«Deixem-nos crescer aqui»
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba,
Vlad, Yasmine, Yi...
- Somos filhos de indocumentados.
- Somos filhos de indocumentados.
- Somos filhos de indocumentados.
- Um indocumentado é alguém que não tem cartão de residência, mesmo que viva em França há
muito tempo.
- Como muitos de entre vós, os nossos pais vieram do estrangeiro, fugindo da violência e da miséria.
Vieram para trabalhar e nos dar uma vida melhor.
- Alguns de nós nasceram aqui; com ou sem documentos, a França é o nosso país.
- Vivemos em hotéis, apartamentos, quartos, onde nos amontoamos.
- Temos medo todos os dias.
- Temos medo todos os dias.
- Temos medo de que os nossos pais sejam presos pela polícia quando vão trabalhar, quando
apanham o metro.
- Temos medo que os prendam.
- Que a nossas famílias sejam separadas e que nos reenviem para países que não conhecemos.
- Pensamos nisso o tempo todo, na escola também. É normal ter medo quando se vai à escola?
- É normal ter medo quando se vai à escola?
- No verão passado, os nossos pais e nós esperámos finalmente ter documentos.
- Fizemos dossiês. - Passámos a noite numa fila diante de prefeituras,
- Inscrevemo-nos em gabinetes, pensámos que ficaríamos regularizados, que o pesadelo terminaria.
- Preenchíamos todos os critérios.
- Mas disseram-nos que não.
- Viemos de rosto descoberto, com os nossos nomes e as nossas moradas. Os que receberam
documentos tinham o mesmo dossiê que nós. No entanto, disseram-nos que não. Arbitrariamente.
- E, no entanto, disseram-nos que não. Arbitrariamente.
- Agora, corremos perigo e temos de nos esconder. Porquê esta injustiça?
- Não queremos continuar a viver com medo. Queremos que a França nos adote. Queremos ficar
regularizados. Deixem-nos crescer aqui.
- Deixem-nos crescer aqui.
- Deixem-nos crescer aqui.

Coletivo dos cineastas pelos «sem papéis».
Profissionais do cinema e do audiovisual em apoio à Rede Educação sem Fronteiras e a todos os
«sem papéis» de França.

