„Оставете ги да пораснат тук“
Асма, Дуигу, Ибрахим, Ишем, Ли, Ловприйт, Мамаду, Милой, Олга, Пеина, Раджнит, Рашида,
Тамба, Влад, Ясмин, И

- Ние сме деца на нелегални имигранти.
- Ние сме деца на нелегални имигранти.
- Ние сме деца на нелегални имигранти.
- Нелегален имигрант е човек, който няма разрешително за престой, дори ако е във Франция
от дълго време.
- Както много от вас, родителите ни са дошли от някъде, избягали са от насилието, от
мизерията. Дошли са, за да работят и да ни осигурят по-добър живот.
- Някои от нас са родени тук, с документи или без, Франция е нашата родина.
- Ние живеем във временни, мебелирани помещения, в апартаменти, или в стаи, в които ни е
тясно.
- Всеки ден ни е страх.
- Всеки ден ни е страх.
- Страх ни е, че полицията ще арестува родителите ни, докато отиват на работа, когато вземат
метрото.
- Страх ни е, че ще ги хвърлят в затвора.
- Че семействата ни ще бъдат разделени и че ще ни върнат обратно в страни, които не
познаваме.
- Мислим за това през цялото време, дори и в училище. Нормално ли е да се страхуваш, когато
отиваш на училище?
Нормално ли е да се страхуваш, когато отиваш на училище?
- Миналото лято ние и родителите ни имахме надеждата най-сетне да получим документи.
- Подготвихме досиетата си. Прекарахме цялата нощ на опашка пред префектурата.
- Записахме се в офиси, мислехме, че ще получим редовен статут, че кошмарът ще свърши.
- Отговаряхме на всички условия.
- Въпреки това ни отказаха.
- Ние дойдохме с открити лица, с имената си, с адресите си. Хората, които получиха документи,
имаха същите досиета като нас. Въпреки това ни отказаха. Произволно.
- И въпреки това ни отказаха. Произволно.
- Сега сме в опасност и трябва да се крием. Защо тази несправедливост?
- Ние не искаме да живеем в страх. Искаме Франция да ни осинови. Искаме да получим
редовен статут. Оставете ни да пораснем тук.
- Оставете ни да пораснем тук.
- Оставете ни да пораснем тук.

Кинематографически колектив за „нелегалните имигранти“
Работещи в кино- и аудиовизуалната индустрия в подкрепа на мрежата „Образование без
граници“ и на всички нелегални имигранти във Франция

