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Aleksandr Gaponenko, icke-medborgare
Jag identifierar mig som ryss, men etniskt är jag en blandning: ryss, ukrainare, polack. Vår grundval
är den ryska kulturen, det ryska språket. Men vi är åtskilda från Ryssland. Vi har levt länge här och på
så sätt känner vi oss som en del av det lettiska samhället. Men samhället är tudelat, det finns två
folkgrupper: den lettiska och den ryska.
Elizabete Krivcova, tidigare icke-medborgare
Hela min familj känner sig som letter, vi har levt här hela livet och vi har ingen annanstans att ta
vägen. Mitt modersmål är ryska och även min kulturella identitet är på många sätt rysk. Men min
politiska identitet är naturligtvis helt lettisk, jag förstår den kulturen väl och den är en del av mig,
precis som den europeiska. Jag känner mig även europeisk och jag tror att jag har flera olika
identiteter samtidigt.
Karlis Eihenbaums, utrikesministeriets pressekreterare
Vi har en grupp på runt 270 000 människor som är så kallade icke-medborgare. Vi vet definitivt att
de finns. Men det betyder inte att de saknar rättigheter. Jag menar, det var ett enormt stort antal i
början och naturligtvis finns det alltid problem med vad man ska göra. Någon kanske säger att de
automatiskt ska bli medborgare. Om antalet är relativt litet kan man göra det. Hos oss var de
betydligt fler och de var inte här på vår inbjudan; de kom under särskilda omständigheter, under en
särskild tidsperiod. Bland dem fanns även tidigare officerare, eller officerare i ockupationsarmén; låt
mig säga att det fanns människor som arbetade för en kolonisering av vårt land under förtrycket, de
deltog i förtrycket. De som vill stanna måste ha en viss tid på sig att integreras. Även om du har ett
pass för icke-medborgare, en sorts grönt kort, så har du i stort sett alla rättigheter, rätt att resa, bo,
göra vad du vill. Det enda är att du inte har fullständiga politiska rättigheter, du får inte stå på valbar
plats eller rösta, precis som i det lettiska fallet, du kan inte delta. Men annars ... Ok, det finns ett
fåtal yrken som du inte kan utöva. Men i det stora hela lever du ett bekvämt liv här, du kan resa till
väst, till öst ... Om du reser till öst slipper du dessutom ansöka om visum, som fortfarande kostar 70
euro.
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