
„Pustite jim, da odrastejo tukaj“ 
 
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, 
Vlad, Yasmine, Yi... 
 
– Smo otroci staršev brez dokumentov. 
– Smo otroci staršev brez dokumentov. 
– Smo otroci staršev brez dokumentov. 

– Človek brez dokumentov je oseba brez dovoljenja za prebivanje, čeprav je v Franciji že dolgo časa. 
– Kot starši mnogih med vami so tudi naši starši prišli od drugod, pobegnili so pred nasiljem, 
revščino. Sem so prišli delat, da bi nam omogočili boljše življenje. 
– Nekateri smo rojeni tukaj, z dokumenti ali brez, Francija je naša država. 

– Živimo v opremljenih hotelih, stanovanjih, se stiskamo v sobah. 
– Vsak dan nas je strah. 
– Vsak dan nas je strah. 
– Strah nas je, da bi policija aretirala starše, ko gredo v službo, ko so na podzemni. 
– Strah nas je, da bi jih poslali v zapor. 
– Da bodo ločili člane naše družine in nas poslali v države, ki jih ne poznamo. 
– Ves čas razmišljamo o tem, tudi v šoli. Je normalno, da nas je strah, ko gremo v šolo? 
– Je normalno, da nas je strah, ko gremo v šolo? 
– Lani poleti smo s starši upali, da bomo končno dobili dokumente. 
– Pripravili smo vso dokumentacijo. V vrsti pred prefekturo smo čakali celo noč.  
– Šli smo v različne pisarne, mislili smo, da bomo dobili dokumente, da bo nočne more konec. 
– Izpolnjevali smo vse pogoje.  
– Pa so nam vseeno rekli ne. 
– Prišli smo odkrito, z našimi imeni in naslovi. Ljudje, ki so dobili papirje, so imeli isto dokumentacijo 
kot mi. Ampak so nam rekli ne. Kar tako, samovoljno. 
– Ampak so nam vseeno rekli ne. Kar tako, samovoljno. 
– Zdaj smo v nevarnosti in se moramo skrivati. Zakaj? To ni prav! 
– Nočemo več živeti v strahu. Hočemo, da nas Francija vzame za svoje. Hočemo živeti z urejenimi 
dokumenti. Pustite nam, da odrastemo tukaj. 
– Pustite nam, da odrastemo tukaj. 
– Pustite nam, da odrastemo tukaj. 
 
 
Združenje filmskih ustvarjalcev za ljudi brez urejenega statusa 
Filmski in avdiovizualni delavci v podporo omrežju Izobraževanje brez meja in vsem osebam brez 
urejenega statusa v Franciji 
 


