
„Pozwólcie im dorastać tutaj” 
 
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, 
Vlad, Yasmine, Yi... 
 
– Jesteśmy dziećmi tych bez papierów. 
– Jesteśmy dziećmi tych bez papierów. 
– Jesteśmy dziećmi tych bez papierów. 
– Osoba bez papierów to ktoś, kto nie ma karty pobytowej, nawet jeśli jest we Francji od dawna. 
– Tak jak w przypadku wielu z was, nasi rodzice przybyli z zagranicy, uciekli przed przemocą, przed 
biedą. Przybyli tu, żeby pracować i zapewnić nam lepsze życie. 
– Niektórzy z nas urodzili się tutaj – z papierami czy bez, Francja to nasz kraj. 
– Mieszkamy w hotelach, mieszkaniach, pokojach, gdzie się tłoczymy. 
– Codziennie się boimy. 
– Codziennie się boimy. 
– Boimy się, że policja zatrzyma naszych rodziców, kiedy idą do pracy, jadą metrem. 
– Boimy się, że wsadzą ich do więzienia. 
– Że rozdzielą nasze rodziny i wyślą nas do krajów, których nie znamy. 
– Myślimy o tym cały czas, w szkole też. Czy to normalne, żeby się bać, jak się idzie do szkoły? 
– Czy to normalne, żeby się bać, jak się idzie do szkoły? 
– Tego lata nasi rodzice i my mieliśmy nadzieję dostać wreszcie papiery. 
– Zebraliśmy wszystkie dokumenty. Spędziliśmy całą noc w kolejkach przed prefekturami.  
– Zarejestrowaliśmy się w biurach, uwierzyliśmy, że nasza sytuacja zostanie uregulowana, że koszmar 
się skończy. 
– Spełnialiśmy wszystkie kryteria.  
– Ale powiedziano nam nie. 
– Przyszliśmy z odkrytymi twarzami, podając nazwiska i adresy. Ci, którzy dostali papiery, mieli takie 
same dokumenty. – A jednak powiedziano nam nie. Arbitralnie. 
– A jednak powiedziano nam nie. Arbitralnie. 
– Teraz jesteśmy w niebezpieczeństwie i musimy się ukrywać. Dlaczego taka niesprawiedliwość? 
– Nie chcemy już dłużej żyć w strachu. Chcemy, żeby Francja nas zaadoptowała. Chcemy, żeby naszą 
sytuację uregulowano. Pozwólcie nam dorastać tutaj. 
– Pozwólcie nam dorastać tutaj. 
– Pozwólcie nam dorastać tutaj. 
 
 
Kolektyw filmowców na rzecz „osób bez papierów” 
Środowiska filmowe i audiowizualne udzielają wsparcia sieci „Edukacja bez granic” i wszystkim 
„osobom bez papierów” we Francji 
 


