"Laat hen hier opgroeien"
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba,
Vlad, Yasmine, Yi...

- Wij zijn kinderen van 'illegalen'.
- Wij zijn kinderen van 'illegalen'.
- Wij zijn kinderen van 'illegalen'.
- Een 'illegaal' is iemand die geen verblijfsvergunning heeft, ook al verblijft hij al lange tijd in
Frankrijk.
- Zoals voor velen van jullie geldt, komen onze ouders ergens anders vandaan en zijn zij gevlucht
voor geweld en ellende. Ze zijn gekomen om te werken en ons een beter leven te geven.
- Een aantal van ons is hier geboren. Met of zonder papieren: Frankrijk is ons land.
- Wij wonen opeengepakt in gemeubileerde pensions, in appartementen, of op kamers.
- Wij zijn elke dag bang.
- Wij zijn elke dag bang.
- Wij zijn bang dat onze ouders worden aangehouden door de politie wanneer ze naar hun werk
gaan of de metro nemen.
- We zijn bang dat ze in de gevangenis terecht komen.
- Dat ons gezin uit elkaar gehaald wordt en dat ze ons terugsturen naar landen die we niet kennen.
- We denken daar de hele tijd aan, ook op school. Is het normaal om bang te zijn wanneer je naar
school gaat?
- Is het normaal om bang te zijn wanneer je naar school gaat?
- Afgelopen zomer kregen wij en onze ouders hoop dat we eindelijk papieren zouden krijgen.
- Er zijn dossiers aangemaakt. We hebben een nacht in de rij gestaan voor de prefecturen.
- We hebben ons laten inschrijven en we dachten dat we gelegaliseerd zouden worden en dat de
nachtmerrie voorbij zou zijn.
- We voldeden aan alle criteria.
- Maar ze hebben 'nee' gezegd.
- We hebben ons blootgegeven en onze namen en adressen genoemd. De mensen die wel papieren
hebben gekregen, hadden hetzelfde dossier als wij. Toch hebben ze 'nee' gezegd. Willekeurig.
Toch hebben ze 'nee' gezegd. Willekeurig.
- Nu zijn we in gevaar en moeten we ons verbergen. Vanwaar dit onrecht?
- We willen niet meer in angst leven. We willen in Frankrijk worden opgenomen. We willen
gelegaliseerd worden. Laat ons hier opgroeien.
- Laat ons hier opgroeien.
- Laat ons hier opgroeien.

Collectief van filmmakers voor 'illegalen'
Film- en mediaprofessionals ter ondersteuning van het Onderwijsnetwerk zonder grenzen (Réseau
Education Sans Frontières) en van alle 'illegalen' in Frankrijk.

