
"Lad dem vokse op her" 
 
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, 
Vlad, Yasmine, Yi... 
 
 
- Vi er børn af migranter uden papirer. 
- Vi er børn af migranter uden papirer. 
- Vi er børn af migranter uden papirer. 
En person uden papirer er en person, der ikke har nogen opholdstilladelse, selv om vedkommende 
har været i Frankrig i lang tid. 
Vores forældre kom fra et andet sted ligesom mange af jer; de flygtede fra volden, elendigheden. De 
kom for at arbejde og give os et bedre liv. 
Nogle af os blev født her med eller uden papirer, Frankrig er vores land. 
Vi lever i møblerede hoteller, lejligheder, værelser, hvor vi er stuvet sammen. 
Vi er bange hver dag. 
Vi er bange hver dag. 
Vi er bange for, at vores forældre bliver anholdt af politiet, når de går på arbejde, når de tager 
metroen. 
Vi er bange for, at de sættes i fængsel.  
og for, at vores familier adskilles, og de sender os tilbage til lande, vi ikke kender. 
Vi tænker hele tiden på det, også i skolen. Er det normalt at være bange, når man går i skole? 
Er det normalt at være bange, når man går i skole? 
Sidste sommer fik vores forældre og vi selv håb om endelig at opnå papirer. 
Vi sammenstykkede vores historik. Vi tilbragte natten med at stå i kø foran præfekturer.  
Vi blev registreret i kontorer, vi troede, vil ville blive legaliseret, at mareridtet ville være overstået. 
Vi opfyldte alle kriterierne.  
- Men vi fik afslag. 
- Vi mødte op med åbne kort, gav vores navn, vores adresser. De, der fik deres papirer, havde 
samme historik som os. Men vi fik afslag. Vilkårligt. 
- Men vi fik afslag. Vilkårligt. 
- Nu er vi i fare og må skjule os. Hvorfor denne uretfærdighed? 
Vi vil ikke længere leve i frygt. Vi ønsker, at Frankrig tager sig til os. Vi ønsker at blive legaliseret. Lad 
os vokse op her. 
Lad os vokse op her. 
Lad os vokse op her. 
 
 
Kollektiv af filmskabere for "personer uden papirer" 
Fagfolk fra filmbranchen og den audiovisuelle branche til støtte for uddannelsesnetværket uden 
grænser og alle "personer uden papirer" i Frankrig 

 


