
 

1 

 

 
SETUL DE RESURSE NR. 10 

 
 
 „Non-cetățenii, străini în propria țară”, de Camille Petit  
 
 

 
 
 „Ei au fost cetățeni ai unei țări care nu mai există. Nu sunt apatrizi, nici străini. Se numesc «non-
cetățeni». În prezent, în Letonia, circa 280 000 de oameni au acest statut complicat, în urma 
prăbușirii Uniunii Sovietice. Situația este reprezentativă pentru problemele de integrare ale 
minorității ruse din această țară.” 
 
 „În 1993, mi-am pierdut cetățenia. Nu am mai putut lucra la Consiliul orașului Riga. Nu am mai avut 
dreptul să cumpăr teren. Nu am mai avut dreptul de a activa în cadrul unui partid politic. Am înțeles 
că devenisem un cetățean de categoria a doua.” Aleksandr Gaponenko trăiește în Letonia de 60 de 
ani, dar este considerat „non-cetățean” în țara sa natală. Acest statut înseamnă că nu are drepturi 
politice și că îi este interzis accesul la anumite profesii din sectorul public și judiciar. În afara acestor 
excepții, se bucură de aceleași drepturi ca orice cetățean leton.  
 
O identitate complexă  
 
Identitatea sa are rădăcini multiple. Ea e împărțită între originea mixtă a familiei sale, cultura rusă în 
care a crescut și Letonia, țara sa natală, în care a trăit dintotdeauna. Aleksandr Gaponenko se 
identifică în primul rând ca fiind rus. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Înregistrare audio cu Aleksandr Gaponenko (32 de secunde) 
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Alții se consideră ca fiind letoni și ruși. Acesta este cazul Elizabetei Krivcova, care, împreună cu 
Aleksandr Gaponenko, a înființat Congresul  Non-Cetățenilor — un ONG care promovează totalitatea 
drepturilor democratice pentru aceste persoane. Elizabete Krivcova s-a naturalizat în anii 1990, 
pentru a deveni avocat.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Înregistrare audio cu Elizabete Krivcova (36 de secunde) 
 
 „Examenul are un caracter pronunțat ideologic” 
 
Aceste identități multiple și complexe reprezintă un obstacol în calea naturalizării, deoarece 
moștenirea lor rusă este în contradicție cu cea letonă. Pentru a primi cetățenia letonă, non-cetățenii 
trebuie să treacă un test de fluență în limba letonă, precum și un test de cunoștințe despre imnul 
național, evenimente istorice importante și principiile de bază ale Constituției naționale. Acest test 
este considerat incorect de către mulți non-cetățeni. 
 
 „Examenul este foarte ideologic. Trebuie să recunoști că Letonia a fost ocupată de către Rusia. 
Întrebările despre perioada Uniunii Sovietice vizează numai partea sa întunecată. În ceea ce privește 
economia, este vorba despre industrializare și colectivizarea forțată din sectorul agrar. Când este 
vorba despre viața oamenilor, se tratează tema represiunii. Un prieten mi-a explicat cum s-a pregătit 
pentru acest test. Mi-a spus: «Știu ce gândesc despre istorie, dar pentru examen trebuie să gândesc 
exact contrariul pentru a da răspunsurile corecte»”, explică Elizabete Krivcova. 
 
Pentru Aleksandr Gaponenko, care a refuzat întotdeauna să se naturalizeze, obținerea cetățeniei 
letone ar însemna să se conformeze la politica guvernului. „Pentru a trece examenul, este necesar să 
confirm că sunt de acord cu acest model de societate, pe care îl dezaprob complet. Nu vreau să 
accept că Letonia este o țară numai pentru persoanele de etnie letonă”. 
 
Valerij Komarov este, de asemenea, un fost non-cetățean, care s-a naturalizat acum circa 10 ani, 
când i s-a născut primul copil. „Prin faptul că am trecut acest examen am recunoscut că sunt un 
imigrant, deși m-am născut în Letonia și am locuit întotdeauna aici. Nu este vina mea că situația 
geopolitică s-a schimbat. Așa că am făcut acest demers pentru fiul meu, ca să nu aibă și el același 
statut”, declară acesta. 
 
Influența Rusiei 
 
Procesul de naturalizare a devenit chiar mai puțin atrăgător de când guvernul rus a decis, în 2008, să 
ofere non-cetățenilor posibilitatea de a călători fără viză în Rusia — o ofertă atrăgătoare pentru unii 
dintre aceștia, care au în continuare familii în Rusia. Influența din est se face, de asemenea, simțită în 
mod indirect, prin diferențele în ceea ce privește sistemul de pensionare și prin beneficiile 
economice acordate cetățenilor ruși, non-cetățenii fiind astfel încurajați să opteze pentru Rusia. 
Începând din 2010, numărul acestora a depășit numărul celor care primesc cetățenie letonă și a 
continuat să crească. Deși nu există studii cu privire la motivele pentru care non-cetățenii aleg 
cetățenia rusă în detrimentul celei letone, Oficiul pentru cetățenie și afaceri migratorii admite că 
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vârsta mai redusă de pensionare poate fi motivul. Potrivit lui Aleksandr Gaponenko, aceasta este și o 
formă de protest împotriva politicii guvernului leton față de minoritatea rusă. 
 
 
O chestiune nesoluționată 
 
În prezent, problema rămâne nesoluționată, deoarece guvernul nu consideră că non-cetățenii au 
suficientă legitimitate pentru a primi automat cetățenia letonă. În aproape 20 de ani, numărul non-
cetățenilor a scăzut de la 730 000 la 280 000. Aceasta se datorează în principal deceselor, deoarece 
numai 140 000 de persoane au fost naturalizate de la crearea acestui statut. Karlis Eihenbaums, 
secretarul de presă al Ministerului de Externe, explică de ce chestiunea nu este atât de ușor de 
soluționat. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Înregistrare audio cu Karlis Eihenbaums (1:44) 
 
Deși naturalizarea automată iese din discuție pentru guvernul leton, acesta continuă totuși să 
încurajeze non-cetățenii să solicite cetățenia letonă. De-a lungul anilor, examenele de limbă și istorie 
letonă s-au simplificat, iar legea privind cetățenia a fost modificată pentru a facilita procedura. Taxa 
de naturalizare a fost redusă de mai multe ori pentru anumite persoane (cu venit redus, șomeri, 
pensionari) și eliminată pentru persoanele care au fost victimele represiunii politice și pentru 
persoanele cu handicap. Însă Congresul Non-Cetățenilor dorește mult mai mult decât un proces de 
naturalizare mai simplu. Primul pas ar fi acordarea de compensații materiale, schimbarea politicii 
vizavi de persoanele de etnie rusă și mai puține restricții privind profesiile. În prezent, dialogul cu 
guvernul leton este însă complet întrerupt. Oamenii care lucrează în cadrul acestei organizații au 
chiar convingerea că guvernul „așteaptă decesul tuturor non-cetățenilor”.  
 
Alegerile europene, următorul motiv de speranță 
 
Următoarele speranțe de schimbare vin dinspre partea europeană. „Există șanse ca social-democrații 
și partidele de stânga să ajungă în fruntea Comisiei și Parlamentului European după alegeri”, spune 
Elizabete Krivcova. Însă, după cum remarcă Aleksandr Gaponenko, „în calitate de non-cetățean lipsit 
de drepturi politice, nu aș putea influența acest proces”. 
 
Pentru a afla mai multe informații despre contextul istoric al creării acestui statut, a se vedea tabelul 
cronologic interactiv de la sfârșitul acestui articol.  
 
Sursa: Euroviews 2014  
 
 

 Care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă persoanele de etnie rusă din 
Letonia? 

 Cum a contribuit istoria la situația actuală din această țară? 
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 Care a fost răspunsul guvernului leton la această situație? 

 Ce propuneri ar face studenții dvs. pentru soluționarea unei părți dintre aceste 
probleme? 


