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Aleksandr Gaponenko, osoba bez občianstva
Označujem sa za Rusa, ale po etnickej stránke mám zmiešaný rusko-ukrajinsko-poľský pôvod. Naším
východiskom je ruská kultúra, ruský jazyk, od Ruska sme však oddelení. Žijeme tu už dlho, a preto sa
cítime ako súčasť lotyšskej spoločnosti. Táto spoločnosť je však rozdelená na dve časti, existujú tu
dve komunity: lotyšská a ruská.

Elizabete Krivcova, v minulosti osoba bez občianstva
Všetci členovia mojej rodiny sa cítia byť Lotyšmi; prežili sme tu celý život a nemáme kam ísť.
Môj rodný jazyk je ruština a aj moja kultúrna identita je v mnohých smeroch ruská. Ale moja politická
identita je, samozrejme, úplne lotyšská. Takisto dobre rozumiem lotyšskej kultúre, ktorú vnímam ako
svoju súčasť, rovnako ako európsku kultúru. Cítim sa aj ako Európanka. Myslím, že súčasne
preciťujem viacero identít.

Karlis Eihenbaums, tlačový tajomník ministra zahraničných vecí
Máme tu skupinu približne 270 000 „osôb bez občianstva“. O ich existencii dobre vieme. Neznamená
to však, že nemajú práva. Tým chcem povedať, že v začiatkoch bol ich počet obrovský a, samozrejme,
vždy je problém, čo s nimi robiť. Niekto by mohol povedať, že sú automaticky občanmi. Pri relatívne
malom počte to ide. V našom prípade však išlo o dosť väčší počet a oni tu neboli na naše pozvanie;
prišli sem v istom konkrétnom období za určitých okolností. Medzi nimi boli aj niekdajší dôstojníci,
dovolím si povedať, že to boli dôstojníci okupačnej armády, ľudia, ktorí sa počas útlaku usilovali
o kolonizáciu tejto krajiny a na tomto útlaku sa aj podieľali. Pre tých, ktorí by radi zostali a začlenili
sa, je potrebné stanoviť určitú lehotu. Dokonca aj keď máte pas osoby bez občianstva, čosi ako
zelenú kartu, máte v podstate všetky práva: právo cestovať, právo na pobyt, môžete robiť, čo chcete.
Jediné, čo nemáte, je úplné politické právo byť zvolený alebo voliť, ako je tomu v prípade Lotyšov,
teda právo účasti. Ale inak... Dobre, nemôžete vykonávať niektoré povolania. Ale v zásade si tu žijete
dobre, môžete ísť na Západ, na Východ... Navyše, ak idete na Východ, nemusíte žiadať o víza, ktoré
stále stoja 70 EUR.
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