
 

1 

 

 
 

ACMHAINN 10 
 
 
 ‘Neamhshaoránaigh, coimhthígh ina dtír féin’ – alt le Camille Petit  
 
 

 
 
 ‘Saoránaigh ab ea iad de thír nach ann di níos mó. Ní daoine gan stát ná eachtrannaigh iad. Tugtar 
‘neamhshaoránaigh’ orthu. Sa lá atá inniu sa Laitvia, tá an stádas casta seo ag 280 000 duine, mar 
gheall ar chliseadh an Aontais Shóivéadaigh. Léiríonn an tsaincheist seo fadhbanna imeasctha 
mhionlach Rúiseach na tíre. 
 
 ‘I 1993, Chaill mé mo shaoránacht. Ní fhéadfainn obair do Chomhairle Cathrach Ríge a thuilleadh. Ní 
fhéadfainn talamh a cheannach a thuilleadh. Ní fhéadfainn obair i bpáirtí polaitiúil a thuilleadh. Thuig 
mé gur shaoránach ísealchéime mé.’ Tá Aleksandr Gaponenko ina chónaí sa Laitvia le seasca bliain, 
ach meastar gur ‘neamhshaoránach’ é ina thír dhúchais. Ó tá an stádas seo aige, níl aon chearta 
polaitiúla aige agus toirmisctear roinnt gairmeacha air a bhaineann leis na hearnálacha poiblí agus 
breithiúnachta. Seachas na heisceachtaí seo, teachtann sé na cearta céanna agus gach saoránach 
Laitviach.  
 
Céannacht chasta  
 
Tá mórán fréamhacha ag an gcéannacht atá aige. Tá sé deighilte idir a chúlra teaghlaigh mheasctha, 
cultúr na Rúise lenar fhás sé suas, agus an Laitvia, a thír dhúchais — ina raibh cónaí riamh air. 
Aithníonn sé é féin mar Rúiseach ar dtús. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Taifead fuaime de Aleksandr Gaponenko (32 shoicind) 
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Measann daoine eile iad féin mar Laitviach agus Rúiseach. Sin é cás Elizabete Krivcova, a 
chomhbhunaigh Comhdháil na Neamhshaoránach le Aleksandr Gaponenko — ENR a éilíonn 
lánchearta daonlathacha dóibh. D'eadóirsigh sí sna nóchaidí chun bheith ina dlíodóir.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Taifead fuaime de Elizabete Krivcova (36 shoicind) 
 
 ‘Tá an scrúdú an-idé-eolaíoch’ 
 
Tá na féiniúlachtaí éagsúla agus casta seo ina mbac ar eadóirsiú mar tá a n-oidhreacht Rúiseach i 
gcontrárthacht leis an gceann Laitviach. Chun saoránacht na Laitvia a fháil, ní mór do 
neamhshaoránaigh pas a fháil i dtástáil líofachta sa Laitvis agus i dtástáil eolais i dtaobh an amhráin 
náisiúnta, fíricí suntasacha den stair agus phrionsabail bhunúsacha an bhunreachta náisiúnta. 
Measann go leor neamhshaoránach go bhfuil sé éagórach. 
 
 ‘Tá an scrúdú an-idé-eolaíoch. Ní mór duit a aithint go ndearna an Rúis forghabháil ar an Laitvia. 
Ceisteanna diúltacha amháin a chuirtear faoin aimsir Shóivéadach. Maidir leis an ngeilleagar, is faoin 
tionsclaíocht agus comhshealúchas d’éigean san earnáil talúntais atá sé. Nuair a phléitear saol 
daoine, ansin luaitear cur faoi chois. Mhínigh cara liom conas a d’ullmhaigh sé don scrúdú. Dúirt sé, 
‘Tá a fhios agam cad a cheapaim faoin stair ach don scrúdú ní mór dom a mhalairt glan a 
smaoineamh chun go mbeidh na freagraí cearta agam’,’ dar le Elizabete Krivcova. 
 
I gcás Aleksandr Gaponenko, a dhiúltaigh riamh eadóirsiú, is ionann saoránacht na Laitvia a ghlacadh 
agus beartas an rialtais a chomhlíonadh. ‘Chun pas a fháil sa scrúdú is gá a dheimhniú go n-aontaím 
le múnla seo na sochaí, agus easaontaím go hiomlán leis. Ní ghlacfaidh mé leis gur do Laitviaigh 
eitneacha amháin an Laitvia.’ 
 
Iar-neamhshaoránach is ea Valerij Komarov freisin a d’eadóirsigh nuair a saolaíodh a chéad leanbh, 
timpeall deich mbliana ó shin. ‘B’ionann pas a fháil sa scrúdú gur aithin mé go raibh mé i 
m’inimirceach, cé gur saolaíodh i Laitvia mé agus go raibh cónaí orm riamh inti. Ní ormsa an locht gur 
athraigh an staid gheopholaitiúil. Rinne mé é ar mhaithe le mo mhac chun nach bhfaigheadh sé an 
stádas seo freisin,’ ar seisean. 
 
Tionchar na Rúise 
 
Is lú fós a mheallann an próiseas eadóirseachta ó chinn rialtas na Rúise taisteal gan víosa chun na 
Rúise a thairiscint do neamhshaoránaigh in 2008 – tairiscint tharraingteach do dhaoine ag a bhfuil 
teaghlach sa Rúis fós. Léirítear an tionchar ón Oirthear freisin go hindíreach trí dhifríocht sa chóras 
scoir agus i sochair eacnamaíocha a thugtar do shaoránaigh na Rúise a thugann ar 
neamhshaoránaigh an Rúis a roghnú. Ó 2010, is mó é ná an líon daoine a bhfuil saoránacht na Laitvia 
faighte acu agus tá ag méadú air i gcónaí. Cé nach bhfuil aon taighde déanta faoi na cúiseanna a 
roghnaíonn neamhshaoránaigh saoránacht na Rúise seachas an ceann Laitviach, admhaíonn an Oifig 
Saoránachta agus Gnóthaí Imirce go mb’fhéidir gurb í an aois scoir níos luaithe an 
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chúis. Dar le Gaponenko, is foirm agóide é i gcoinne bheartas rialtas na Laitvia i leith an mhionlaigh 
Rúisigh. 
 
 
Saincheist i sáinn 
 
Inniu, tá an cheist gan réiteach toisc nach measann an rialtas gur dlisteanach neamhshaoránaigh 
chun saoránacht na Laitvia a fháil go huathoibríoch. Le fiche bliain anuas, tá líon na 
neamhshaoránach tite ó 730 000 go 280 000. Is de dheasca báis é seo go príomha mar níor ghlac ach 
140 000 le headóirsiú ó cruthaíodh an stádas. Míníonn Karlis Eihenbaums, Preas-Rúnaí an Aire 
Gnóthaí Eachtracha, cén fáth nach éasca an tsaincheist a réiteach. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Taifead fuaime de Karlis Eihenbaums (1:44) 
 
Fiú má tá eadóirseacht uathoibríoch as an áireamh do rialtas na Laitvia, leanann sé, áfach, de 
neamhshaoránaigh a spreagadh chun cur isteach air. Le blianta anuas, simplíodh scrúduithe teanga 
agus staire na Laitvia agus leasaíodh an Dlí Saoránachta d’fhonn an nós imeachta a éascú. 
Laghdaíodh an táille eadóirseachta arís agus arís eile do roinnt daoine (ioncam íseal, dífhostaithe, ar 
scor) agus cealaíodh é do dhaoine atá faoi chois go polaitiúil agus atá faoi mhíchumas. Ach tá i bhfad 
níos mó ó Chomhdháil na Neamhshaoránach ná próiseas eadóirsithe níos éasca. Bheadh cúiteamh 
ábhartha, beartas eile i leith na Rúiseach eitneach agus níos lú srianta maidir le gairmeacha ar an 
gcéad chéim. Ach tá an t-idirphlé gearrtha go hiomlán le rialtas na Laitvia. Fiú braitheann daoine a 
oibríonn san eagraíocht seo go bhfuil sí ag ‘fanacht le bás gach neamhshaoránaigh.’  
 
Na toghcháin Eorpacha, an chéad dóchas eile 
 
Is ar thaobh na hEorpa atá an chéad dóchas eile d’athruithe. ‘Tá ionchas go dtiocfaidh daonlathaigh 
shóisialta agus páirtithe ón eite chlé i gceannas ar an gCoimisiún Eorpach agus ar an bParlaimint tar 
éis na dtoghchán,’ arsa Elizabete Krivcova. Ach mar a deir Aleksandr Gaponenko, ‘mar 
neamhshaoránach gan chearta polaitiúla, níl aon tionchar agam air seo.’ 
 
Féach an amlíne idirghníomhach chun níos mó a fhoghlaim faoi chúlra stairiúil chruthú an stádais seo 
ag deireadh an ailt seo.  
 
Foinse: Euroviews 2014  
 

 Cad iad na príomhdhúshláin atá ann dona Rúisigh eitneacha sa Laitvia? 

 Conas a rannchuidigh an stair leis an staid reatha sa tír? 

 Cén fhreagairt a bhí ag Rialtas na Laitvia ar an staid sin? 

 Cad iad na moltaí a dhéanfadh do dhaltaí chun réiteach a fháil ar roinnt de na 
saincheisteanna? 

 


