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„Állampolgárság nélküliek – idegenek saját hazájukban” – Camille Petit cikke 
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Alekszandr Gaponyenko, állampolgárság nélküli 
 
Személyazonosságom szerint orosz vagyok, de etnikailag „keverék”: orosz, ukrán és lengyel. Az orosz 
kultúrában élünk, oroszul beszélünk. De elkülönülünk Oroszországtól. Régóta itt élünk, ezért úgy 
érezzük, hogy a lett társadalomba tartozunk. De ez a társadalom két részre, két közösségre oszlik: 
lettre és oroszra.  
 
Elizabete Krivcova, volt állampolgárság nélküli 
 
Az egész családom lettnek érzi magát, egész életünkben itt éltünk, és nincs más hely, ahova 
mehetnénk. Az anyanyelvem orosz, sok szempontból a kulturális identitásom is. A politikai 
identitásom azonban természetesen lett, jól értem a kultúrát, részemmé vált, de európai is; 
európainak is érzem magam, úgy érzem, egyszerre több identitásom is van.  
 
 
Karlis Eihenbaums, a külügyminiszter sajtótitkára 
 
Van egy kb. 270 000 fős csoport, ők az ún. állampolgárság nélküliek. Nagyon jól tudjuk, hogy itt 
élnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek jogaik. Amikor elkezdtük, óriási volt a számuk, és 
természetesen mindig probléma, hogy mit csináljunk. Lehetne azt mondani, hogy kapjanak 
automatikusan állampolgárságot. Ha viszonylag kis számban vannak, akkor ez lehetséges. Nálunk 
nagy számról volt szó, és ezeket az embereket nem mi hívtuk ide; bizonyos körülmények között, egy 
bizonyos időszakban érkeztek. Voltak köztük volt katonatisztek, vagy a megszálló hadsereg tisztjei, 
hadd mondjam, hogy voltak köztük olyanok, akik ennek az országnak a gyarmatosításán dolgoztak az 
elnyomás időszakában, részt vettek az elnyomásban. Szükséges bizonyos időnek eltelnie ahhoz, hogy 
be tudjanak illeszkedni azok, akik itt akarnak maradni. Ha állampolgárság nélküli útlevele – afféle 
zöld kártyája – van valakinek, attól még alapvetően minden joggal rendelkezik, utazhat, lakhat, 
csinálhat bármit. Csak a politikai jogok közül nem rendelkezik mindegyikkel, nem választható és nem 
választhat, ahogy Lettország esetében sem, nem vehet részt. De amúgy… Jó, néhány foglalkozást 
nem űzhet. De alapvetően kényelmes élete van, mehet nyugatra, keletre… Ráadásul, ha keletre 
megy, nem kell vízumot kérnie, ami 70 euróba kerül. 
 


