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AINEISTO 10 

 
 
”Kansalaisuudettomat, vieraita omassa maassaan” – kirjoittanut Camille Petit  
 

 
He olivat sellaisen maan kansalaisia, jota ei enää ole. He eivät ole valtiottomia eivätkä 
ulkomaalaisia. Heitä sanotaan kansalaisuudettomiksi. Tämän päivän Latviassa noin 
280 000 ihmisellä on tämä hankala status Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena. Ongelma on 
kuvaava esimerkki venäläisvähemmistön vaikeuksista integroitua. 
 
”Menetin kansalaisuuteni vuonna 1993. En voinut enää olla töissä Riian kaupunginvaltuustossa. En 
voinut enää ostaa maata. En voinut enää tehdä töitä puolueessa. Ymmärsin olevani toisen luokan 
kansalainen.” Aleksandr Gaponenko on asunut Latviassa 60 vuotta, mutta kotimaassaan häntä 
pidetään kansalaisuudettomana. Tämän statuksen vuoksi hänellä ei ole poliittisia oikeuksia eikä hän 
voi harjoittaa tiettyjä julkishallinnon ja oikeusalan ammatteja. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
hänellä on samat oikeudet kuin kenellä tahansa Latvian kansalaisella.  
 
Monitahoinen identiteetti  
 
Hänen identiteettinsä on monitahoinen. Sen ristiriitaisia aineksia ovat hänen monikulttuurinen 
perhetaustansa, kulttuuriltaan venäläinen kasvuympäristö ja hänen elinikäinen kotimaansa Latvia. 
Päällimmäisenä on tunne venäläisyydestä. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Äänite, Aleksandr Gaponenko (32 sekuntia) 
 
On myös niitä, jotka pitävät itseään latvialaisina ja venäläisinä. Heihin kuuluu Elizabete Krivcova, joka 
perusti Kansalaisuudettomien kongressin Aleksandr Gaponenkon kanssa. Kyseinen kansalaisjärjestö 
ajaa kansalaisuudettomille täysiä demokraattisia oikeuksia. Elizabete otti Latvian kansalaisuuden 
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1990-luvulla voidakseen työskennellä juristina.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Äänite, Elizabete Krivcova (36 sekuntia) 
 
”Testi on hyvin ideologinen” 
 
Kerroksiset ja monitahoiset identiteetit estävät kansalaisuuden ottamisen, koska venäläistä 
kulttuuritaustaa on vaikea yhdistää latvialaiseen. Saadakseen Latvian kansalaisuuden 
kansalaisuudettomien on läpäistävä testi, joka edellyttää sujuvaa latvian kielen taitoa ja 
kansallislaulun, maan historian merkkitapahtumien ja perustuslain perusperiaatteiden tuntemusta. 
Monet kansalaisuudettomat pitävät testiä epäoikeudenmukaisena. 
 
”Testi on hyvin ideologinen. Siinä joutuu tunnustamaan, että Venäjä miehitti Latvian. Kysymykset 
neuvostoajoista koskevat vain tuon kauden synkkiä puolia. Talouden osalta puhutaan vain 
teollistamisesta ja maatilojen pakkokollektivoinnista. Jos puhutaan ihmisten elämästä, puhutaan 
vain sorrosta. Eräs ystäväni selitti minulle, miten valmistautui testiin. Hän sanoi: ”Tiedän, mitä 
ajattelen historiasta, mutta testiä varten minun on ajateltava täysin päinvastoin, jotta tulisin 
vastanneeksi oikein”, Elizabete Krivcova kertoo. 
 
Aleksandr Gaponenkolle, joka on aina kieltäytynyt kansalaisuudesta, sen ottaminen tarkoittaisi 
hallituksen politiikan myötäilemistä. ”Läpäistäkseni testin joutuisin sanomaan, että hyväksyn tämän 
yhteiskuntamallin, enkä missään mielessä hyväksy sitä. En tahdo hyväksyä, että Latvia on vain 
latvialaista syntyperää oleville.” 
 
Toinen entinen kansalaisuudeton, Valerij Komarov, otti kansalaisuuden, kun hänen ensimmäinen 
lapsensa syntyi noin kymmenen vuotta sitten. ”Testin suorittaminen tarkoitti, että tunnustin olevani 
maahanmuuttaja, vaikka olen syntynyt Latviassa ja aina asunut täällä. Ei ole minun vikani, että 
geopoliittinen tilanne muuttui. Tein sen poikani vuoksi, jottei hänkin saisi tätä statusta”, hän sanoo. 
 
 
Venäjän vaikutus 
 
Kansalaisuuden ottaminen on kiinnostanut entistä vähemmän siitä lähtien, kun Venäjän hallitus 
päätti vuonna 2008 antaa kansalaisuudettomille oikeuden matkustaa viisumivapaasti Venäjälle. 
Tarjous on houkutteleva niille, joilla on vielä perhettä Venäjällä. Venäjän vaikutuksesta kertoo 
epäsuorasti myös Venäjän kansalaisille varatun eläkejärjestelmän ja taloudellisten etuuksien 
paremmuus, joka houkuttaa kansalaisuudettomia valitsemaan Venäjän. Vuoden 2010 jälkeen näin 
tehneiden määrä on ylittänyt Latvian kansalaisuuden ottaneiden määrän ja on yhä kasvussa. Vaikkei 
olekaan tutkittu, miksi kansalaisuudettomat valitsevat mieluummin Venäjän kuin Latvian 
kansalaisuuden, kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto myöntää, että tähän voi olla syynä varhainen 
eläkeikä. Gaponenkon mukaan se on myös keino protestoida Latvian hallituksen 
venäläisvähemmistön suhteen harjoittamaa politiikkaa vastaan. 
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Pattitilanne 
 
Ongelmaan ei ole löydetty ratkaisua, sillä hallitus ei pidä kansalaisuudettomia oikeutettuina saamaan 
automaattisesti Latvian kansalaisuutta. Lähes 20 vuodessa kansalaisuudettomien määrä on 
vähentynyt 730 000:sta 280 000:een. Syynä on, että valtaosa näistä ihmisistä on kuollut, sillä vain 
140 000 on ottanut kansalaisuuden sen jälkeen, kun status otettiin käyttöön. Ulkoasiainministerin 
lehdistösihteeri Karlis Eihenbaums selittää, miksi ongelmaa ei ole helppo ratkaista. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Äänite, Karlis Eihenbaums (1 min 44 sekuntia) 
 
Vaikka automaattinen kansalaisuuden myöntäminen ei tule Latvian hallitukselle kysymykseen, se 
kannustaa silti kansalaisuudettomia hakemaan kansalaisuutta. Vuosien kuluessa latvian kielen ja 
historian kokeita on yksinkertaistettu ja kansalaisuuslakia muutettu, jotta menettely olisi helpompi. 
Kansalaisuuden myöntämisestä perittävää maksua on alennettu useita kertoja tiettyjen 
väestöryhmien tapauksessa (pienituloiset, työttömät ja eläkeläiset), ja sitä ei peritä lainkaan 
poliittisen vainon kohteeksi joutuneilta eikä vammaisilta henkilöiltä. Mutta Kansalaisuudettomien 
kongressin vaatimukset menevät helpompaa kansalaisuuden myöntämismenettelyä pidemmälle. 
Aineellinen korvaus, hallituksen venäläisvähemmistöä koskevan politiikan muuttaminen ja 
ammatinharjoittamisrajoitusten vähentäminen olisivat heille ensi askel. Keskusteluyhteys Latvian 
hallitukseen on kuitenkin poikki. Järjestön työntekijät ovat jopa vakuuttuneita, että se ”odottaa 
kaikkien kansalaisuudettomien kuolevan pois”.  
 
Euroopan parlamentin vaalit, toivonpilkahdus 
 
Seuraava toivonpilkahdus tulee Euroopan suunnalta. ”On olemassa mahdollisuus, että 
sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolueet nousevat Euroopan komission ja parlamentin johtoon 
vaalien jälkeen”, sanoo Elizabete Krivcova. Mutta kuten Aleksandr Gaponenko huomauttaa, 
kansalaisuudettomana, jolla ei ole poliittisia oikeuksia, hän ei voi vaikuttaa asiaan.” 
 
Artikkelin lopussa olevassa interaktiivisessa aikajanassa on lisätietoa kansalaisuudettoman statuksen 
käyttöönottoa edeltäneistä historian vaiheista.  
 
Lähde: Euroviews 2014 -verkkosivusto  
 

 Mitkä ovat Latvian venäläisten suurimmat ongelmat? 
 

 Miten historia on vaikuttanut nykytilanteen syntymiseen? 
 

 Mikä on ollut Latvian hallituksen vastaus tilanteeseen? 
 

 Onko oppilailla ehdottaa ratkaisuja joihinkin ongelmiin? 


