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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.
A sajtótájékoztatóra október 20-án 14:30-kor került sor az Európa Parlamentben.
Új sajtóanyag és fotók a találkozó után lesznek hozzáférhetők.
www.for-a-1000-lives.eu/press-releases/

Webstream az alábbi két linken érhető el:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110509
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110696
Facebook: www.facebook.com/for.a.1000.lives.be.human
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Here’s some quotes from the meetings and the press conference:
European Parliament President Schulz welcomed the delegation quoting Edmund
Burke: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
The majority of Europeans favours helping refugees. I welcome this initiative and
many others by civil society, they show that we stay mobilized to find a fair solution in
a spirit of solidarity and humanity".
Michel Hazanavicius: "The only way Europe can hope to block the dangerous
progress of populism and demagogy is by remaining both political and human.“
Hanna Schygulla: “Europe is ill from its own cynicism and pessimism. This crisis is
also a chance. I arrived as a Polish refugee in Germany, and I eventually embodied
Germany in the films I acted in.“
Andrzej Chyra: “Poland has been isolated for so long, it would be an enrichment to
the country to have some influences from new cultures”.
Valeria Bruni Tedeschi : “When I commit, to my work or to a cause, I never lose sight
of the fact we are all in the same boat, and that we must relate to one another as

equals.”
Civil Liberties Committee Chair Claude Moraes: "European filmmakers understand
the power of images. For this reason, they are right to speak out on refugees, as the
winter sets in, to call on member states to shake off their complacency and populism,
and focus on a practical, organised, compassionate action in place of inertia."
Culture Committee Chair Silvia Costa: "Cinema, creativity and culture have a crucial
role in raising citizens' awareness and the responsibility of national and European
institutions. We are delighted to have received at the European Parliament the call
from directors and actors who, with their valuable work, can give a voice and eyes to
the dramatic situation of refugees. We share with them the goal of a more cohesive
and inclusive Europe.”
First Vice-President Frans Timmermans: "We need to continue to work hard to put
solutions in place which are both humane and effective. In order to break the logic of
fear which has become so widespread in our societies – the fear of the other, of what
the future holds – we also need people in civil society who stand up for humanist
values".

