Gwiazdy kina spotkały się dzisiaj z
czołowymi przedstawicielami UE
Schulzem i Timmermansem, aby
wznieść swój głos w sprawie
uchodźców.
Francuski reżyser Michel Hazanavicius (5 Oskarów, 6 Cezarów, 7 Nagród BAFTA i
3 Złote Globy za ARTYSTĘ), włoska aktorka i reżyserka Valeria Bruni Tedeschi,
niemiecka ikona kina Hanna Schygulla, francuski reżyser Laurent Cantet (Złota
Palma za ENTRE LES MURS, węgierski reżyser o międzynarodowej sławie Bela
Tarr oraz aktor Andrzej Chyra przyjechali do Brukseli, żeby złożyć apelację dla
FOR A THOUSAND LIVES: BE HUMAN. 20stego października twórcy i aktorzy
odbyli kilka spotkań w Parlamencie Europejskim: spotkali się z prezydentem
Martinem Schulzem, Przewodniczącym Komitetu Praw Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Claude Moraes, Przewodniczącą Komitetu
Kultury i Edukacji Silvia Costa. Następnie udali się do Komisji Europejskiej, gdzie
spotkali się z Pierwszym Wiceprezydentem Fransem Timmermansem. Delegacja
zwróciła się do Unii Europejskiej, aby ta podjęła odpowiednie kroki w odpowiedzi na
sprawę uchodźców poprzez wspólne działanie, oparte na solidarności i
humanitarności zgodnie z fundamentalnymi wartościami UE.
Delegacja zwróciła się w imieniu podpisanych 5,500, między innymi Agnieszka
Holland (Reżyser/Scenarzysta), Pawel Pawlikowski (Reżyser), Sapija Andrzej
(Reżyser), Ewa Braun (Projektant), Agata Buzek (Aktorka), Cezary Harasimowicz

(Scenarzysta), Dariusz Jablonski (Producent/Reżyser), Joanna Kos-Krauze
(Reżyser/Scriptwriter), Bodo Kox (Reżyser/Scenarzysta), Marcin Krzysztalowicz
(Reżyser), Stefan Laudyn (Warsaw Film Festival Director), Magdalena
Łazarkiewicz (Reżyser/Writer, Poland), Małgorzata Sobieszczańska (Scenarzysta),
Małgorzata Sumowska (Reżyser), Tomasz Stańko (Kompozytor), Jerzy Stuhr
(Aktor/Reżyser), Izabela Wojcik (Producent), Janusz Zaorski (Reżyser), Greg
Zglinski (Filmreżyser)
W dyskusji podjęto następujące tematy:
• Unia Europejska musi zaoferować rozwiązania prawne dla osób uciekających
przed wojną i terrorem.
• Narody europejskie muszą działać solidarnie. Konwencja Dublińska doprowadziła
do niebezpiecznej dla uchodźców sytuacji oraz nadmiernie obarczyła tylko
państwa stanowiące zewnętrzne granice UE. Równomierna relokacja wśród
wszystkich państw UE jest pierwszym krokiem, jednak rozwiązanie musi
uwzględniać także specyfikę indywidualnych przypadków uchodźców.
• Kraje europejskie muszą stworzyć godne warunki życia dla uchodźców, które
obejmą wolność osobistą, bezpieczeństwo oraz umożliwią podjęcie pracy i
dostęp do edukacji.
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