
 
 
 

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 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. 

 
Noty	prasowe	oraz	zdjęcia	dostępne	po	spotkaniach	pod	adresem: 
www.for-a-1000-lives.eu/press-releases/ 
 
 
Webstream	dostępny	pod	następującymi	adresami: 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110509 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110696 
  

Więcej informacji: www.for-a-1000-lives.eu 
 	https://www.facebook.com/for.a.1000.lives.be.human 

 

Kontakt/Inicjatorzy: 
Nathalie Borgers: nathborgers@gmail.com, 
Ursula Wolschlager: u.wolschlager@witcraft.at 
Anne Laurent-Delage 
Fabienne Servan Schreiber 

 
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".  
 
 
 


