
„Nechajte ich tu vyrastať“ 
 
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, 
Vlad, Yasmine, Yi... 
 
- Sme deti rodičov bez dokladov. 
- Sme deti rodičov bez dokladov. 
- Sme deti rodičov bez dokladov. 
- Osoba bez dokladov je niekto, kto nemá povolenie na pobyt, aj keď vo Francúzsku žije už dlho. 
- Tak ako v prípade mnohých z vás, naši rodičia prišli odniekiaľ, utiekli pred násilím, chudobou. Prišli 
sem za prácou a aby nám poskytli lepší život. 
- Niektorí z nás sa tu narodili a či už máme alebo nemáme doklady, Francúzsko je naša krajina. 
- Žijeme v ubytovniach, bytoch, izbách, kde sa tlačíme. 
- Každý deň máme strach. 
- Každý deň máme strach. 
- Máme strach, že našich rodičov zatkne polícia, keď idú do práce, cestujú metrom. 
- Bojíme sa, že ich strčia do väzenia. 
- Že rozdelia naše rodiny a pošlú nás do neznámej krajiny. 
- Stále na to myslíme, aj keď sme v škole. - Je normálne chodiť do školy a mať pritom strach? 
- Je normálne chodiť do školy a mať pritom strach? 
 - Minulé leto sme, naši rodičia a my, dúfali, že konečne dostaneme doklady. 
 - Pripravili sme si dokumenty. Celú noc sme čakali v rade pred prefektúrami.  
- Prihlásili sme sa na úradoch a mysleli sme si, že náš pobyt zlegalizujú a nočná mora sa skončí. 
- Spĺňali sme všetky kritériá.  
- Ale zamietli nás. 
- Prišli sme s odhalenou tvárou, vyzradili sme naše mená, adresy. Tí, ktorým doklady vystavili, 
predložili rovnaké dokumenty ako my. Ale aj tak nás zamietli. Svojvoľne. 
- Ale aj tak nás zamietli. Svojvoľne. 
- Teraz sme v nebezpečenstve a musíme sa ukrývať. Prečo takáto nespravodlivosť? 
- Už nechceme žiť v strachu. Chceme, aby nás Francúzsko prijalo. Chceme, aby náš pobyt 
zlegalizovali. Dovoľte nám, aby sme tu vyrastali. 
- Dovoľte nám, aby sme tu vyrastali. 
- Dovoľte nám, aby sme tu vyrastali. 
 
 
Tím filmárom na podporu osôb bez dokladov 
Odborníci z oblasti filmu a audiovízie na podporu siete „Vzdelávanie bez hraníc“ a všetkých osôb 
bez dokladov vo Francúzsku 
 


