
Vážení přátelé, 

zveme vás na projekci dokumentárního 

filmu, který je letošním vítězem 

festivalu Jeden svět v Bruselu:  

ILEGÁLNÍ MÁMA 

18. 10. 2012 / 19.00 

 

Jak se cítí migrantky, které putují jako chůvy a ošetřovatelky za prací do západní Evropy a vlastní děti 

nechávají doma? Jakou cenu platí za svou cestu za prací až tisíce kilometrů daleko a co naopak 

získávají? Jaké mají zkušenosti s životem v českých domácnostech a s českými rodinami coby 

zaměstnavateli? A jak tuto situaci snáší matky, manželé a další příbuzní?  

Diskuse po filmu se zúčastní antropoložka Petra Ezzeddine, která provádí výzkum mezi migrantkami 

pracujícími v českých domácnostech, a filipínská chůva, která již dva roky žije a pracuje v České 

republice. Moderuje Pavla Redlová, koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni. 

O  filmu: 

Ilegální máma / Mama Illegal 

Ed Moschitz / Austria / 2011 / 102 min / české titulky  

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy. Zejména na venkově je život mimořádně složitý. Bývalá obilnice 

Sovětského svazu se utápí v bídě, beznaději a alkoholu. Není proto nijak překvapivé, že se mnoho 

Moldavanů a zejména Moldavanek uchyluje k ilegální migraci do zemí západní Evropy, aby vydělali 

peníze, kterými podporují své příbuzné doma. Dokumentární film Ilegální máma přináší příběh tří žen, 

které se vydaly hledat práci a štěstí do Rakouska a Itálie. Zaměstnány jako uklízečky sní svůj sen o 

lepším životě a obávají se možné deportace zpět do vlasti, zatímco jejich děti, které zanechaly doma, 

žijí bez matky, vychovávané více či méně vzdálenými příbuznými. V moldavských vesnicích tak vyrůstá 

celá generace novodobých ekonomických sirotků. Jak se navíc ukazuje, za lepší život v západní Evropě 

jsou některé ženy mnohdy ochotny zaplatit i absolutním odcizením svých dětí.  

 

Vstupné ZDARMA (projekce se koná v rámci programu Promítej i ty!). 

Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 (vedle Foto Škoda) 

 

www.facebook.com/matepravovedet 

www.matepravovedet.cz 


