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Odradzaj¹ce siê w 1991 roku pañstwo ³otewskie stanê³o przed
konieczno�ci¹ zmierzenia siê z konsekwencjami okupacji radziec-
kiej, w tym polityki �kolonizacji� ziem ³otewskich, za jak¹ uznaæ
nale¿y nap³yw setek tysiêcy Rosjan zasilaj¹cych zak³ady przemys³o-
we, aparat urzêdniczy i nomenklaturê partyjn¹ £otewskiej SRR.
Polityka ta doprowadzi³a do wzrostu liczby Rosjan z 10,4% miesz-
kañców kraju przed II wojn¹ �wiatow¹ do 34% mieszkañców odro-
dzonej republiki, a jednocze�nie spadku liczby £otyszy z 75% do
zaledwie 52%, co przez wielu badaczy okre�lone zosta³o mianem
�demograficznej katastrofy�.

Nieporozumienia miêdzy £otyszami a Rosjanami nasili³y siê
w przeddzieñ odzyskania przez £otwê niepodleg³o�ci, perspektywê,
któr¹ poparli tylko nieliczni z miejscowych Rosjan, a wiêkszo�æ
z nich traktowa³a j¹ jako zagro¿enie dla w³asnej, czêsto uprzywilejo-
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wanej pozycji. W atmosferze walki o suwerenno�æ liderzy ³otewskiego
ruchu narodowego obiecywali Rosjanom, i¿ w odrodzonym pañstwie
wszyscy posiadaæ bêd¹ równe prawa. Po odzyskaniu niepodleg³o�ci
obietnice te ust¹pi³y jednak retoryce nacjonalistycznej, która zderzy³a
siê z roszczeniow¹ postaw¹ rosyjskich mieszkañców kraju.

Decyzja o odnowieniu obywatelstwa przedwojennej £otwy pozo-
stawi³a wiêkszo�æ z miejscowych Rosjan bez praw obywatelskich,
a kwestia ich statusu znalaz³a siê w zawieszeniu. Do jej rozwi¹zania
przyczyni³ siê dopiero kontekst miêdzynarodowy towarzysz¹cy pro-
blemom wewnêtrznym na £otwie, w tym coraz ostrzejsze stanowi-
sko Rosji, ale przede wszystkim starania £otwy o �do³¹czenie do
Europy�, z którymi wi¹za³y siê rekomendacje formu³owane przez
spo³eczno�æ miêdzynarodow¹.

Mimo sprzeciwu radykalnych ugrupowañ narodowych rekomen-
dacje te uwzglêdnione zosta³y w ³otewskim ustawodawstwie, przy-
czyniaj¹c siê do okre�lenia statusu nap³ywowych Rosjan i otwarcia
przed nimi mo¿liwo�ci uzyskania obywatelstwa w drodze naturali-
zacji. Szybko okaza³o siê równie¿, ¿e problem przysz³o�ci rosyjskich
mieszkañców republiki to nie tylko wola w³adz, ale i brak chêci do
naturalizacji ze strony ich samych.

Kwestia praw miejscowych Rosjan i postêpów ich naturalizacji
zyskiwa³a na znaczeniu wraz ze staraniami £otwy o akcesjê do
NATO i UE, wpisuj¹c siê w ramy tzw. politycznych kryteriów cz³on-
kostwa. W³adze ³otewskie podjê³y starania na rzecz u³atwienia na-
turalizacji, jej przyspieszenia i integracji spo³ecznej ludno�ci rosyj-
skiej. W kontekst towarzysz¹cy tym zabiegom nadal wprawdzie
wpisywa³a siê polityka Rosji, szczególnie przesilenie w stosunkach
³otewsko-rosyjskich wiosn¹ 1998 roku, ale wraz ze stabilizacj¹ sytu-
acji spo³ecznej na £otwie wykorzystywanie przez Rosjê tych samych
argumentów stawa³o siê zabiegiem coraz bardziej instrumentalnym.

Niechêæ do naturalizacji w gronie miejscowych Rosjan stopnio-
wo ustêpowa³a postêpom tego procesu, szczególnie po uzyskaniu
przez £otwê cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Negatywne trendy
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demograficzne, w tym rosn¹ca �miertelno�æ w gronie imigrantów
przyby³ych na £otwê w okresie okupacji radzieckiej, przyczyniaj¹
siê do spadku liczby rosyjskich mieszkañców republiki, a wraz
z naturalizacj¹ równie¿ wzrostu odsetka Rosjan posiadaj¹cych pra-
wa obywatelskie. Liczba rosyjskich obywateli £otwy przekroczy³a
ju¿ liczbê Rosjan pozostaj¹cych bez obywatelstwa, a w perspektywie
kolejnych kilku lat przekroczy ju¿ zapewne 70% wszystkich rosyj-
skich mieszkañców republiki.

Starania w³adz ³otewskich o liberalizacjê i przyspieszenie proce-
su naturalizacji pokaza³y, ¿e rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych ze
statusem rosyjskich mieszkañców kraju mo¿liwe jest w ramach dia-
logu miêdzy £otyszami i Rosjanami, je�li tylko towarzyszyæ bêdzie
mu odrzucenie skrajnych postaw. Czynnikiem stabilizuj¹cym i sprzy-
jaj¹cym temu dialogowi bêdzie z pewno�ci¹ europejska i euroatlan-
tycka integracja £otwy. Utrudniaæ mo¿e go brak uznania efektów
³otewskich przemian w polityce i stanowisku Rosji.

I. Uwzglêdniaj¹c konsekwencje okupacji radzieckiej, w³adze od-
rodzonego pañstwa ³otewskiego odrzuci³y mo¿liwo�æ automatyczne-
go przyznania obywatelstwa wszystkim jego mieszkañcom. W dniu
15 pa�dziernika 1991 roku Rada Najwy¿sza zadeklarowa³a odnowie-
nie praw obywatelskich przedwojennych obywateli £otwy i ich po-
tomków, a prawa takie nie przys³ugiwa³y ludno�ci przyby³ej na £otwê
w okresie okupacji i jej potomkom, nazywanej czêsto ludno�ci¹
nap³ywow¹. Zapowiedziano, i¿ nap³ywowi mieszkañcy, którzy zare-
jestruj¹ siê w pañstwowym rejestrze do 1 lipca 1992 roku, bêd¹
mogli uzyskaæ obywatelstwo w drodze naturalizacji, ale po spe³nie-
niu wymogów, które okre�liæ mia³a ustawa O obywatelstwie1.

Proces rejestracji wskaza³, i¿ liczba osób uprawnionych do odno-
wienia obywatelstwa siêgnê³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych

1 Republic of Latvia Supreme Council Resolution On the Renewal of the
Republic of Latvia Citizens� Rights and Fundamental Principles of Naturaliza-
tion.
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1,73 mln mieszkañców £otwy, a prawa takie nie przys³ugiwa³y rze-
szy niemal 715 tys. osób. Przyjêcie koncepcji odnowienia obywatel-
stwa pierwszej republiki rozwi¹zywa³o w efekcie problem statusu
oko³o 67% mieszkañców £otwy, ale status ten pozosta³ nieokre�lony
w przypadku 30% mieszkañców kraju, w�ród których dominowali
Rosjanie, a w mniejszym zakresie tak¿e Bia³orusini i Ukraiñcy
uwa¿ani wówczas za ludno�æ silnie zrusyfikowan¹ i okre�lani mia-
nem rosyjskojêzycznych.

W przypadku ca³ej � 905-tysiêcznej spo³eczno�ci rosyjskiej, jaka
u progu niepodleg³o�ci znalaz³a siê na £otwie, odnowienie obywatel-
stwa przys³ugiwa³o jedynie ok. 280 tys. osób, potomków rosyjskich
obywateli republiki sprzed II wojny �wiatowej, co stanowi³o ok. 16%
wszystkich obywateli £otwy, a jednocze�nie by³a to tylko 1/3 ogó³u
Rosjan zamieszkuj¹cych w republice. Pozosta³a, ponad 600-tysiêcz-
na rzesza rosyjskich mieszkañców praw obywatelskich nie posiada-
³a, a drog¹ do ich uzyskania staæ mia³a siê naturalizacja2.

Prace nad ustaw¹ O obywatelstwie rozpoczêto jesieni¹ 1991 roku,
ale szybko uleg³y one zawieszeniu ze wzglêdu na brak kompromisu
g³ównych si³ politycznych. Przyjêciu ustawy zdecydowanie sprzeci-
wia³y siê radykalne ugrupowania narodowe, traktuj¹ce nap³ywow¹
ludno�æ rosyjsk¹ jako �kolonistów�, którzy powinni £otwê opu�ciæ.
Ugrupowania ³otewskiego centrum bardziej sk³onne by³y przystaæ
na jej naturalizacjê, ale pozostawa³y pod presj¹ �narodowców� i same
siêga³y do hase³ narodowych, by utrzymaæ siê przy w³adzy. Za przy-
znaniem obywatelstwa wszystkim mieszkañcom opowiadali siê jedy-
nie deputowani frakcji parlamentarnej �Równouprawnienie�. Naj-
czê�ciej jednak byli to Rosjanie, niedawni �twardog³owi� dzia³acze
partii komunistycznej, ignorowani przez wiêkszo�æ £otyszy, a sama
ich obecno�æ w Radzie Najwy¿szej wi¹za³a siê z politycznymi uwa-

2 Dane za: National Minorities in Latvia and Human Rights, The Latvian
Human Rights Committee, Riga 1999 � tabela 4 na s. 58 i tabela 8 na s. 62 oraz
National and Ethnic Groups in Latvia, informative material, Ministry of Justice
of the Republic of Latvia, National Affairs Section, Riga 1996, s. 42�43.
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runkowaniami jej wyboru przeprowadzonego jeszcze w £otewskiej
SRR3.

W atmosferze radykalizacji nastrojów i coraz bardziej skrajnej
retoryki narodowej, jaka zaznaczy³a siê na ³otewskiej scenie poli-
tycznej w latach 1991�1993, Radzie nie uda³o siê przyj¹æ ustawy
O obywatelstwie przed wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi
na czerwiec 1993 roku, a w pierwszych miesi¹cach po odzyskaniu
niepodleg³o�ci retoryka narodowa ³otewskich elit politycznych zde-
rzy³a siê dodatkowo z roszczeniow¹ postaw¹ i obawami o przysz³o�æ
ze strony samych Rosjan.

Miejscowi Rosjanie, tj. 600-tysiêczna grupa tych z rosyjskich
mieszkañców, którym nie przys³ugiwa³o odnowienie obywatelstwa,
domagali siê automatycznego przyznania im praw obywatelskich,
odwo³uj¹c siê do d³ugoletniego zamieszkiwania na £otwie i sk³ada-
nych im wcze�niej obietnic, a pozbawienie ich takich praw okre�lali
mianem dyskryminacji i wykluczenia z ¿ycia publicznego. Zarzucali
dodatkowo, ¿e w³adze stosuj¹ naciski maj¹ce sk³oniæ ich do opusz-
czenia £otwy oraz skrytykowali szereg ustaw przyjmowanych przez
Radê Najwy¿sz¹, które w ocenie £otyszy wzmacnia³y pañstwo,
a w ocenie Rosjan ogranicza³y ich spo³eczne, polityczne i ekonomicz-
ne uprawnienia.

Zarzuty wobec w³adz wyolbrzymia³y zazwyczaj istniej¹ce pro-
blemy, na co wskazywa³y obserwacje spo³eczno�ci miêdzynarodowej,
ale w wielu przypadkach potwierdza³y negatywn¹ praktykê stoso-
wania prawa i nacjonalistyczne podej�cie urzêdników.

W ocenie misji obserwacyjnej ONZ, która przebywa³a na £otwie
w pa�dzierniku 1992 roku obawy Rosjan o marginalizacjê wynika³y
bardziej z poczucia braku bezpieczeñstwa ni¿ masowych i systema-
tycznych naruszeñ praw cz³owieka. Nie stwierdzaj¹c takich naru-
szeñ w skali masowej wskazywano jednak na szereg jednostkowych,

3 Zob. Lieven A., The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the
Path to Independence, Yale University Press, New Haven and London 1994
(second edition), s. 291�192, 303, 307�308.
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czêsto uzasadnionych przypadków4. W ocenie prof. I. Apine z £otew-
skiej Akademii Nauk problem polega³ równie¿ na tym, ¿e w codzien-
nej dzia³alno�ci ³otewskiej administracji panowa³ ba³agan, nie za-
wsze prawid³owe stosowanie prawa, a czêsto niekompetencja. Sytu-
acja, w której interpretacje urzêdników dalece odbiega³y od ducha
przepisów ustawowych, nie by³a wyj¹tkiem5.

Niepewno�æ, co do przysz³o�ci na £otwie, i narodowa retoryka
elit politycznych sprawi³y, i¿ cze�æ rosyjskich mieszkañców republiki
zdecydowa³a siê na powrót do Rosji, gdzie uzyskaæ mog³a rosyjskie
obywatelstwo. W latach 1992�1994 z £otwy wyjecha³o w sumie ok.
64 tys. Rosjan, po czym jednak odp³yw ten ustabilizowa³ siê na
poziomie kilku tysiêcy osób rocznie. Wiêkszo�æ rosyjskich mieszkañ-
ców zdecydowana by³a pozostaæ, gdy¿ starsi nie mieli dok¹d wracaæ,
m³odsi nie chcieli wyje¿d¿aæ, a do pozostania zachêca³a sytuacja
ekonomiczna na £otwie, znacznie stabilniejsza ni¿ w Rosji. Szacowa-
no w efekcie, i¿ £otwê opu�ciæ bêdzie chcia³o ogó³em nie wiêcej ni¿
10-15% miejscowych Rosjan6.

Wola pozostania w republice wiêkszo�ci jej rosyjskich mieszkañ-
ców zignorowana zosta³a przez ³otewskie elity polityczne, a has³a
obrony interesów narodowych szeroko wykorzystywano równie¿
w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 1993 roku, choæ
wobec skali problemów gospodarczych okaza³y siê one nie byæ argu-
mentem zapewniaj¹cym wyborcze zwyciêstwo.

Zwyciêzc¹ wyborów zosta³a �£otewska Droga�, nowe i bardziej
umiarkowane ugrupowanie politycznego centrum. Jej zwyciêstwo
odsunê³o od w³adzy partie skrajne i uspokoi³o obawy obserwatorów.
Spodziewano siê bowiem, ¿e nowy rz¹d przyjmie pragmatyczn¹

4 Summary of the Report of Fact-Finding Mission to Latvia, w: Latvija,
Human Rights: A Practical View, Republic of Latvia Ministry of Foreign Affairs,
1993, s. 43�45.

5 Apine I., Nationality Policy in the Baltic States, w: The Baltic States at
Historical Crossroads..., Academy of Sciences of Latvia, Riga 1998, s. 367, 369.

6 Zob. National and Ethnic Groups in Latvia..., s. 42�43.
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politykê wobec ludno�ci rosyjskiej i d¹¿yæ bêdzie do szybkiego uchwa-
lenia ustawy O obywatelstwie. Pora¿ka radykalnych ugrupowañ
narodowych nie oznacza³a jednak, i¿ ca³kowicie utraci³y one swe
wp³ywy, a zgodnie z przewidywaniami wybory doprowadzi³y równie¿
do utraty pozycji �Równouprawnienia�, które ze wzglêdu na brak
praw obywatelskich i wyborczych wielu swych zwolenników uzyska-
³o tylko 7 miejsc w 100-osobowym parlamencie.

Decyduj¹c o kszta³cie ustawy O obywatelstwie ³otewskie elity
polityczne uwzglêdniæ musia³y, i¿ nie dzia³aj¹ w miêdzynarodowej
�pró¿ni�, a skomplikowanej materii stosunków spo³ecznych na £o-
twie towarzyszyæ zacz¹³ z³o¿ony kontekst miêdzynarodowy. Obejmo-
wa³ on zarówno stosunki ³otewsko-rosyjskie, miêdzynarodowy moni-
toring przestrzegania przez £otwê praw cz³owieka i mniejszo�ci
etnicznych, jak te¿ ³otewskie aspiracje do³¹czenia do wspólnoty
europejskich pañstw demokratycznych.

Istotnym elementem stosunków ³otewsko-rosyjskich sta³o siê
przyjêcie przez Rosjê roli obroñcy praw ludno�ci rosyjskiej na £o-
twie. Rosja domaga³a siê, by w³adze ³otewskie przyzna³y prawa
obywatelskie wszystkim swym mieszkañcom bez ¿adnych warun-
ków wstêpnych, a koncepcje rosyjskie zak³ada³y mo¿liwo�æ jednocze-
snego posiadania przez Rosjan zamieszkuj¹cych na £otwie obywa-
telstwa Federacji Rosyjskiej, co wywo³ywa³o ostry sprzeciw strony
³otewskiej. Stosowana przez Rosjê propaganda kreowa³a obraz £otwy
jako pañstwa dyskryminuj¹cego mniejszo�ci narodowe i naruszaj¹ce-
go ich podstawowe prawa. Skargi rosyjskie kierowane by³y do orga-
nizacji miêdzynarodowych zaanga¿owanych w ochronê praw cz³owie-
ka i mia³y na celu wzmocnienie presji na w³adze ³otewskie, choæ czê�æ
rosyjskich argumentów nie znajdowa³a miêdzynarodowego poparcia7.

KBWE i Rada Europy wskazywa³y w dialogu z £otw¹, i¿ brak
przepisów dotycz¹cych statusu mieszkañców bez praw obywatelskich

7 Zob. Ekmanis R., Russia, the West, and the Baltics, �Lituanus�, Lithu-
anian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 41, No 4, Winter 1995.
� www.lituanus.org
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oraz brak regu³ otwieraj¹cych mo¿liwo�æ ich uzyskania nie odpowia-
da miêdzynarodowym standardom w zakresie obywatelstwa i praw
mniejszo�ci. Obie organizacje dostrzega³y specyfikê odrodzonego
pañstwa ³otewskiego i nie kwestionowa³y decyzji o odnowieniu oby-
watelstwa tylko czê�ci jego mieszkañców, ale sygnalizowa³y, ¿e chc¹c
do³¹czyæ do wspólnoty pañstw demokratycznych £otwa musi uwzglêd-
niæ te standardy i uchwaliæ jak najszybciej zgodn¹ z nimi ustawê
O obywatelstwie 8.

Czê�æ radykalnych ugrupowañ narodowych na £otwie nadal nie
przyjmowa³a argumentów spo³eczno�ci miêdzynarodowej, uznaj¹c,
i¿ nie jest ona w stanie zrozumieæ sytuacji, w jakiej znalaz³o siê
pañstwo ³otewskie. Deklaruj¹c chêæ do³¹czenia do Europy, w tym
oczekiwanego cz³onkostwa w Radzie Europy, rz¹d wy³oniony po
wyborach w 1993 roku nie móg³ ju¿ jednak pozwoliæ sobie na zigno-
rowanie miêdzynarodowych rekomendacji.

Jesieni¹ 1993 roku nowy Sejm podj¹³ prace nad ustaw¹ O oby-
watelstwie. W dyskusji ponownie zaznaczy³a siê rozbie¿no�æ pogl¹-
dów g³ównych si³ politycznych, lecz poza ugrupowaniem �Ojczy�nie
i Wolno�ci�, domagaj¹cym siê wcze�niejszej �dekolonizacji� kraju,
pozosta³e partie opowiedzia³y siê za otwarciem procesu naturaliza-
cji. Pojawi³y siê jednak obawy o masowe i równoczesne nabywanie
obywatelstwa przez miejscowych Rosjan i pogl¹d o konieczno�ci
ograniczenia liczby osób, które mog³yby zostaæ dopuszczone do na-
turalizacji jednocze�nie. Równie¿ �£otewska Droga� (lider koalicji
rz¹dowej) sk³ania³a siê w konsekwencji do wprowadzenia mechani-
zmu corocznych �kwot naturalizacyjnych� � tj. limitu osób dopusz-
czonych do ubiegania siê o prawa obywatelskie w danym roku.

Projekt ustawy przyjêty w pierwszym czytaniu i wprowadzaj¹cy
mechanizm �kwot� nie zyska³ pozytywnej opinii KBWE i Rady Europy,

8 Council of Europe, Opinion No. 183 (1995) on the Application by Latvia
for Membership. Zob. równie¿ list Wysokiego Komisarza ds. Mniejszo�ci Narodo-
wych KBWE, Maksa van der Stoela, do Ministra Spraw Zagranicznych Republi-
ki £otewskiej, Georgsa Andrejevsa, z 6 kwietnia 1993 roku � No 238/93/L/Rev.
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które ocenia³y, ¿e system �kwot� nie odpowiada miêdzynarodowym
standardom, podtrzymuje stan niepewno�ci i nie daje zainteresowa-
nym jasnych perspektyw, kiedy bêd¹ mogli do naturalizacji przyst¹-
piæ9. Politycy ³otewscy zapewniali o rozwa¿eniu tych argumentów,
ale ich uwzglêdnienie napotyka³o na opór radykalnych �rodowisk
narodowych i nieporozumienia w samej koalicji rz¹dowej, przez co ich
zwolennikom nie uda³o siê usun¹æ przepisu o �kwotach� podczas osta-
tecznego g³osowania nad ustaw¹, uchwalon¹ 21 czerwca 1993 roku.

Utrzymanie systemu �kwot� ponownie spotka³o siê z negatyw-
nymi ocenami KBWE i Rady Europy, a Rada sugerowa³a, i¿ ustawa
w takim kszta³cie mo¿e staæ siê przeszkod¹ dla cz³onkostwa £otwy
w tej organizacji. Dopiero nacisk zwolenników integracji z Europ¹,
a w praktyce perspektywa izolacji politycznej £otwy wp³ynê³a na
Sejm, który 22 lipca 1994 roku znowelizowa³ ustawê O obywatel-
stwie, znosz¹c mechanizm �kwot naturalizacyjnych�. Decyzja ta
przyspieszy³a negocjacje o cz³onkostwo £otwy w Radzie Europy, do
której przyjêta zosta³a w lutym 1995 roku.

II. Okre�laj¹c ogólne warunki naturalizacji znowelizowana usta-
wa O obywatelstwie wprowadzi³a wymóg sta³ego zamieszkania na
£otwie przez co najmniej 5 lat, licz¹c od dnia 4 maja 1990 roku;
znajomo�ci jêzyka ³otewskiego, konstytucji, hymnu i historii £otwy;
zrzeczenia siê innego obywatelstwa oraz z³o¿enia przysiêgi lojalno�ci
wobec pañstwa ³otewskiego. Obywatelstwo uzyskane przez rodziców
otrzymywa³y przy tym ich nieletnie dzieci. Ustawa wymienia³a rów-
nie¿ kategorie osób, które nie mog³y przyst¹piæ do naturalizacji
i otrzymaæ obywatelstwa � zaliczaj¹c do nich m.in. osoby zwi¹zane
aparatem represji ZSRR, zdemobilizowane ze s³u¿by w si³ach zbroj-
nych Zwi¹zku Radzieckiego, a nie zamieszkuj¹ce na £otwie przed
powo³aniem, oraz dzia³aj¹ce po 13 stycznia 1991 roku, przeciwko

9 List Wysokiego Komisarza KBWE ds. Mniejszo�ci Narodowych, Maksa
van der Stoela, do Ministra Spraw Zagranicznych Republiki £otewskiej, Georg-
sa Andrejevsa, z 10 grudnia 1993 roku � Reference: No 1463/93/L.
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Republice £otewskiej w KPZR, Komunistycznej Partii £otwy i ³o-
tewskim �Interfroncie�.

Istotnym dla tempa i przysz³o�ci procesu naturalizacji przepi-
sem sta³o siê wprowadzenie rozwi¹zania zwanego popularnie �okna-
mi naturalizacji�, tj. specyficznego, okre�lonego w czasie porz¹dku
rozpatrywania wniosków naturalizacyjnych. Polega³ on na tym, i¿
ka¿dego roku � pocz¹wszy od 1996, a skoñczywszy na 2003 � do
naturalizacji i z³o¿enia wniosku o obywatelstwo uprawnione mia³y
byæ kolejne kategorie wiekowe osób pozostaj¹cych bez praw obywa-
telskich. W pierwszej kolejno�ci przyjmowaæ miano wnioski natura-
lizacyjne osób najm³odszych, urodzonych ju¿ na ziemiach ³otewskich,
a w ostatniej wnioski osób najstarszych, które przyby³y na £otwê
jeszcze w latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych.

Ustawa otwiera³a w efekcie mo¿liwo�æ ubiegania siê o obywatel-
stwo zdominowanej przez Rosjan rzeszy mieszkañców nie posiada-
j¹cych prawa do jego odnowienia, przesuwaj¹c w czasie termin
naturalizacji ludno�ci, która przyby³a na £otwê w okresie okupacji
radzieckiej i preferuj¹c naturalizacjê ich potomków urodzonych ju¿
na ziemiach ³otewskich. Nie zamyka³a jednak mo¿liwo�ci uzyskania
obywatelstwa przez jak¹kolwiek grupê wiekow¹, choæ poprzez sys-
tem �okien� uniemo¿liwia³a z³o¿enie wniosku o naturalizacjê w do-
godnym dla wnioskodawcy terminie. Sam system �okien� nawi¹zy-
wa³ po�rednio do koncepcji �kwot�, ale stanowi³ znacznie ³agodniej-
sz¹ formê mechanizmu ograniczaj¹cego liczbê osób dopuszczonych
do naturalizacji w skali roku i uzyska³ akceptacjê KBWE oraz Rady
Europy.

Przyjêcie ustawy O obywatelstwie zbieg³o siê w czasie z rozpa-
dem koalicji rz¹dz¹cej od 1993 roku, ale nowy, centrowy i koalicyjny
gabinet kierowany ponownie przez �£otewsk¹ Drogê� zadeklarowa³,
i¿ w sprawach obywatelstwa i praw mniejszo�ci kontynuowa³ bêdzie
dotychczasow¹ politykê. Nawi¹zuj¹c do tych deklaracji Sejm podj¹³
w 1995 roku prace nad drugim, fundamentalnym dla sytuacji nap³y-
wowej ludno�ci rosyjskiej aktem prawnym � ustaw¹ O statusie by-
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³ych obywateli ZSRR, którzy nie s¹ obywatelami £otwy ani jakiego-
kolwiek innego pañstwa, zwan¹ potocznie ustaw¹ o �nieobywatelach�.

Ustawa uchwalona 12 kwietnia 1995 roku nadawa³a wymienio-
nym w tytule mieszkañcom zasadnicze ekonomiczne, spo³eczne
i osobiste prawa i wolno�ci. Akcentowa³a swobodê zachowania jêzy-
ka i kultury narodowej, zawêzi³a mo¿liwo�æ wydalenia ich z £otwy
do przypadków indywidualnych opartych na orzeczeniach s¹du oraz
wprowadzi³a dla nich pojêcie paszportu nieobywatelskiego, jako
specyficznego, ³otewskiego dokumentu to¿samo�ci. Ustawa ograni-
czy³a jednak czê�æ praw politycznych tej kategorii mieszkañców,
pozbawiaj¹c ich w szczególno�ci praw wyborczych w wyborach par-
lamentarnych i samorz¹dowych, prawa udzia³u w referendum, pra-
wa do zajmowania funkcji pañstwowych oraz posiadania ziemi
� przys³uguj¹cych tylko obywatelom10.

Ustawa sankcjonowa³a w efekcie stan faktyczny zwi¹zany
z obecno�ci¹ na £otwie zdominowanej przez Rosjan i nie posiadaj¹-
cej prawa do odnowienia obywatelstwa ludno�ci przyby³ej tu w cza-
sach ZSRR, nadaj¹c jej specyficzny status �nieobywatela� � o pra-
wach szerszych w porównaniu ze statusem bezpañstwowca, ale
wê¿szych ni¿ uprawnienia obywateli £otwy. Wraz z ustaw¹ O oby-
watelstwie tworzy³a równie¿ mechanizm u³atwiaj¹cy odpowied� na
pytanie o przysz³o�æ miejscowych Rosjan, gdy¿ status �nieobywate-
la� dawa³ im pewno�æ, co do dalszego pobytu na £otwie oraz gwa-
rancje podstawowych praw i swobód, a przepisy dotycz¹ce natura-
lizacji otwiera³y mo¿liwo�æ uzyskania obywatelstwa. Niedoskona³ym
elementem tego mechanizmu pozostawa³ system �okien�, odk³adaj¹-
cy w czasie naturalizacjê niektórych kategorii wiekowych osób ni¹
zainteresowanych.

Dalsz¹ dyskusjê na temat naturalizacji ograniczy³y wybory par-
lamentarne jesieni¹ 1995 roku, które doprowadzi³y do znacznego
rozdrobnienia ³otewskiej sceny politycznej, przek³adaj¹c siê na trudno-

10 Law on the Status of Former USSR Citizens Who are not Citizens of
Latvia or any other State.
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�ci w formowaniu kolejnych koalicji rz¹dowych i nietrwa³o�æ tworzo-
nych gabinetów. Niestabilno�æ sceny politycznej, a tak¿e silna pozy-
cja tzw. bloku narodowego w Sejmie nie sprzyja³y podjêciu dyskusji
nad kwesti¹ praw ludno�ci rosyjskiej na £otwie, a kolejne koalicje
rz¹dowe wspó³tworzyli zarówno zdecydowani przeciwnicy poszerza-
nia tych praw, jak i ugrupowania bardziej sk³onne dyskusjê tak¹
podj¹æ. 5 mandatów Partii Socjalistycznej, reprezentuj¹cej interesy
mniejszo�ci rosyjskiej i �zastêpuj¹cej� w parlamencie �Równoupraw-
nienie�, nie odgrywa³o w tym kontek�cie istotniejszej roli.

Proces naturalizacji otwarty zosta³ 1 lutego 1995 roku dla ok.
40 tys. mieszkañców uprawnionych do jej szczególnego trybu, obej-
muj¹cego g³ównie ³otewskich repatriantów, osoby, które uzyska³y
wykszta³cenie w jêzyku ³otewskim oraz ma³¿onków obywateli £o-
twy, przez co najmniej 10 lat. Pocz¹wszy od 1 lutego 1996 roku
obowi¹zywaæ zacz¹³ system �okien naturalizacyjnych�, a pierwsz¹
kategori¹ wiekow¹ dopuszczon¹ do naturalizacji sta³y siê osoby
w wieku 16�20 lat urodzone na £otwie.

Otwarcie naturalizacji nie przynios³o jednak spodziewanych efek-
tów, gdy¿ wnioski naturalizacyjne w ramach szczególnego trybu
z³o¿y³y tylko 4543 osoby, a jeszcze mniej wp³ynê³o ich od osób upraw-
nionych do naturalizacji w systemie �okien�. W okresie od lutego
1995 roku do listopada 1998 roku (kolejna nowelizacja ustawy
O obywatelstwie) wnioski naturalizacyjne z³o¿y³o zaledwie 13 814 osób
z ponad 150 tys. uprawnionych, a pocz¹tkowe zainteresowanie uzy-
skaniem obywatelstwa ze strony �nieobywateli�, w przewa¿aj¹cej
mierze wiêc rosyjskich mieszkañców republiki, uznaæ nale¿y za zni-
kome11.

W�ród przyczyn braku zainteresowania naturalizacj¹ ze strony
miejscowych Rosjan wskazywano najczê�ciej na problemy zwi¹zane

11 Dane za: Latvijas Republika Naturalizacijas Parvalde, The Process of
Acquisition and Loss of the Citizenship of Latvia � the Main Indices (as at
September 30, 2001). Zob. równie¿ OSCE Mission to Latvia Activity Report No.
12, 26 January 1995. i Activity Report No. 23, 1 February 1996.
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z jej procedur¹, w tym trudno�ci w przyswojeniu jêzyka ³otewskiego
i wysokie op³aty naturalizacyjne; kwestie natury �praktycznej� wi¹-
¿¹ce siê z u³atwieniami w podró¿owaniu do Rosji oraz mo¿liwo�ci¹
unikniêcia obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej przez m³odych mê¿czyzn,
a tak¿e kwestie natury psychologicznej zwi¹zane z ma³ym zaintere-
sowaniem obywatelstwem w�ród osób starszych oraz niechêci¹ do
spe³nienia wymogów naturalizacyjnych przez pozosta³ych, argumen-
tuj¹cych, ¿e naturalizacja nie powinna dotyczyæ osób, które na £o-
twie mieszkaj¹ od wielu lat12.

Wykazuj¹c niewielkie zainteresowanie naturalizacj¹ czê�æ spo-
³eczno�ci rosyjskiej na £otwie nadal oczekiwa³a na automatyczne
przyznanie jej obywatelstwa i odwo³ywa³a siê do retoryki �równych
praw wszystkich mieszkañców�. Aktywno�æ miejscowych Rosjan, choæ
ustêpuj¹ca apatii, przejawia³a siê m.in. w dzia³alno�ci kilkudziesiê-
ciu ró¿norodnych organizacji spo³eczno-politycznych. Organizacje te
pozostawa³y zazwyczaj podzielone i rzadziej koordynowa³y swe dzia-
³ania, a czê�ciej popada³y w spory personalne miêdzy liderami,
uwa¿aj¹cymi siê za jedynych i prawowitych wyrazicieli stanowiska
ludno�ci rosyjskiej na £otwie. Wspólnym elementem retoryki wielu
z nich pozostawa³a jednak roszczeniowa postawa i krytyka polityki
w³adz ³otewskich wobec mniejszo�ci narodowych. Przejawia³a siê
ona m.in. w publikowaniu raportów dotycz¹cych ró¿nic w prawach
przys³uguj¹cych obywatelom i �nieobywatelom� na £otwie, wskazu-
j¹cych na dyskryminacjê �nieobywateli� i na drastyczne naruszanie
praw cz³owieka.

Ilze Sulmane z Uniwersytetu £otewskiego wskazywa³a w tym
kontek�cie równie¿ na problem funkcjonowania na £otwie dwóch,
niemal autonomicznych systemów informacji: ³otewsko- i rosyjskojê-
zycznego. W tym ostatnim rzadko publikowano analizy procesów
politycznych i ekonomicznych zachodz¹cych na £otwie, koncentro-

12 Zob. Baltic Institute of Social Science, The Naturalization Board of the
Republic of Latvia, Programme On the Way to Civic Society � 2000, Survey of
Latvian Inhabitants. Report, March 2001, s. 15, 18�19.



210 Jacek Wiêc³awski

wano siê na pogl¹dach mniejszo�ci rosyjskiej oraz zamieszczano szereg
materia³ów z Rosji, powielaj¹c ich ironiczny i krytyczny wobec £o-
twy ton13.

Argumenty przedstawiane przez Rosjan wyolbrzymia³y zazwy-
czaj problemy i nie zwraca³y uwagi na niewielkie zainteresowanie
obywatelstwem przez nich samych. W niektórych przypadkach wska-
zywa³y jednak na zjawiska budz¹ce niepokój równie¿ w opinii miê-
dzynarodowej. Dotyczy³o to w szczególno�ci problemu ograniczeñ
zawodowych dla �nieobywateli�, tj. szeregu niezrozumia³ych i nie-
uzasadnionych interesem pañstwa przepisów pozbawiaj¹cych ich np.
prawa wykonywania zawodu stra¿aka, pracownika ochrony, czy far-
maceuty. W³adze ³otewskie zdecydowa³y siê w 1997 roku usun¹æ
czê�æ z tych ograniczeñ, ale pozostawi³y je w odniesieniu np. do
zawodu farmaceuty, co nie rozwiewa³o wcze�niejszych w¹tpliwo�ci.

Dyskusja w sprawie ograniczeñ zawodowych uwidoczni³a, i¿ echa
zderzenia nacjonalistycznych postaw w�ród czê�ci ³otewskiej admi-
nistracji i elit politycznych z oczekiwaniami i nadwra¿liwo�ci¹ miej-
scowych Rosjan pozostawa³y w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ¿ywe.
Debacie nad liberalizacj¹ naturalizacji nadal nie sprzyja³ równie¿
uk³ad si³ politycznych i silna pozycja �bloku narodowego�, który
niechêtnie odnosi³ siê do podejmowania takich rozmów nawet, gdy
pierwsze efekty naturalizacji okaza³y siê znikome.

Problem efektów procesu naturalizacji podniós³ Wysoki Komi-
sarz OBWE ds. Mniejszo�ci Narodowych, Maks van der Stoel, pod-
daj¹c w³adzom ³otewskim pod rozwagê mo¿liwo�æ zniesienia syste-
mu �okien�, a jednocze�nie nadania obywatelstwa nieletnim dzie-
ciom �nieobywateli� urodzonym ju¿ w niepodleg³ej £otwie, je�li
wniosek taki z³o¿yliby ich rodzice. Odpowied� ³otewska zapewnia³a
o analizie tych problemów, ale minister spraw zagranicznych,
V. Birkavs, ju¿ wcze�niej dyplomatycznie informowa³ Wysokiego Ko-
misarza o wewnêtrznych problemach politycznych, jakie wywo³aæ

13 Zob. �Diena� (edycja rosyjskojêzyczna) � 21 czerwca 1999 roku.
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mog¹ obie kwestie i niewielkich szansach na ich pozytywne rozwi¹-
zanie14.

Obok rekomendacji OBWE w kontekst miêdzynarodowy towa-
rzysz¹cy zmianom spo³ecznym na £otwie coraz silniej wpisywa³y siê
jej europejskie i euroatlantyckie aspiracje integracyjne oraz reakcja
na nie ze strony Federacji Rosyjskiej.

W dniu 26 czerwca 1997 roku Komisja Europejska przedstawi³a
po raz pierwszy raport nt. ³otewskiego wniosku o cz³onkostwo
w Unii Europejskiej oraz ocenê sytuacji w tym kraju. W konkluzjach
stwierdzono, i¿ £otwa zalicza siê do stabilnych demokracji gwaran-
tuj¹cych przestrzeganie praw cz³owieka, ale istnieje potrzeba przy-
spieszenia naturalizacji ludno�ci rosyjskiej i podjêcia kroków sprzy-
jaj¹cych integracji spo³ecznej. Komisja podkre�li³a, i¿ wobec wolnego
tempa naturalizacji stosowanie mechanizmu �okien� nie wydaje siê
uzasadnione i zachêca³a do u³atwieñ w naturalizacji nieletnich dzie-
ci �nieobywateli�15.

Kontekst przestrzegania standardów w zakresie praw cz³owieka
i mniejszo�ci znalaz³ swe odzwierciedlenie równie¿ w kontaktach
£otwy z NATO, choæ cz³onkostwo w Sojuszu wydawa³o siê w po³o-
wie lat dziewiêædziesi¹tych perspektyw¹ jeszcze do�æ odleg³¹ i nie-
rozerwalnie wi¹za³o siê ze sprzeciwem Rosji, do argumentów któ-
rej nawi¹zywali w ³otewskim Sejmie deputowani Partii Socjali-
stycznej.

14 List Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszo�ci Narodowych, Maksa
van der Stoela, do Ministra Spraw Zagranicznych £otwy, Valdisa Birkavsa, z 23
maja 1997 roku, No.: 376/97/L. List Ministra Spraw Zagranicznych Republiki
£otewskiej, Valdisa Birkavsa, do Wysokiego Komisarz OBWE ds. Mniejszo�ci
Narodowych, Maksa van der Stoela z 24 grudnia 1996 roku, No. 31/1003-7767
i 11 wrze�nia 1997 roku, No. 31/666-5680.

15 Commission Opinion on Latvia�s Application for Membership of the Eu-
ropean Union, Commission of the European Communities, Brussels 15 Juli
1997.

16 Protection of Minorities, UN Commission of Human Rights, Sub-Com-
mission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Forty-
sixth session, Agenda item 18, E/CN.4/Sub.2/1994,48, 8 August 1994.
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Stosunki ³otewsko-rosyjskie nie uleg³y poprawie po przyjêciu
przez £otwê ustaw dotycz¹cych statusu miejscowych Rosjan, a Rosja
zdecydowanie skrytykowa³a ³otewsk¹ ustawê O obywatelstwie.
W o�wiadczeniu przekazanym Komisji Praw Cz³owieka ONZ w lipcu
1994 roku prezydent B. Jelcyn stwierdzi³, ¿e przyjmuj¹c ustawê
w takim kszta³cie £otwa wybra³a drogê nacjonalizmu, ³amania praw
cz³owieka i podzia³u mieszkañców na obywateli dwóch kategorii,
z czym Rosja siê nie pogodzi i co wp³ywaæ mo¿e na wspó³pracê obu
pañstw w sferze handlu i gospodarki16. Pobrzmiewaj¹ce w wypowie-
dzi Jelcyna ostrze¿enia o mo¿liwo�ci restrykcji gospodarczych po-
wtarzane by³y nastêpnie przez Dumê Pañstwow¹, która przyjê³a na
siebie rolê g³ównego obroñcy praw ludno�ci rosyjskiej na £otwie.

Zdaj¹c sobie sprawê, i¿ kwestia stosunków z Rosj¹ wp³ywa na
perspektywy cz³onkostwa £otwy w UE i NATO Rosja unika³a z ni¹
dialogu na tematy dra¿liwe w formule dwustronnej, przenosz¹c go
na forum miêdzynarodowe, gdzie powraca³a do zarzutów o dyskry-
minacjê ludno�ci rosyjskiej w polityce ³otewskich w³adz.

W li�cie prezydenta B. Jelcyna do prezydenta G. Ulmanisa
z kwietnia 1997 roku podkre�lono, ¿e poprawa sytuacji Rosjan na
£otwie, w tym nadanie im praw obywatelskich, pozostaje czynni-
kiem determinuj¹cym rozwój kontaktów dwustronnych, a miesi¹c
wcze�niej B. Jelcyn wyst¹pi³ z koncepcj¹ gwarancji bezpieczeñstwa dla
£otwy i pozosta³ych republik ba³tyckich, maj¹cych odwie�æ je od cz³on-
kostwa w NATO, które strona ³otewska zdecydowanie odrzuci³a17.

III. Odrzucenie rosyjskich gwarancji przyczyni³o siê do najwiêk-
szego w dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych przesilenia w stosunkach
³otewsko-rosyjskich, gdy pod pretekstem rozproszenia przez rysk¹
policjê demonstracji rosyjskich emerytów oraz obchodów rocznico-
wych ³otewskiego Legionu Waffen SS, zorganizowanych w Rydze

17 Zob. Blank S.J., Russia and the Baltics in the Age of NATO Enlargement,
�Parameters� � US Army War College Quarterly, Autumn 1998, Vol. XXVII,
No 3, � www.army.mil/usawc/parameters.
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z udzia³em dowódcy si³ zbrojnych i polityków koalicji rz¹dowej, w³a-
dze rosyjskie zainicjowa³y w marcu 1998 roku ostr¹ anty³otewsk¹
kampaniê. W ocenie prof. A. Strangi z Uniwersytetu £otewskiego
u podstaw rosyjskich dzia³añ le¿a³a chêæ �ukarania� £otwy za sta-
nowcz¹ euro-atlantyck¹ postawê, rosyjskie interesy ekonomiczne nie
uwzglêdnione w satysfakcjonuj¹cym stopniu przy prywatyzacji ³o-
tewskich portów, jak te¿ chêæ potwierdzenia, i¿ £otwa nadal trakto-
wana jest przez Rosjê, jako strefa specjalnych interesów18.

Rosja zamrozi³a kontakty polityczne z £otw¹ oraz nasili³a kam-
paniê dyplomatyczn¹ na forum miêdzynarodowym, wzywaj¹c¹ do
zatrzymania ³otewskiego �szowinizmu�, dyskryminacji mniejszo�ci
narodowych i oddawania ho³du weteranom SS. Dzia³aniom tym
towarzyszy³y nieformalne rosyjskie sankcje gospodarcze, które objê-
³y m.in. ograniczenie liczby zezwoleñ transportowych dla ³otewskich
przewo�ników oraz bojkot ³otewskich towarów. Rosja za¿¹da³a jed-
nocze�nie zmian w ³otewskiej ustawie O obywatelstwie maj¹cych
radykalnie u³atwiæ proces naturalizacji, automatycznego nadania
obywatelstwa dzieciom �nieobywateli�, jak te¿ dopuszczenia osób
o statusie �nieobywatela� do udzia³u w wyborach samorz¹dowych
i wprowadzenia zasad dwujêzyczno�ci w ³otewskich regionach ze
znacznym udzia³em ludno�ci rosyjskiej19.

Rosyjska kampania nie zyska³a poparcia spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej, która d¹¿y³a do za³agodzenia sporów, a USA i Unia Euro-
pejska wezwa³y do rozwi¹zania problemów na drodze dyplomatycz-
nej. Wsparcie dyplomatyczne udzielone £otwie przez wspólnotê
miêdzynarodow¹ oznacza³o jednak, i¿ dalsze zawieszenie jej odpo-
wiedzi na miêdzynarodowe rekomendacje w sprawie przysz³o�ci
procesu naturalizacji nie bêdzie ju¿ mo¿liwe.

18 Zob. Stranga A., The End Product, A Crisis in Latvian-Russian Relations
(March-August 1998) www.nato.int.

19 Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Lingu-
istic Minorities � rosyjski projekt rezolucji na 54 sesjê Komisji Praw Cz³owieka
ONZ � sygn. E/CN.4/1998/L.32, 2 April 1998. Zob. równie¿ �Biznes&Baltija�
� 3 April 1998 i �CM� � 3 April 1998.
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Napiêcie w stosunkach z Rosj¹ doprowadzi³o do wewnêtrznego
przesilenia politycznego na £otwie i kolejnej zmiany rz¹du. Si³y
polityczne tworz¹ce nowy gabinet, w tym ugrupowania narodowe,
zgodzi³y siê tym razem poprzeæ koncepcjê zmian w ustawie O oby-
watelstwie, uwzglêdniaj¹cych co prawda czê�æ rosyjskich postula-
tów, ale maj¹cych odpowiadaæ przede wszystkim rekomendacjom
OBWE i Komisji Europejskiej.

Nowy rz¹d przed³o¿y³ projekt nowelizacji ustawy O obywatel-
stwie znosz¹cej system �okien� i nadaj¹cej na wniosek rodziców
obywatelstwo dzieciom �nieobywateli� urodzonym ju¿ w niepodleg³ej
£otwie. Mimo oporu ugrupowañ narodowych Sejm uchwali³ noweli-
zacjê ustawy 22 czerwca 1998 roku wed³ug przed³o¿enia rz¹dowego,
a Wysoki Komisarz OBWE potwierdzi³ nastêpnego dnia, i¿ z chwil¹
wej�cia poprawek w ¿ycie kluczowe elementy jego rekomendacji
zostan¹ wype³nione20 . Przyjêcie nowelizacji przez Sejm nie zakoñ-
czy³o jednak procesu legislacyjnego, gdy¿ jej przeciwnicy skorzystali
z konstytucyjnej mo¿liwo�ci poddania projektu pod referendum, które
przeprowadzone zosta³o wraz z wyborami parlamentarnymi w pa�-
dzierniku 1998 roku i przynios³o zwyciêstwo zwolennikom wprowa-
dzonych zmian.

Uwzglêdnienie rekomendacji OBWE i Unii Europejskiej przy
nowelizacji ustawy O obywatelstwie dawa³o £otwie znacz¹cy kontr-
argument wobec rosyjskich zarzutów o nieprzestrzeganiu przez ni¹
standardów w zakresie obywatelstwa i praw mniejszo�ci, gdy¿ rosyj-
ska krytyka musia³aby dotyczyæ te¿ formu³uj¹cych je organizacji.
Rosja przyjê³a nowelizacjê ustawy wstrzemiê�liwie stwierdzaj¹c, ¿e
zakres zmian wprowadzonych do niej ka¿e w¹tpiæ w szczero�æ inten-
cji w³adz ³otewskich, ale z rosyjskimi pogl¹dami nie zgodzi³a siê
Unia Europejska, która w o�wiadczeniu na temat stosunków ³otew-
sko-rosyjskich przekazanym Rosji w sierpniu 1998 roku wiele

20 Statement of the OSCE High Commissioner on National Minorities, 23 June
1998.
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z dotychczasowych rosyjskich zarzutów pod adresem £otwy uzna³a
za nieobiektywne21.

Obok nowelizacji ustawy O obywatelstwie w³adze ³otewskie
podjê³y starania na rzecz zatarcia wra¿enia, jakie wywo³a³ udzia³
dowództwa wojskowego i przedstawicieli rz¹du w obchodach roczni-
cowych ³otewskiego legionu Waffen SS, dymisjonuj¹c dowódcê si³
zbrojnych i skre�laj¹c obchody dnia 16 marca z kalendarza oficjal-
nych �wi¹t pañstwowych. Jeszcze w kwietniu 1998 roku zadeklaro-
wa³y równie¿ usuniêcie wiêkszo�ci pozostaj¹cych w mocy ograniczeñ
zawodowych dla �nieobywateli�.

Wybory parlamentarne jesieni¹ 1998 roku doprowadzi³y do wiêk-
szej konsolidacji i stabilizacji ³otewskiej sceny politycznej ni¿ te w
1995 roku, a kolejne formowane po nich rz¹dy firmowa³y ugrupowa-
nia ³otewskiej centro-prawicy. 16 miejsc w parlamencie uzyska³a
tym razem lista kandydatów wystawiona przez uwa¿an¹ za �ugru-
powanie ³otewskie� Partiê Zgody Narodowej, na której jednak zna-
le�li siê równie¿ przedstawiciele Partii Socjalistycznej i ruchu �Rów-
nouprawnienie�, reprezentuj¹cych interesy miejscowych Rosjan.
Frakcja parlamentarna tej koalicji wyborczej przyjê³a nazwê �O prawa
cz³owieka w zjednoczonej £otwie� i w ówczesnym uk³adzie si³ poli-
tycznych powszechnie uto¿samiana by³a z obron¹ praw ludno�ci
rosyjskiej zamieszkuj¹cej na £otwie.

Do�wiadczenia i schemat nowelizacji ustawodawstwa w oparciu
o rekomendacje OBWE i UE w³adze ³otewskie zastosowa³y nastêp-
nie wobec innych kontrowersyjnych aktów prawnych, w tym ustaw
O o�wiacie i O jêzyku pañstwowym.

W pierwszym przypadku starania w³adz zmierza³y do likwidacji
podzia³u o�wiaty na segment ³otewsko- i rosyjskojêzyczny oraz wpro-
wadzenia, tzw. dwujêzycznego modelu nauczania w szko³ach podsta-
wowych mniejszo�ci narodowych, w tym zwiêkszenia liczby przed-

21 RFE/RL �Newsline� Vol. 2, No. 165 Part II � 27 August 1998. Zob.
równie¿ �Diena� (edycja ³otewska) � 8 sierpnia1998.
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miotów nauczanych w jêzyku ³otewskim. Starania te spotka³y siê ze
sprzeciwem �rodowisk rosyjskich, które odbiera³y je jako zamach na
rosyjskie szkolnictwo, ale funkcjonuj¹ca na £otwie Misja OBWE nie
zg³asza³a zastrze¿eñ wobec istoty reformy, choæ dostrzega³a szczu-
p³o�æ kadr nauczycielskich i �rodków bud¿etowych, mog¹ce utrudniæ
jej realizacjê22.

Celem nowelizacji ustawy O jêzyku pañstwowym mia³o byæ
wzmocnienie pozycji prawnej jêzyka ³otewskiego, ale kontrowersje
wzbudza³y proponowane wymogi jego znajomo�ci stawiane pracow-
nikom przedsiêbiorstw prywatnych, a Wysoki Komisarz OBWE, Maks
van der Stoel, wskazywa³ na nazbyt restrykcyjn¹ ingerencjê pañ-
stwa w sferê prywatnej przedsiêbiorczo�ci23. Dyskusja nad jego re-
komendacjami doprowadzi³a do koalicyjnych sporów, a ich uwzglêd-
nienie sugestii OBWE nast¹pi³o dopiero pod naciskiem prezydent
£otwy, V. Vike-Fraibergi.

Przebieg prac nad nowelizacj¹ ustawy O jêzyku pañstwowym
doprowadzi³ do kolejnej kampanii sprzeciwu miejscowych Rosjan
zarzucaj¹cych, i¿ pañstwo d¹¿y do ca³kowitej eliminacji jêzyka ro-
syjskiego z ¿ycia publicznego. Apogeum fali protestów sta³y siê za-
powiedzi akcji �obywatelskiego niepos³uszeñstwa� sk³adane przez
niektórych polityków frakcji �O prawa cz³owieka [...]�, ale nie popar-
te przez czê�æ jej liderów. Kontrowersje wokó³ obydwu ustaw tym
razem nie wywo³a³y tak¿e nazbyt ostrej interwencji Rosji. Rosyjskie
MSZ skrytykowa³o nowelizacjê ustawy O o�wiacie, a odpowiedzi¹
Dumy Pañstwowej na nowelizacjê ustawy O jêzyku pañstwowym
sta³y siê zapowiedzi przyjêcia sankcji ekonomicznych, ale admini-
stracja prezydencka nie zdecydowa³a siê na ponowne zaostrzenie

22 Zob. A Passport to Social Cohesion and Economic Prosperity � Report on
Education in Latvia 2000 (Executive summary), Soros Fundation � Latvia, Riga
2000 oraz OSCE Mission to Latvia, Activity Report No. 58, 14 June 1999 i Activity
Report No. 61, 30 November 1999.

23 Note on Selected Issues Concerning the Draft Latvian Law on Language,
Office of the OSCE HCNM, 5 October 1999.
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stosunków z £otw¹24. Kolejne przesilenie w stosunkach ³otewsko-
rosyjskich nie le¿a³o równie¿ w interesie w³adz ³otewskich, szczegól-
nie wobec zabiegów £otwy o cz³onkostwo w UE i NATO.

Wej�cie w ¿ycie poprawek wprowadzonych do ustawy O obywa-
telstwie w 1998 roku wp³ynê³o pozytywnie na dynamikê procesu
naturalizacji, a w porównaniu do 13 814 wniosków naturalizacyj-
nych z³o¿onych w okresie obowi¹zywania �okien� Urz¹d Naturaliza-
cji przyj¹³ 15 183 wnioski w samym tylko 1999 roku. W 2000 roku
tempo procesu nieco os³ab³o i o obywatelstwo ubiega³y siê 10 692
osoby, w latach 2001-2002 utrzymywa³o siê na poziomie ok. 8500
osób, ale w 2003 roku powróci³o do poziomu niespe³na 11 tys. wnio-
sków rocznie. Ponad 67% wszystkich ubiegaj¹cych siê o obywatel-
stwo stanowili Rosjanie25.

Nowelizacja ustawy O obywatelstwie ujawni³a jednak kilka istot-
nych dla przysz³o�ci naturalizacji zjawisk. Przystêpowaæ zaczêli do
niej g³ównie ludzie m³odzi i w wieku �rednim, najczê�ciej ze �red-
nim lub wy¿szym wykszta³ceniem, co wskazywa³o, ¿e z nowelizacji
skorzysta³y przede wszystkim osoby, którym poprzedni system �okien�
zamyka³ drogê do ubiegania siê o status obywatela w dogodnym dla
siebie terminie, wi¹¿¹cy sw¹ przysz³o�æ z pañstwem ³otewskim
i z racji lepszego wykszta³cenia nie maj¹cy problemów z przej�ciem
procedur naturalizacyjnych, w tym egzaminu jêzykowego.

Czynnikiem ograniczaj¹cym tempo naturalizacji sta³a siê w efek-
cie nieznajomo�æ jêzyka ³otewskiego, szczególnie w przypadku osób
wykszta³conych s³abiej, których nie staæ by³o na p³atne kursy jêzy-
kowe. Problemem pozostawa³y wysokie (30 LVL) op³aty za procedu-
ry naturalizacyjne, mimo istniej¹cych zni¿ek, a tak¿e niedostatecz-
na wiedza nt. samego procesu, szczególnie u osób zamieszkuj¹cych
poza Ryg¹ i wiêkszymi miastami. Zasadnicz¹ przeszkod¹ w przy-

24 RFE/RL �Newsline� Vol. 2, No. 213, 4 November 1998. i RFE/RL �Newsli-
ne� Vol. 3, No. 99, 21 May 1999.

25 Latvijas Republika Naturalizacijas Parvalde, Statistics on Naturaliza-
tion (as at December 2003).
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padku wielu miejscowych Rosjan by³ jednak deklarowany przez nich
brak motywacji, a czêsto poczucia zwi¹zku z pañstwem ³otewskim,
co wskazywa³o, ¿e pe³nej odpowiedzi na pytanie o przysz³o�æ rosyj-
skich mieszkañców republiki nie udziel¹ najkorzystniejsze nawet
decyzje polityczne, je�li nie bêdzie towarzyszyæ im proces integracji
spo³ecznej.

Integracji tej sprzyjaæ mia³ przyjêty w lutym 2001 roku Naro-
dowy program integracji spo³eczeñstwa na £otwie26 , potrzebê wpro-
wadzenia którego potwierdza³a publiczna debata nad koncepcj¹
programu przeprowadzona wiosn¹ 1999 roku. Wskaza³a ona na
utrzymuj¹ce siê w spo³eczeñstwie antagonizmy, postawy radykalne
oraz pok³ady wzajemnej nieufno�ci i pretensji, choæ ju¿ nie w takim
stopniu jak mia³o to miejsce na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.

W przypadku skrajnych opinii miejscowych Rosjan nadal domi-
nowa³y g³osy domagaj¹ce siê automatycznego przyznania obywatel-
stwa wszystkim mieszkañcom oraz zarzuty, ¿e pañstwo d¹¿y nie do
integracji, a do pe³nej asymilacji mniejszo�ci narodowych. Bardziej
umiarkowane pogl¹dy rosyjskie podkre�la³y brak zaufania do rz¹-
dz¹cych i ich arogancjê oraz dowodzi³y, ¿e to wy³¹cznie integracja
z Uni¹ Europejsk¹ i NATO wymusza ustêpstwa £otwy wobec mniej-
szo�ci rosyjskiej. Koncepcjê programu skrytykowa³y równie¿ ³otew-
skie ugrupowania narodowe wskazuj¹c, i¿ jego autorom zabrak³o
�wyobra�ni ³otewskiej £otwy�. Rozszerzenie krêgu osób reprezentu-
j¹cych postawy kompromisowe, zarówno w gronie Rosjan, jak i £o-
tyszy, dawa³o jednak szansê na postêpy dialogu spo³ecznego na
£otwie27.

Program zak³ada³ realizacjê szeregu projektów integracyjnych,
obejmuj¹cych zarówno dzia³ania administracyjne, promocyjne i in-
formacyjne, funkcjê forum dyskusyjnego, jak i projekty naukowe,
a jego celem sta³a siê budowa spo³eczeñstwa demokratycznego, opar-

26 National Program The Integration of Society in Latvia, Riga 2001.
27 Zob. OSCE Mission to Latvia, Activity Report No. 33, 1 June 1999.
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tego na katalogu podstawowych i podzielanych przez wszystkich
warto�ci. Zaliczono do nich m.in. niepodleg³o�æ £otwy i nieodwracal-
no�æ tego faktu, prawdê historyczn¹, lojalno�æ wobec pañstwa ³otew-
skiego, uznanie jêzyka ³otewskiego jako jêzyka pañstwowego oraz
poszanowanie prawa mniejszo�ci narodowych do zachowania swej
to¿samo�ci i autonomii kulturowej28.

Program integracji stal siê w efekcie dokumentem istotnym dla
przysz³o�ci relacji spo³eczno-narodowo�ciowych na £otwie, prezentu-
j¹cym po raz pierwszy wizjê pañstwa uwzglêdniaj¹c¹ miejsce i rolê
mniejszo�ci narodowych, w tym mniejszo�ci rosyjskiej. Pañstwo to
nie jest pañstwem dwunarodowym, jak chcia³aby czê�æ miejscowych
Rosjan, pozostaje pañstwem ³otewskim, ale uwzglêdnia fakt, ¿e £otwa
nie jest pañstwowo�ci¹ jednolit¹ etnicznie. Uwzglêdniaj¹c pryncypia
niepodleg³o�ci oraz charakterystyczne dla to¿samo�ci £otyszy wzmoc-
nienie roli jêzyka ³otewskiego, pañstwo to oferuje miejscowym Ro-
sjanom przejrzyst¹ i odpowiadaj¹c¹ miêdzynarodowym standardom
mo¿liwo�æ uzyskania obywatelstwa w drodze naturalizacji, u³atwio-
nej, ale pozbawionej automatyzmu i wymagaj¹cej od zainteresowa-
nego minimum dobrej woli. Deklaruje jednocze�nie wsparcie w prze-
zwyciê¿eniu najtrudniejszych elementów procedury naturalizacyjnej
oraz gwarantuje mniejszo�ciom narodowym zachowanie to¿samo�ci
kulturowej.

Wraz z nowelizacj¹ ustawy O obywatelstwie i przyjêciem pro-
gramu integracji spo³ecznej zadaniem w³adz na rzecz przyspieszenia
naturalizacji i kszta³towania pozytywnego, miêdzynarodowego wize-
runku £otwy pozostawa³a dalsza liberalizacja procedury naturaliza-
cyjnej i kwestia realnego wsparcia pañstwa dla osób, które zdecydo-
wa³y siê ubiegaæ o prawa obywatelskie.

Wa¿n¹ w kontek�cie ³otewskiego wizerunku sta³a siê decyzja Rady
Europy o zakoñczeniu bezpo�redniego monitoringu zobowi¹zañ £otwy
jako pañstwa cz³onkowskiego, podjêta 23 stycznia 2001 roku i uzna-

28 National Program The Integration of Society� .
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j¹ca postêpy ³otewskich przemian spo³ecznych29. Decyzja ta wzmac-
nia³a argumenty na rzecz europejskiej i euroatlantyckiej integracji
kraju, choæ kwesti¹ pozostawion¹ w zawieszeniu pozostawa³a raty-
fikacja przez £otwê Ramowej konwencji Rady Europy
o ochronie mniejszo�ci narodowych, o której dyskusjê w³adze ³otew-
skie podejmowa³y niezbyt chêtnie, a trudno�ci w znalezieniu we-
wnêtrznego konsensusu prze³o¿y³y siê na nieudan¹ próbê ratyfikacji
konwencji przez Sejm w maju 2000 roku i marcu 2001 roku.

D¹¿¹c do rzeczywistego wsparcia Rosjan ubiegaj¹cych siê o prawa
obywatelskie Rada Ministrów przyjê³a 5 czerwca 2001 roku rozpo-
rz¹dzenie obni¿aj¹ce podstawow¹ stawkê op³at za procedurê natu-
ralizacyjn¹ o 1/3 oraz rozszerzaj¹ce katalog osób uprawnionych do
zni¿ek. Drugie z przyjêtych tego dnia rozporz¹dzeñ odnosi³o siê do
procedury egzaminacyjnej jêzyka ³otewskiego stanowi¹c, i¿ egzamin
jêzykowy zdawany w szko³ach �rednich mniejszo�ci narodowych
i koñcz¹cy naukê przedmiotu jêzyk ³otewski uznany zostaje za rów-
nowa¿ny egzaminowi jêzykowemu w procedurze naturalizacyjnej
i zwalnia z obowi¹zku zdawania tego ostatniego. Liczono, i¿ dziêki
temu najtrudniejszy etap procedury naturalizacyjnej, za jaki uzna-
wano egzamin jêzykowy, wiele m³odych osób przejdzie jeszcze
w szko³ach �rednich30.

Decyzje rz¹du zbieg³y siê w czasie z raportem o realizacji man-
datu Misji OBWE na £otwie przedstawionym przez jej szefa Sta³ej
Radzie OBWE w czerwcu 2001 roku oraz dyskusj¹ na forum tej
organizacji o mo¿liwo�ci zakoñczenia prac Misji wraz z koñcem 2001
roku. W raporcie pozytywnie oceniono kierunek zmian spo³ecznych
na £otwie podkre�laj¹c, i¿ zasadnicze rekomendacje OBWE zosta³y
wype³nione. Zaakcentowano jednak konieczno�æ dalszego wsparcia
osób przystêpuj¹cych do naturalizacji, w tym poprzez program bez-
p³atnych kursów jêzykowych, oraz potrzebê wyeliminowania istnie-

29 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, �Press Release�,
24 January 2001.

30 Zob. OSCE Mission to Latvia, Spot Report No. 44, 11 June 2001.
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j¹cych w ordynacji wyborczej do Sejmu i samorz¹dów dodatkowych,
poza stawianymi w procedurze naturalizacji, wymogów jêzykowych
dla osób ubiegaj¹cych siê o mandat deputowanego lub radnego31.

Po burzliwych bataliach nad nowelizacj¹ ustawy O obywatel-
stwie, a wobec realnych korzy�ci politycznych dla £otwy wi¹¿¹cych
siê z zakoñczeniem prac Misji, przyjêcie rekomendacji OBWE nie
wywo³ywa³o, poza wymogami jêzykowymi, g³êbszych sporów we-
wnêtrznych. We wrze�niu 2001 roku w³adze ³otewskie zainicjowa³y
program bezp³atnych kursów jêzyka ³otewskiego przygotowuj¹cych
do egzaminu naturalizacyjnego, którego realizacja pozwoliæ mia³a
na istotne zwiêkszenie tempa naturalizacji. Wspar³y równie¿ �rod-
kami bud¿etowymi szerszy � Narodowy program nauki jêzyka ³o-
tewskiego, finansowany wcze�niej z pomocy zagranicznej, a koncen-
truj¹cy siê na opracowaniu metodologii nauczania, materia³ów dy-
daktycznych, kursach dla nauczycieli oraz specyficznych grup zawo-
dowych.

Opór �rodowisk narodowych wzbudzi³a jedynie kwestia zniesie-
nia dodatkowych wymogów znajomo�ci jêzyka ³otewskiego dla osób
ubiegaj¹cych siê o mandat deputowanego lub radnego, która po
skardze obywatelki £otwy pochodzenia rosyjskiego, I. Podkolziny,
trafi³a dodatkowo do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Decyzja w³adz ³otewskich zapad³a dopiero w maju 2002 roku, po
negatywnym dla £otwy orzeczeniu Trybuna³u, kiedy to Sejm przyj¹³
nowelizacjê ordynacji wyborczej znosz¹c¹ dodatkowe wymogi.
W efekcie nowelizacji osoba uzyskuj¹ca obywatelstwo w drodze na-
turalizacji, zdaj¹c w trakcie procedury naturalizacyjnej egzamin
z jêzyka ³otewskiego, mo¿e kandydowaæ do Sejmu  i w³adz samorz¹-
dowych bez konieczno�ci potwierdzenia dodatkowego, wy¿szego stop-
nia jego znajomo�ci32.

31 Report by the Head of the OSCE Mission to Latvia, Ambassador Peter
Semneby, to the Permanent Council of the OSCE in Vienna, 14 June 2001
� PC.FR/21/01, 12 June 2001.

32 OSCE Mission to Latvia, Activity Report No 73, 5 December 2001.
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Uznaj¹c, i¿ £otwa wype³ni³a �rekomendacje zamykaj¹ce� OBWE
obraduj¹ca na szczycie w Bukareszcie podjê³a w listopadzie 2001
roku decyzjê o zakoñczeniu prac Misji na £otwie z dniem 31 grudnia
2001 roku. Fakt ten nabiera³ po latach wspó³pracy symbolicznego
charakteru, dowodz¹c, i¿ ³otewskie ustawodawstwo w zakresie oby-
watelstwa i praw mniejszo�ci etnicznych odpowiada ju¿ miêdzyna-
rodowym standardom na tyle, ¿e nie ma potrzeby prowadzenia jego
dalszego, bezpo�redniego monitoringu.

Decyzja OBWE spotka³a siê z nieprzychyln¹ reakcj¹ Rosji,
a w o�wiadczeniu wydanym w trakcie bukareszteñskiego szczytu
minister spraw zagranicznych, I. Ivanow, podkre�li³, ¿e mandat misji
daleki jest od wype³nienia, o czym �wiadczyæ mia³a m.in. niewielka
liczba Rosjan naturalizuj¹cych siê i uzyskuj¹cych ³otewskie obywa-
telstwo33. W praktyce jednak sprzeciw Rosji nie by³ tak stanowczy,
jak potrafi³ byæ jeszcze kilkana�cie miesiêcy wcze�niej, a stosunki
³otewsko-rosyjskie po ich za³amaniu w 1998 roku wesz³y na pewien
czas w fazê uspokojenia i intensyfikacji kontaktów, je�li uwzglêdniæ
pierwsze od kilku lat spotkanie prezydentów w lutym 2001 roku. Zmiana
rosyjskiego tonu na bardziej pragmatyczny nie oznacza³a jednak, i¿
Rosja zapomnia³a o retoryce obrony praw ludno�ci rosyjskiej, choæ
argumenty te w obliczu pozytywnych ocen miêdzynarodowych sytu-
acji spo³ecznej na £otwie brzmia³y coraz mniej przekonuj¹co.

IV. Sukcesy w wymiarze miêdzynarodowym nie prze³o¿y³y siê
na pozytywn¹ ocenê wystawion¹ przez wyborców ugrupowaniom rz¹-
dz¹cym w kraju po 1998 roku, a wybory parlamentarne w pa�dzier-
niku 2002 roku doprowadzi³y do istotnych zmian na ³otewskiej sce-
nie politycznej.

Zwyciêstwo wyborcze odnios³a nowa, centro-prawicowa partia
�Nowe Czasy�, a ugrupowania ustêpuj¹cej koalicji uzyska³y bardzo

33 Appeal of Russian Minister of Foreign Affairs, Igor Ivanow to OSCE
Participating States, OSCE Summit in Bucharest, 30 November 2001.
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s³abe wyniki wyborcze, b¹d� w ogóle (�£otewska Droga�) nie znala-
z³y siê w parlamencie. Najbardziej zaskakuj¹cym sta³ siê jednak
wynik �O prawa cz³owieka w zjednoczonej £otwie�, uto¿samianej
niezmiennie z obron¹ interesów Rosjan na £otwie, która uzyska³a
19% g³osów oraz wy³oni³a siê na drug¹ partiê zasiadaj¹c¹ w Sejmie
i najsilniejsze ugrupowanie opozycji.

Nowy centro-prawicowy gabinet koalicyjny na czele z �Nowymi
Czasami� zapowiedzia³ dalsze wsparcie dla procesów naturalizacji
i integracji spo³ecznej. Uwagê zwrócono tym razem na rozszerzenie
kampanii informacyjnej promuj¹cej naturalizacjê, adresowanej
w du¿ej mierze do miejscowych Rosjan. Obok dzia³añ w terenie
wykorzystywano w niej �rodki masowego przekazu, w tym bezp³at-
n¹ infoliniê, a jednym ze stosowanych argumentów by³o podkre�le-
nie, i¿ uzyskanie obywatelstwa ³otewskiego otworzy w przysz³o�ci
drogê do obywatelstwa Unii Europejskiej i p³yn¹cych z tego korzy-
�ci. Precedensowym posuniêciem nowego rz¹du sta³o siê równie¿
powo³anie osobnego stanowiska ministerialnego do spraw integracji
spo³ecznej, którego pierwszy szef, N. Mui�nieks, zapowiedzia³ roz-
szerzenie dialogu z mniejszo�ciami etnicznymi oraz w³¹czenie ich
przedstawicieli w dyskusjê na temat priorytetów polityki zagranicz-
nej £otwy, w tym europejskiej i euroatlantyckiej integracji kraju34.

Potrzebê dialogu potwierdzi³a dyskusja miêdzy rosyjskimi orga-
nizacjami spo³ecznymi a w³adzami ³otewskimi na temat postêpów
naturalizacji, jaka toczy³a siê na pocz¹tku 2002 roku przy okazji
konferencji po�wieconych integracji europejskiej. Krytyczne wobec
rz¹du g³osy rosyjskie dowodzi³y bierno�ci w³adz i niewielkich postê-
pów naturalizacji, przesuwaj¹c jednak akcent krytyki z kwestii pro-
cedury naturalizacyjnej, któr¹ £otwa ju¿ zliberalizowa³a, na proble-
my trudniejsze do zaakceptowania i wymagaj¹ce decyzji politycz-
nych, w tym kwestiê praw wyborczych w wyborach samorz¹dowych.

34 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia: Integration of
Society in Latvia: From Plans to Implementations, October-November 2002 (Nr. 28).
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W³adze podkre�la³y w odpowiedzi, i¿ powodzenie naturalizacji wy-
maga zainteresowania ni¹ równie¿ ze strony samych Rosjan.

W swych kolejnych, dorocznych raportach z postêpów akcesyj-
nych £otwy Komisja Europejska pozytywnie odnotowywa³a ³otew-
skie starania na rzecz u³atwienia i przyspieszenia naturalizacji. Po-
zytywn¹ ocenê stabilizacji spo³ecznej kraju potwierdzi³ wizytuj¹cy
£otwê w 2002 roku Wysoki Komisarz OBWE, R. Ekeus. Odnosz¹c
siê do kwestii praw wyborczych �nieobywateli� w wyborach samo-
rz¹dowych podkre�li³ on, i¿ stan dyskusji na temat miêdzynarodo-
wych standardów w tym zakresie nie daje podstaw do formu³owania
¿adnych rekomendacji i przyznanie takich praw �nieobywatelom�
pozostaje wewnêtrzn¹ decyzj¹ £otwy35.

Element oceny stabilno�ci spo³eczno-politycznej pañstwa zazna-
czy³ siê równie¿ w staraniach £otwy na rzecz integracji z NATO.
W tle ³otewskich zabiegów o cz³onkostwo w Sojuszu nadal wpraw-
dzie pozostawa³o stanowisko Rosji, ale dialog amerykañsko-rosyjski
po wydarzeniach 11 wrze�nia 2001 roku, a tak¿e udzia³ £otwy
w koalicji antyterrorystycznej pozwala³y bardziej realnie spojrzeæ na
perspektywy akcesji, w tym równie¿ sprzeciw Rosji. Obraduj¹cy
w listopadzie 2002 roku w Pradze szczyt Sojuszu Pó³nocnoatlantyc-
kiego podj¹³ pozytywn¹ dla £otwy decyzjê, zapraszaj¹c j¹ do rozpo-
czêcia negocjacji cz³onkowskich, a de facto decyduj¹c o jej cz³onko-
stwie w NATO.

W dniu 13 grudnia 2002 roku £otwa zamknê³a negocjacje akce-
syjne z Uni¹ Europejsk¹, 16 kwietnia 2003 roku podpisa³a traktat
akcesyjny, a 20 wrze�nia 2003 roku zdecydowana wiêkszo�æ jej oby-
wateli opowiedzia³a siê w referendum za cz³onkostwem kraju
w Unii. Za integracj¹ g³osowa³o 56% obywateli pochodzenia rosyjskie-
go, a w gronie Rosjan-�nieobywateli� poparcie to kszta³towa³o siê son-

35 Zob. 2001 Regular Report on Latvia�s Progress Towards Accession, Com-
mission of the European Communities, Brussels, 13 November 2001 oraz Mini-
stry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia: Integration of Society in La-
tvia..., March 2002 (Nr. 23).
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da¿owo na poziomie 44%. Rosyjscy obywatele wskazywali zazwyczaj
na szansê cywilizacyjnego i ekonomicznego rozwoju kraju, podczas
gdy w�ród rosyjskich �nieobywateli� dominowa³y g³osy, i¿ wej�cie £otwy
do Unii Europejskiej wi¹zaæ siê bêdzie z jej kolejnym oddaleniem od
Rosji. Komentatorzy wskazywali przy tym na silne odniesienia
w kampanii referendalnej do hase³ sprawiedliwo�ci dziejowej i na-
prawienia krzywd historycznych zwi¹zanych z okupacj¹ radzieck¹,
co zniechêci³o do udzia³u w referendum czê�æ Rosjan-obywateli36.

Sukcesy na arenie miêdzynarodowej nie zapobieg³y kolejnym
przesileniom politycznym na ³otewskiej scenie politycznej i rozpado-
wi koalicji sformowanej po wyborach w 2002 roku, do którego dosz³o
na tle sporów personalnych w lutym 2004 roku. Nowy gabinet sfor-
mowany z pominiêciem �Nowych czasów� przetrwa³ zaledwie kilka
miesiêcy, a jesieni¹ 2004 roku dosz³o do nastêpnego przesilenia
i utworzenia rz¹du tzw. szerokiej, centro-prawicowej koalicji.

Najistotniejszym z punktu widzenia reprezentacji politycznej
miejscowych Rosjan sta³ siê jednak rozpad frakcji �O prawa cz³owie-
ka w zjednoczonej £otwie�, gdy w lutym 2003 roku Partia Zgody
Narodowej zdecydowa³a siê na jej opuszczenie i utworzenie w³asnej
reprezentacji parlamentarnej. Na decyzjê tê wp³yn¹³ kongres daw-
nego sojusznika � Partii Socjalistycznej, która w grudniu 2002 roku
wybra³a na swego przewodnicz¹cego by³ego pierwszego sekretarza
Komunistycznej Partii £otwy, Alfredsa Rubiksa. Decyzja Partia Zgo-
dy Narodowej symbolizowaæ mia³a jej dystans wobec komunistycz-
nej retoryki, ale spory wewnêtrzne doprowadzi³y do rozpadu partii
jesieni¹ 2005 roku. Skonfliktowanym �rodowiskom reprezentuj¹cym
Rosjan na £otwie uda³o siê natomiast wprowadziæ przedstawiciela
do Parlamentu Europejskiego, gdy w wyborach przeprowadzonych
12 czerwca 2004 roku mandat eurodeputowanego zdoby³a T. ¯dano-
ka. Sama ¯danoka uwa¿ana by³a jednak za polityka radykalnego, co

36 Oficjalne wyniki � www.cvk.lv. Zob. równie¿ �Gazeta Wyborcza�, 22 wrze-
�nia 2003 i �Rzeczpospolita�, 22 wrze�nia 2003.
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sugerowaæ mog³o, i¿ umiarkowana retoryka nie zyskuje w gronie
rosyjskich wyborców wiêkszego poparcia37.

Mimo niestabilno�ci sceny politycznej ka¿dy z kolejnych gabine-
tów deklarowa³ wsparcie dla procesów naturalizacji i integracji spo-
³ecznej. Kampania informacyjna i promocyjna, ale przede wszystkim
cz³onkostwo £otwy w Unii Europejskiej wp³ynê³y na istotny wzrost
liczby osób zainteresowanych naturalizacj¹. O ile w 2003 roku liczba
wniosków naturalizacyjnych siêga³a jeszcze 11 tys., o tyle w 2004
roku wniosków takich z³o¿ono ju¿ ponad 21 tys., a w 2005 roku
niespe³na 20 tys. Znaczny wzrost tempa i ponad 116 tys. wniosków
naturalizacyjnych przyjêtych od momentu jej otwarcia pozwala³o
uznaæ naturalizacjê za proces coraz istotniejszy w spo³eczno-poli-
tycznych realiach £otwy, w tym równie¿ w �rodowisku rosyjskich
mieszkañców republiki, którzy stanowili ponad 68% w gronie osób
ubiegaj¹cych siê o prawa obywatelskie38.

Wzrost liczby wniosków naturalizacyjnych nie oznacza³ jednak
rozwi¹zania wszystkich problemów stoj¹cych przed naturalizacj¹.
Nadal utrzymywa³y siê trudno�ci z brakiem znajomo�ci jêzyka ³o-
tewskiego, a kwesti¹ aktualn¹ pozostawa³a potrzeba informowania
i kszta³towania pozytywnych wobec niej postaw. Podtrzymanie wspar-
cia pañstwa dla osób ubiegaj¹cych siê o prawa obywatelskie nabie-
ra³o przy tym politycznego wymiaru, gdy¿ jego ograniczenie dawa-
³oby miejscowym Rosjanom argument, ¿e ich naturalizacja potrzeb-
na by³a £otwie tylko wtedy, gdy zabiega³a o cz³onkostwo w Unii
Europejskiej i NATO. W³adze ³otewskie zdawa³y sobie równie¿ spra-
wê, i¿ korzystne dla integracji kraju decyzje nie by³yby mo¿liwe bez
pozytywnej oceny UE i NATO dla jego dotychczasowych przemian
oraz przekonania obydwu organizacji o determinacji kolejnych ³o-
tewskich rz¹dów do kontynuacji reform.

37 Zob. RFE/RL, Baltic States Report � Vol. 4 , No. 1, 3 January 2003 i No. 8,
4 March 2003 oraz Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia,
�Domestic News�, 13 June 2004.

38 Latvijas Republika Naturalizacijas Parvalde, Statistics on Naturaliza-
tion (as at May 2006).
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Odpowiedzi¹ na problemy z nieznajomo�ci¹ jêzyka ³otewskiego
w gronie osób ubiegaj¹cych siê o obywatelstwo mia³o byæ utrzyma-
nie i rozszerzenie programu bezp³atnych kursów jêzykowych przy-
gotowuj¹cych do egzaminu naturalizacyjnego. Kszta³towaniu pozy-
tywnych wobec naturalizacji postaw s³u¿yæ mia³a zainicjowana
w 2004 roku nowa kampania informacyjna i promocyjna, adresowa-
na tym razem g³ównie do m³odzie¿y szkolnej i jej rodziców. W lutym
2005 roku w³adze ³otewskie przyjê³y równie¿ narodowy program
budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego, nawi¹zuj¹cy w za³o¿eniach
do programu integracji spo³ecznej, oraz zdecydowa³y o wsparciu
bud¿etowym dla organizacji spo³ecznych mniejszo�ci etnicznych
i szerszym w³¹czeniu ich w realizacje obydwu programów39.

W dzia³aniach promocyjnych liczono, i¿ cz³onkostwo £otwy
w Unii Europejskiej pozostanie zachêt¹ dla miejscowych Rosjan do
ubiegania siê o obywatelstwo republiki. Problem braku praw wybor-
czych czê�ci jej rosyjskich mieszkañców, a jednocze�nie prawo oby-
wateli innych pañstw cz³onkowskich UE do udzia³u w ³otewskich
wyborach samorz¹dowych, je�li zamieszkiwaliby na £otwie, wznowi³
jednak dyskusjê o nadaniu praw wyborczych w wyborach samorz¹-
dowych równie¿ �nieobywatelom�.

Przebywaj¹cy w Rydze w 2002 roku Wysoki Komisarz OBWE,
R. Ekeus, pozostawi³ t¹ kwestiê do decyzji w³adz ³otewskich. Nieco
inaczej widzia³ sprawê goszcz¹cy na £otwie w pa�dzierniku 2003
roku Komisarz Rady Europy, Alvaro Hil-Robles, ale sugestie, i¿ prawa
takie przys³ugiwaæ powinny tak¿e �nieobywatelom�, spotka³y siê
z negatywn¹ reakcj¹ w³adz ³otewskich, twierdz¹cych i¿ zmniejszy³o-
by to zainteresowanie naturalizacj¹, i dowodzi³y braku zgody co do
standardów nawet w�ród miêdzynarodowych ekspertów40. W praktyce

39 Zob. Human Rights in Latvia in 2004, Latvian Centre for Human Rights
and Ethnic Studies, Riga, May 2005 oraz Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia, Societal Integration in Latvia: Towards Mutual Understan-
ding and Cooperation, January-February 2005 (41) i June 2005 (45).

40 RFE-RL, Baltic States Report, Vol. 4, No. 34, 11 November 2003.
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za� przypuszczaæ mo¿na, i¿ na przeszkodzie decyzji o nadaniu Ro-
sjanom samorz¹dowych praw wyborczych stoi przede wszystkim
problem stolicy kraju � Rygi, gdzie Rosjanie nadal przewa¿aj¹ li-
czebnie nad £otyszami.

Problemem podnoszonym przez miejscowych Rosjan, a jednocze-
�nie akcentowanym na forum miêdzynarodowym przez Rosjê, sta³a
siê kwestia ratyfikacji przez £otwê Ramowej konwencji Rady Euro-
py o ochronie mniejszo�ci narodowych. Dyskusje w ramach kolej-
nych koalicji rz¹dowych nie prowadzi³y do kompromisu, ale £otwa
pozosta³a jedynym dawnym pañstwem-kandydatem do cz³onkostwa
w Unii, który konwencji tej nie ratyfikowa³, i musia³a liczyæ siê
zarówno z sugestiami spo³eczno�ci miêdzynarodowej, jak i rosn¹cy-
mi naciskami ze strony Rosji.

Decyzjê o ratyfikacji konwencji Sejm podj¹³ ostatecznie 26 maja
2005 roku. Definiuj¹c pojêcie �mniejszo�ci narodowej� £otwa sk³a-
nia³a siê do tzw. interpretacji zawê¿aj¹cej, obejmuj¹c nim osoby
ró¿ni¹ce siê od £otyszy kultur¹, jêzykiem czy religi¹, ale bêd¹ce
³otewskimi obywatelami. Zdecydowa³a jednak, ¿e równie¿ stali miesz-
kañcy nie posiadaj¹cy ³otewskiego obywatelstwa, ale identyfikuj¹cy
siê z kryteriami okre�lonymi w definicji objêci zostan¹ gwarancjami
przewidzianymi przez konwencjê, co w praktyce odnosi³o siê g³ównie
do �nieobywateli� � Rosjan i pozytywnie ocenione zosta³o przez Wy-
sokiego Komisarza OBWE, R. Ekeusa. W deklaracji towarzysz¹cej
ratyfikacji Sejm uzna³ natomiast, i¿ przepisy konwencji dotycz¹ce
u¿ywania jêzyków mniejszo�ci w urzêdach i dwujêzycznych nazw
miejscowo�ci stosowane bêd¹ na £otwie tylko wtedy, gdy nie bêd¹
staæ w sprzeczno�ci z ³otewsk¹ konstytucj¹, co w praktyce oznacza³o
zawieszenie ich stosowania41.

Kwestia ratyfikacji ramowej konwencji wpisywa³a siê w dysku-
sjê nad presti¿owym dla £otwy zamkniêciem przez Radê Europy

41 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, Societal Integra-
tion in Latvia..., May 2005 (44) oraz �Press Release� 2 June 2005.
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tzw. dialogu pokontrolnego, prowadzonego z ni¹ od momentu zakoñ-
czenia bezpo�redniego monitoringu ³otewskich zobowi¹zañ w 2001
roku. Raport przedstawiony przez wêgierskiego sprawozdawcê Ko-
misji Kontrolnej Zgromadzenia Parlamentarnego jesieni¹ 2005 roku
sta³ siê przyczyn¹ ostrych sporów, gdy¿ niespodziewanie znalaz³y siê
w nim odpowiadaj¹ce stanowisku Rosji zalecenia pe³nej ratyfikacji
przez £otwê konwencji oraz zniesienia wszelkich wymogów w pro-
cesie naturalizacji. Komisja zdecydowanie odrzuci³a argumenty spra-
wozdawcy, Zgromadzenie zamknê³o dialog pokontrolny 26 czerwca
2006 roku42, a £otwa podkre�la³a, i¿ decyzja ta oznacza kolejne
symboliczne potwierdzenie przez spo³eczno�æ miêdzynarodow¹ prze-
strzegania przez ni¹ standardów w zakresie praw cz³owieka i mniej-
szo�ci etnicznych.

Przychylne wobec £otwy stanowisko organizacji miêdzynarodo-
wych nie zapobieg³o nowej fali krytyki pod jej adresem ze strony
Rosji, skoncentrowanej teraz na kwestii reformy o�wiaty i odzwier-
ciedlaj¹cej och³odzenie w stosunkach ³otewsko-rosyjskich u progu
cz³onkostwa £otwy w UE i NATO.

Odnosz¹c siê do planowanego na 2004 roku kolejnego etapu
reformy o�wiaty na £otwie i przej�cia na nauczanie w jêzyku pañ-
stwowym w szko³ach �rednich mniejszo�ci narodowych MSZ Rosji
zarzuci³o w³adzom ³otewskim chêæ pozbawienia rosyjskiej m³odzie¿y
prawa do nauki w jêzyku ojczystym i jej asymilacji. Do krytyki tej
do³¹czy³a Duma Pañstwowa, a przede wszystkim lokalne �rodowi-
ska Rosjan na £otwie, które w maju 2003 roku i styczniu 2004 roku
zorganizowa³y liczne demonstracjê sprzeciwu. Argumentów rosyj-
skich nie podziela³ jednak goszcz¹cy na £otwie Wysoki Komisarz
OBWE, R. Ekeus, który nie wnosi³ zastrze¿eñ co do samej koncepcji
reformy, choæ podkre�la³, ¿e proces ten powinien byæ dobrze przygo-
towany, a jego efekty nie mog¹ prowadziæ do pogorszenia standar-
dów nauczania.

42 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, �Press Release�,
23 November 2005 i 27 June 2006.
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W efekcie konsultacji w³adze ³otewskie zdecydowa³y w maju
2003 roku, o korekcie za³o¿eñ reformy, przyjmuj¹c i¿ jej celem bê-
dzie stopniowe dochodzenie do sytuacji, w której 60% przedmiotów
w szko³ach �rednich mniejszo�ci narodowych nauczanych bêdzie w
jêzyku pañstwowym, a 40% w jêzyku mniejszo�ci. Nowelizacja usta-
wy O o�wiacie wesz³a w ¿ycie w lutym 2004 roku, a do odrzucenia
rosyjskich zarzutów przyczyniæ mia³o siê o�wiadczenie wystêpuj¹ce-
go w imieniu Unii Europejskiej komisarza G. Verheugena, podkre-
�laj¹cego brak podstaw rosyjskiej krytyki i przestrzeganie przez £otwê
miêdzynarodowych standardów w zakresie praw cz³owieka i mniej-
szo�ci etnicznych43.

Kontekst mniejszo�ci rosyjskiej ponownie zaznaczy³ siê w sto-
sunkach ³otewsko-rosyjskich wiosn¹ 2005 roku, gdy dosz³o do spo-
rów historycznych zwi¹zanych z moskiewskimi obchodami 60. rocz-
nicy zakoñczenia II wojny �wiatowej. W obchodach uczestniczy³a
³otewska prezydent, ale £otwa akcentowa³a, i¿ koniec wojny nie dla
wszystkich oznacza³ wyzwolenie, a Rosja podtrzymywa³a sw¹ tezê
o dobrowolnym przyst¹pieniu republik ba³tyckich do ZSRR latem
1940 roku. Jednoznaczne wypowiedzi Unii Europejskiej i rezolucja
Izby Reprezentantów Kongresu USA, uznaj¹ce fakt aneksji i okupa-
cji republik ba³tyckich przez Zwi¹zek Radziecki oraz wzywaj¹ce Rosjê
do uznania prawdy historycznej, nie zmieni³y rosyjskiej retoryki.
Tak jak wcze�niej, Rosja odwo³ywaæ zaczê³a siê do argumentów
³amania praw ludno�ci rosyjskiej, ignoruj¹c fakty historyczne, jak
i zmiany zachodz¹ce na £otwie od kilkunastu lat44.

V. Odnosz¹c siê do przysz³o�ci Rosjan na £otwie, w tym per-
spektyw ich naturalizacji, uwzglêdniæ nale¿y aktualne trendy demo-

43 Zob. Human Rights in Latvia in 2003, Latvian Centre for Human Rights
and Ethnic Studies, Riga, April 2004. Por. RFE/RL Baltic States Report, Vol. 4,
No. 18, 5 June 2003 oraz Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia,
Integration of Society in Latvia..., January-February 2004 (36).

44 RFE/RL �News and Analysis�, 3,4 i 6 May, 2005 oraz Ministry of Fore-
ign Affairs of the Republic of Latvia, �Press Release�, 25 July 2005.
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graficzne, a w szczególno�ci postêpuj¹cy spadek liczby ludno�ci kra-
ju. Liczba mieszkañców republiki zmniejszy³a siê z 2,66 mln w 1989
roku do 2,29 mln w styczniu 2006 roku, czyli niemal o 14%. Wi¹za³o
siê to z odp³ywem ludno�ci rosyjskiej, bia³oruskiej i ukraiñskiej na
pocz¹tku dekady lat dziewiêædziesi¹tych, ale równie¿ z g³êbok¹ ten-
dencj¹ spadkow¹ przyrostu naturalnego, który na pocz¹tku dziewiêæ-
dziesi¹tych lat uleg³ za³amaniu i utrzymywa³ siê na jednym z najni¿-
szych w �wiecie poziomów minus 5,9 na ka¿de 1000 mieszkañców
(-5,9%), a w przypadku miejscowych Rosjan siêga³ nawet minus 6,5%.

Rosyjscy mieszkañcy republiki stali siê t¹ narodowo�ci¹, któr¹
zmiany objê³y najg³êbiej. W porównaniu do 1989 roku liczba Rosjan
na £otwie zmala³a niemal o 1/3 � z 905 tys. do 700 tys. w 2000 roku
i 652 tys. na pocz¹tku 2006 roku, co oznacza³o spadek ich udzia³u
z 34% ludno�ci republiki do 28,5%. Tak znacz¹cy spadek liczby Rosjan
wi¹za³ siê z ich powrotem do Rosji (niespe³na 100 tys. osób w ci¹gu
dekady), ale tak¿e rosn¹c¹ �miertelno�ci¹ w�ród rosyjskich imigran-
tów, którzy przybyli na £otwê w okresie okupacji radzieckiej.
16% z ca³ej spo³eczno�ci Rosjan nieuprawnionych na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych do odnowienia praw obywatelskich przyby³o tu
bowiem jeszcze w latach czterdziestych; 21% w latach piêædziesi¹-
tych; 30% w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, a tylko
10% w latach osiemdziesi¹tych. Pozosta³¹ czê�æ stanowili ich potom-
kowie urodzeni ju¿ na ziemiach ³otewskich45.

W perspektywie najbli¿szych kilkunastu lat nale¿y wiêc liczyæ
siê z dalszym g³êbokim spadkiem liczby ludno�ci republiki, o co
najmniej 100 tys. osób, przy czym spadek ten dotknie najbardziej
rosyjsk¹ spo³eczno�æ na £otwie. Wi¹¿e siê to z podwy¿szonym wska�-
nikiem �miertelno�ci w gronie Rosjan przyby³ych tu ju¿ nie tylko
w latach czterdziestych, ale równie¿ piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹-

45 Zob. OSCE Mission to Latvia � Spot Report No 43, 16 November 2000.
(wyniki spisu powszechnego z marca 2000 r.) oraz Latvijas Republika Naturali-
zacijas Parvalde � Facts nad Statistic on Residents (1 January 2006). Por. Natio-
nal and Ethnic Groups in Latvia..., s. 42�43.
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tych, a czynnik naturalnych procesów biologicznych redukuj¹cych
liczbê rosyjskich mieszkañców republiki zaznacza³ siê bêdzie zapew-
ne coraz wyra�niej.

Spadkowi liczebno�ci miejscowych Rosjan, a przede wszystkim
ich stopniowej naturalizacji, towarzyszy wzrost liczby rosyjskich
mieszkañców republiki posiadaj¹cych prawa obywatelskie. Obywa-
telstwo w drodze naturalizacji uzyska³o dotychczas niemal 75 tys.
Rosjan, a udzia³ obywateli w�ród rosyjskiej spo³eczno�ci na £otwie
wzrós³ z ok. 33% na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych do 54% na
pocz¹tku 2006 roku, kiedy to 352 tys. osób w ich gronie posiada³o
ju¿ obywatelstwo, a ok. 300 tys. nadal pozostawa³o bez praw obywa-
telskich. Rosjanie niezmiennie dominuj¹ wprawdzie (66%) w�ród
wszystkich �nieobywateli�, ale liczba osób pozostaj¹cych na £otwie
bez obywatelstwa zmniejszy³a siê ju¿ z niemal 715 tys.w 1993 roku
do 418,5 tys. i 20% ludno�ci kraju w styczniu 2006 roku46.

Odnosz¹c siê do perspektyw naturalizacji Rosjan za³o¿yæ nale¿y,
i¿ uzyskaniem ³otewskiego obywatelstwa zainteresowana bêdzie
przede wszystkim grupa rosyjskich mieszkañców republiki urodzo-
nych ju¿ na £otwie oraz ci z Rosjan, którzy przybyli tu w latach
osiemdziesi¹tych i pod koniec wcze�niejszej dekady. Daje to ³¹cznie
spo³eczno�æ licz¹c¹ ok. 200-250 tys. osób, co potwierdzaj¹ prognozy
Urzêdu Naturalizacji, zak³adaj¹ce, i¿ proces naturalizacji przejdzie
ok. 200 tys. osób z pó³milionowej rzeszy wszystkich mieszkañców
bez praw obywatelskich. Pozostali, zazwyczaj ludzie starsi, funkcjo-
nuj¹cy ju¿ poza rynkiem pracy, nie znaj¹cy jêzyka ³otewskiego
i ma³o zainteresowani naturalizacj¹, nie zdecyduj¹ siê w ocenie Urzê-
du na ubieganie o obywatelstwo i uznaj¹ za wystarczaj¹cy do funk-
cjonowania w spo³eczeñstwie status �nieobywatela�47.

Uwzglêdniaj¹c ponad 110 tys. obywatelstw uzyskanych dotych-
czas w drodze naturalizacji, obserwuj¹c jej szybsze tempo w ostat-

46 Latvijas Republika Naturalizacijas Parvalde Facts and Statistics on Re-
sidents (1 January 2006).

47 �Diena� (edycja rosyjskojêzyczna) � 26 maja 1999.
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nich 2�3 latach i zak³adaj¹c jego utrzymanie na poziomie ok. 20 tys.
wniosków rocznie przyj¹æ mo¿na, ¿e naturalizacja pozosta³ych
100�150 tys. osób potencjalnie ni¹ zainteresowanych, w tym ok.
70�100 tys. Rosjan, zajê³aby najbli¿sze 5�7 lat, mieszcz¹c siê
w sygnalizowanym nieformalnie przez Uniê Europejsk¹ 10-letnim
okresie po akcesji, w którym £otwa powinna generalnie uporaæ siê
z problemem �nieobywateli�.

Zak³adaj¹c utrzymanie dotychczasowego spadku liczby ludno�ci
republiki i obecnego tempa naturalizacji, a jednocze�nie wybiegaj¹c
w przysz³o�æ nie dalej ni¿ do roku 2013, zamykaj¹cego najbli¿sze
ramy bud¿etowe UE, przyj¹æ mo¿na równie¿, ¿e liczba ludno�ci £otwy
wynosi³aby wówczas ok. 2,2 mln osób. Liczba obywateli republiki
wzros³aby zapewne do ok. 86�88% wszystkich jej mieszkañców,
a liczebno�æ osób bez obywatelstwa spad³a z obecnych 20% do ok.
12�13%. W przypadku Rosjan na £otwie ich liczba zmala³aby praw-
dopodobnie do ok. 570 tys. osób, co stanowi³oby ok. 25-26% miesz-
kañców republiki, ale udzia³ obywateli w gronie miejscowych Rosjan
przekracza³by ju¿ zapewne 70% i sytuacja taka stanowi³aby znacz¹-
cy krok na drodze do rozwi¹zania problemu rosyjskich mieszkañców
£otwy pozostaj¹cych bez jej obywatelstwa.

Rachuby te maj¹ szacunkowy charakter, pokazuj¹ jednak, ¿e
przy sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach i wysi³ku w³adz ³otewskich roz-
wi¹zanie tego problemu pozostaje realne. Uwzglêdniaj¹c dodatkowo,
¿e wy¿szy wska�nik �miertelno�ci dotkn¹³by nastêpnie Rosjan przy-
by³ych na £otwê w latach siedemdziesi¹tych, a naturalizacja obej-
mowa³aby g³ównie imigrantów z lat osiemdziesi¹tych, najczê�ciej
ju¿ znaturalizowanych, mo¿liwa jest w perspektywie kilkunastu naj-
bli¿szych lat sytuacja, w której przyt³aczaj¹ca wiêkszo�æ Rosjan na
£otwie posiadaæ bêdzie jej prawa obywatelskie, a liczba wszystkich
�nieobywateli� w republice nie przekroczy 5�7% jej mieszkañców,
nie zdecydowanych na naturalizacjê w ogóle. Je�li jednak mówiæ
o procesach integracji spo³ecznej ludno�ci rosyjskiej na £otwie wska-
zaæ nale¿a³oby ju¿ raczej na perspektywê kolejnego pokolenia.
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Odnosz¹c siê do naturalizacji Rosjan nie sposób pomin¹æ kwestii
potencjalnego wp³ywu, jaki rosn¹ca grupa obywateli pochodzenia
rosyjskiego wywieraæ mo¿e na kszta³t ³otewskiej sceny politycznej.
Uwzglêdniaj¹c, i¿ g³osy Rosjan zasila³y dotychczas g³ównie ugrupo-
wania �rosyjskie�, uznawane za obroñców ich praw, rosn¹cy elekto-
rat rosyjski stawia³ bêdzie partie �³otewskie� przed konieczno�ci¹
dotarcia do nowej kategorii wyborców, mniej wra¿liwych na argu-
menty �obrony interesów narodowych�.

W wymiarze miêdzynarodowym uzyskanie przez £otwê cz³onko-
stwa w Unii Europejskiej i NATO stabilizowaæ bêdzie sytuacje spo-
³eczn¹ na £otwie oraz wp³ywaæ na politykê w³adz ³otewskich wobec
Rosjan i innych mniejszo�ci narodowych, tak jak mia³o to miejsce
w okresie negocjacji akcesyjnych. Cz³onkostwo £otwy w Unii Euro-
pejskiej i NATO sprzyjaæ mo¿e równie¿ normalizacji stosunków ³o-
tewsko-rosyjskich, choæ Rosja wielokrotnie jeszcze powracaæ bêdzie
zapewne do kwestii praw ludno�ci rosyjskiej na £otwie. Okazj¹ do
tego staæ mo¿e siê dialog miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Rosj¹ na temat
praw cz³owieka i podstawowych wolno�ci, w którym zarzuty o nie-
przestrzeganie przez £otwê praw mniejszo�ci rosyjskiej wykorzysty-
wane mog¹ byæ przez Rosjê jako �dy¿urny� kontrargument wobec
uwag formu³owanych pod adresem jej samej. Zarzuty te w wiêkszo-
�ci straci³y ju¿ jednak na aktualno�ci, a powracanie do tych samych
argumentów staje siê coraz mniej przekonuj¹ce.

* * *

Stosunek ³otewskich w³adz do rosyjskich mieszkañców republi-
ki, ich statusu i przysz³o�ci na £otwie przeszed³ g³êbok¹ ewolucje od
skrajnej retoryki narodowej pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych do roz-
wi¹zañ odpowiadaj¹cych miêdzynarodowym standardom. Uwzglêd-
niaj¹c je w³adze otworzy³y proces naturalizacji, odchodz¹cy od auto-
matyzmu i stawiaj¹cy wymagania, ale daj¹cy jasne perspektywy
uzyskania praw obywatelskich. Ewoluowa³o równie¿ podej�cie wielu
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z miejscowych Rosjan, niechêtnych wobec naturalizacji, ale z czasem
coraz bardziej zainteresowanych uzyskaniem w ten sposób ³otew-
skiego obywatelstwa.

Droga, jak¹ we wzajemnych relacjach przeszli dotychczas Rosja-
nie i £otysze, nie by³a prosta, a jej kierunek przes¹dzony, je�li
uwzglêdniæ towarzysz¹ce uwarunkowania wewnêtrzne i kontekst
miêdzynarodowy. Z pewno�ci¹ te¿ nie zakoñczy³a siê jeszcze i wyma-
ga woli dialogu z obydwu stron. Otwieraj¹c mo¿liwo�æ ubiegania siê
o obywatelstwo poprzez naturalizacjê, wspieraj¹c wszystkich zainte-
resowanych uzyskaniem praw obywatelskich oraz d¹¿¹c do integra-
cji spo³ecznej £otwa pozytywnie odpowiedzia³a jednak na pytanie
o przysz³o�æ rosyjskich mieszkañców republiki i na wyzwania, jakie
postawi³y przed ni¹ problemy spo³eczne odziedziczone po latach
okupacji. Nakre�li³a równie¿ wizjê przemian spo³ecznych na najbli¿-
sze lata i stara siê konsekwentnie j¹ realizowaæ.

Procesy naturalizacji i integracji spo³ecznej nie wydaj¹ siê mieæ
w dzisiejszych uwarunkowaniach realnej alternatywy. Nie stanowi
jej bowiem ani powrót do hase³ nacjonalistycznych pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, ani te¿ automatyczne przyznanie praw obywa-
telskich wszystkim mieszkañcom, które w równie automatyczny spo-
sób nie rozwi¹za³oby problemu podzia³ów spo³ecznych i nie sprzyja³o
budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego.

W perspektywie najbli¿szych lat wiêkszo�æ miejscowych Rosjan
uzyska ju¿ prawa obywatelskie, co samo w sobie stanowiæ bêdzie
znacz¹ce osi¹gniêcie w porównaniu do sytuacji z po³owy lat dzie-
wiêædziesi¹tych. Od rzeczywistych postêpów dialogu spo³ecznego miê-
dzy £otyszami i Rosjanami na £otwie zale¿eæ bêdzie jednak to, na
ile miejscowi Rosjanie, ju¿ jako obywatele £otwy, zaanga¿uj¹ siê
w aktywno�æ publiczn¹, gotowi bêd¹ wzi¹æ na siebie wspó³odpowie-
dzialno�æ za pañstwo i jaki ta aktywno�æ przybierze kierunek.
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RUSSIANS IN LATVIA � THE PROBLEM
OF STATUS AND CIVIC RIGHTS OF RUSSIAN

INHABITANTS OF LATVIA

SUMMARY

In 1991 the regenerating country of Latvia had to face the
consequences of Soviet occupation, including the �colonization� of
Latvian grounds by the influx of hundreds of thousands Russians
supplying the industrial plants, offices and politics of Latvian SSR.

The way that Russians and Latvians have been through if it
comes to the relations between them was not straight, if we take
the accompanying internal conditions and international context into
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account. Surely it also has not been finished and still requires the
will of dialogue from both sides. Giving the opportunity of gaining
the citizenship by naturalization, supporting everybody who was
interested in getting civic rights and aiming at social integration
Latvia has answered positively the question about the future of
Russian inhabitants of the republic and challenges that appeared
after years of occupation.
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