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Aleksandr Gaponenko, non-cetățean 
 
Mă identific ca fiind rus, însă din punct de vedere etnic, sunt un amestec: rus, ucrainean și polonez. 
Trăim într-un mediu cultural rusesc, vorbim limba rusă. Dar suntem separați de Rusia. Trăim aici de 
multă vreme și, astfel, simțim că facem parte din societatea letonă. Însă această societate este 
divizată în două părți, aici există două comunități: comunitatea letonă și comunitatea rusă.  
 
 
Elizabete Krivcova, fost non-cetățean 
 
Întreaga mea familie se simte letonă, am trăit aici toată viața și nu avem unde să ne ducem. Limba 
mea maternă este rusa și, de asemenea, identitatea mea culturală este, în multe aspecte, rusească. 
Însă identitatea mea politică este, desigur, în totalitate letonă și cunosc bine cultura letonă, care face 
parte din mine, dar sunt, de asemenea, cetățean european. Mă simt europeană și simt că în 
interiorul meu coexistă mai multe identități.  
 
 
Karlis Eihenbaums, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe 
 
În Letonia există un grup de circa 270 000 de persoane care sunt așa-numiții non-cetățeni. Fără 
îndoială, știm că există. Însă aceasta nu înseamnă că aceste persoane sunt lipsite de drepturi. 
Numărul lor era enorm la început și, desigur, există în continuare probleme legate de situația lor. V-
ați putea întreba de ce nu au devenit automat cetățeni. Dacă numărul lor este relativ redus, acest 
lucru este fezabil. În cazul nostru, numărul era destul de ridicat, iar aceste persoane nu se aflau aici 
la invitația noastră; au venit în anumite circumstanțe, într-o anumită perioadă. Printre aceste 
persoane se numără foști ofițeri sau ofițeri ai armatei de ocupație, dacă îmi permiteți, persoane care 
au contribuit la colonizarea acestei țări în perioada represiunilor, care au luat parte la aceste 
represiuni. Trebuie să existe o anumită perioadă de integrare pentru persoanele care doresc să 
rămână aici. Chiar dacă ești posesorul unui pașaport de non-cetățean, un fel de carte verde, în fond 
te bucuri de toate drepturile, de a călători, de a munci, de a face orice. Singura excepție este că nu 
deții totalitatea drepturilor politice de a candida sau de a vota, cum este cazul cetățenilor letoni, 
dreptul de a participa. Însă restul.. OK, unele profesii nu îți sunt accesibile. Însă, în fond, aici duci o 
viață confortabilă, poți călători în vest, poți călători în est... În plus, dacă mergi în est, nu trebuie să 
soliciți viză, o viză care costă 70 de euro. 
 
 


