Világhírű filmesek vezető EU-s politikusokkal találkoztak
menekültügyben.
FOR A THOUSAND LIVES: BE HUMAN.
Michel Hazanavicius francia filmrendező (5 Oscar-, 6 César-, 7 BAFTA- és 3 Arany
Glóbusz-díj A NÉMAFILMES című filmért), Valeria Bruni Tedeschi olasz színésznő és
filmrendező, Hanna Schygulla német színésznő, Laurent Cantet francia filmrendező
(Arany Pálma AZ OSZTÁLY című filmért) és Andrzej Chyra lengyel színész delegációja
október 20-án Brüsszelben az Európai Parlamentben találkozott Martin Schulz elnökkel,
Claude Moraesszel, a Polgárjogi, igazságügyi és belügyi bizottság elnökével és Silvia
Costával, a Kulturális és oktatási bizottság elnökével. A filmes delegáció tagjai ezt
követően az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Timmermansszal is találkoztak. A
megbeszélésen eredetileg Tarr Béla is részt vett volna, de egészségügyi problémái miatt
végül kénytelen volt lemondani a részvételt.
A filmesek az Európai Unió politikusaihoz egy felhívással fordultak, melyben azt kérték,
hogy az EU szorgalmazza a tagállamok egységes, egymással szolidáris, humánus és az
EU alapelveit tiszteletben tartó fellépését menekültügyben.
A delegáció azt az 5500 európai filmest is képviselte, akik aláírták a FOR A THOUSAND
LIVES: BE HUMAN elnevezésű kezdeményezést. Az illusztris névsorban magyarok is
szerepelnek, többek között Tarr Béla, Kocsis Ágnes, Mundruczó Kornél, Pálfi György,
Fillenz Ádám, Gryllus Dorka, Keményffy Tamás, Kovács Gábor, Petrányi Viktoria Reisz
Gábor és Tolnai Szabolcs.

A felhívás főbb pontjai a következők:
-Az Európai Unió kínáljon legális megoldást arra nézve, hogy a háború és a terror elől
menekülők védelemhez jussanak az EU határain belül.
-Európa országai vállaljanak szolidaritást egymással. A Dublini Rendelet bizonytalan

helyzetet teremtett a menekültek számára és igazságtalan terhet rakott az EU
határországaira. Az első lépés a menekültek méltányosságon alapuló szétosztása az EU
tagállamai között, de a rendszernek a menedékkérők egyedi körülményeit is figyelembe
kell vennie.
-Az európai országok élhető körülményeket kell hogy teremtsenek a menekültek
számára, garantálva a személyi szabadságot, korlátozások nélküli fizikai biztonságot,
valamint a hozzáférést a munkaerőpiachoz és az oktatáshoz.
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