámh acu i gcoilíniú na tíre 
seo le linn an chur faoi chois, daoine a ghlac páirt sa chur faoi chois sin. Caithfidh tú sórt tréimhse 
áirithe a leagan síos do na daoine sin ar mhaith leo fanacht agus imeascadh sa tsochaí. Fiú amháin 
más pas neamhshaoránaigh atá agat, saghas cárta ghlais, go bunúsach tá na cearta ar fad agat, is é 
sin le rá an ceart chun taistil, an ceart chun cónaithe agus an tsaoirse le seo, siúd agus eile a 
dhéanamh. Níl ann ach nach bhfuil lánchearta polaitiúla agat, is é sin an ceart vótála agus an ceart go 
dtoghfaí sa Pharlaimint thú. Nó faoi mar atá an scéal sa Laitvia, a bheith rannpháirteach sa phróiseas 
polaitiúil. Ach maidir le gach rud eile ... Maith go leor, tá corrghairm ann nach féidir le 
neamhshaoránach dul leis. Ach go bunúsach tá saol sócúlach anseo agat. Is féidir leat taisteal  Siar 
agus is féidir leat taisteal Soir ... Anuas air sin, más Soir atá do thriall, ní gá duit cur isteach ar víosa – 
a chosnaíonn EUR 70. 
 
 
 
 
 
 
 


