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‘Niet-staatsburgers, vreemden in eigen land’ – artikel door Camille Petit 
 
website Euroviews 2014 
 
 
Aleksandr Gaponenko, niet-staatsburger 
 
Ik voel mij Russisch, maar etnisch gezien ben ik een mengelmoes: Russisch, Pools en Oekraïens. Ons 
leven wordt gedragen door de Russische cultuur en de Russische taal. Maar wij zijn afgescheiden van 
Rusland. Wij leven hier al lange tijd en in die zin vinden wij dat we deel uitmaken van de Letse 
maatschappij. Maar deze maatschappij is in tweeën gedeeld, er zijn hier twee gemeenschappen: de 
Letse en de Russische gemeenschap.  
 
 
Elizabete Krivcova, voormalig niet-staatsburger 
 
Mijn hele familie beschouwt zichzelf als Lets, wij hebben hier ons hele leven gewoond en er is geen 
andere plek waar wij naartoe kunnen gaan. Mijn moedertaal is Russisch en in vele opzichten is ook 
mijn culturele identiteit Russisch. Mijn politieke identiteit is natuurlijk volledig Lets en ik begrijp de 
cultuur goed. Deze is een deel van mij, maar is ook Europees; Ik voel me ook Europees en ik geloof 
dat ik tegelijkertijd meerdere identiteiten heb.  
 
 
Karlis Eihenbaums, persverantwoordelijke van de Minister van Buitenlandse Zaken 
 
Wij hebben hier een groep van circa 270 000 mensen die zogeheten niet-staatsburgers zijn. Wij 
weten heel goed dat zij er zijn. Dit betekent echter niet dat zij geen rechten hebben. Hun aantal was 
immers enorm toen we begonnen en het is altijd problematisch om te bedenken wat gedaan moet 
worden. Men zou kunnen zeggen dat zij automatisch burgers zijn. Wanneer het aantal relatief gering 
is, kun je het doen. Ons aantal lag aanmerkelijk hoger, en wij hebben hen niet uitgenodigd hier te 
komen. Zij kwamen onder die bepaalde omstandigheden, in die bepaalde periode. Er bevonden zich 
ook oud-officieren onder hen, of officieren van het bezettingsleger, er waren zogezegd mensen die 
werkten voor de kolonisatie van dit land tijdens de onderdrukking, zij namen deel aan deze 
onderdrukking. Om te kunnen integreren hebben degenen die willen blijven een bepaalde periode 
nodig. Zelfs wanneer je het paspoort van een niet-staatsburger hebt, een soort groene kaart, beschik 
je feitelijk over alle rechten: om te reizen, te wonen, om te doen wat je maar wilt. Je hebt alleen 
geen volledige politieke rechten, geen recht om te worden verkozen of te kiezen, en evenmin, zoals 
in het geval van Letland, het recht te participeren. Maar voor de rest... Goed, sommige beroepen 
kun je niet uitoefenen. Maar uiteindelijk hebben die mensen hier een goed leven, zij kunnen naar 
het Westen gaan, naar het Oosten... Bovendien hoeven ze geen visum aan te vragen wanneer ze 
naar het Oosten gaan, dat immers nog altijd 70 EUR kost. 
 


