"Ļaujiet viņiem uzaugt šeit!"
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba,
Vlad, Yasmine, Yi...

- Mēs esam nelegālo imigrantu bērni.
- Mēs esam nelegālo imigrantu bērni.
- Mēs esam nelegālo imigrantu bērni.
- Nelegālais imigrants ir cilvēks, kuram nav uzturēšanās atļaujas, lai gan viņš Francijā dzīvo jau ilgu
laiku.
- Mūsu vecāki tāpat kā daudzi citi ir ieradušies šeit, bēgot no vardarbības, no izmisuma. Viņi ir
ieradušies, lai strādātu un sagādātu mums labāku dzīvi.
- Daži no mums legāli vai nelegāli ir dzimuši šeit — Francija ir mūsu dzimtene.
- Mēs dzīvojam saspiesti mēbelētās viesnīcās, dzīvokļos, istabās.
- Katru dienu mums ir bail.
- Katru dienu mums ir bail.
- Mums ir bail, ka mūsu vecākus arestēs policija, kad viņi dodas uz darbu, kad viņi brauc ar metro.
- Mums ir bail, ka viņus ieliks cietumā.
- Ka mūsu ģimenes tiks šķirtas un ka mūs nosūtīs atpakaļ uz valsti, kuru mēs nepazīstam.
- Mēs par to domājam visu laiku, arī skolā. Vai ir normāli baidīties, ejot skolā?
- Vai ir normāli baidīties, ejot skolā?
- Pagājušovasar mums ar vecākiem radās cerība beidzot nokārtot dokumentus.
- Mēs apkopojām savu lietu. Visu nakti stāvējām rindā pie prefektūras.
- Mēs pierakstījāmies birojā, domājām, ka nokārtosim dokumentus, ka šis murgs beigsies.
- Mēs atbildām visiem kritērijiem.
- Bet mums teica "nē".
- Mēs ieradāmies ar atsegtām sejām, ar vārdiem un adresēm. Tiem, kas saņēma dokumentus, bija
tāda pati lieta kā mums. Tomēr mums teica "nē". Bez pamatojuma.
- Un tomēr mums teica "nē". Bez pamatojuma.
- Tagad mums draud briesmas un ir jāslēpjas. Kāpēc tāda netaisnība?
- Mēs vairs negribam dzīvot bailēs. Mēs vēlamies, lai Francija mūs pieņem. Mēs vēlamies dzīvot
likumīgi. Ļaujiet mums uzaugt šeit!
- Ļaujiet mums uzaugt šeit!
- Ļaujiet mums uzaugt šeit!

Kinorežisoru grupa nelegālo imigrantu atbalstam.
Kinematogrāfijas un audiovizuālās nozares profesionāļi tīkla "Izglītība bez robežām" un visu Francijā
dzīvojošo nelegālo imigrantu atbalstam.

