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Aleksandras Gaponenko, nepilietis
Save laikau rusu, bet, iš tikrųjų, esu maišytos kilmės: rusų, ukrainiečių ir lenkų. Mes gyvename
rusiškos kultūros ir rusų kalbos terpėje. Bet esame atskirti nuo Rusijos. Čia gyvename jau ilgai ir todėl
jaučiamės esą Latvijos visuomenės dalis. Tačiau ši visuomenė yra pasidalijusi į dvi bendruomenes –
latvių ir rusų.
Elizabetė Krivcova, buvusi nepilietė
Visi mano šeimos nariai save laiko latviais, mes čia gyvename visą gyvenimą ir neturime, kur eiti.
Mano gimtoji kalba yra rusų ir mano kultūrinė tapatybė daugeliu aspektų irgi rusiška. Tačiau mano
politinė tapatybė, be abejonės, yra visiškai latviška. Aš gerai suprantu vietinę kultūrą – ji yra mano
dalis, taip pat Europos kultūrą. Aš ir jaučiuosi esanti europietė. Manau, kad vienu metu turiu daug
tapatybių.

Karlis Eihenbaumas, užsienio reikalų ministro atstovas spaudai
Čia gyvena maždaug 270 tūkst. vadinamųjų nepiliečių. Mes labai gerai žinome, kad tokių yra. Bet tai
nereiškia, kad jie neturi jokių teisių. Iš pradžių jų buvo labai daug, ir, žinoma, visada kildavo problemų
dėl to, ką su jais daryti. Kai kas gali pasakyti, kad jie automatiškai turėtų tapti piliečiais. Kai jų skaičius
palyginti mažas, padėtį dar galima valdyti. Mūsų šalyje jų skaičius buvo gana didelis. Be to, mes jų
nekvietėme; jie atvyko tam tikru laikotarpiu, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Tarp jų buvo ir
buvusių arba okupacinės kariuomenės karininkų. Sakykime, tai buvo žmonės, kurie represijų metu
dirbo šios šalies okupacinėms jėgoms ir dalyvavo vykdant represijas. Reikėtų nustatyti kokį nors
laikotarpį tiems, kurie norėtų pasilikti ir integruotis. Net turėdamas nepiliečio pasą, kuris yra tarsi
žalia kortelė, tu iš esmės turi visas teises – keliauti, gyventi ir t. t., tik neturi visų politinių teisių, t. y.
būti renkamas arba, taip pat Latvijos atveju, dalyvauti rinkimuose. Bet visa kita... Aišku, yra profesijų,
kuriomis negali užsiimti, bet iš esmės čia gyveni patogų gyvenimą, gali vykti į Vakarus, į Rytus... Be to,
jei vyksti į Rytus, nereikia prašyti vizos, kuri vis dėlto kainuoja 70 eurų.
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