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29 септември 2015 г.

Варна, 29 септември 2015 г.
На кръгла маса по проблемите и предизвикателствата, свързани с бежанската криза, участниците и гостите на 

16 Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми се присъединиха към кампанията на Движението 
на Червения кръст и Червения полумесец „Да защитим хуманността” и подкрепиха петицията, която призовава 
правителствата и обществеността да приемат като общочовешка отговорността по закрилата на мигрантите.

Форумът бе открит от председателя на БЧК Христо Григоров, който в изказването си направи кратък преглед на 
хуманитарните последствия от мащабната бежанска вълна в Европа и готовността на БЧК за отговор на кризата. 

Мете Петерсен, представител на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, 
Зона Европа, очерта параметрите на бежанската криза в Европа и актуалната ситуация в Унгария, Сърбия и 
Македония, където е била на посещение в последните дни. Тя сподели, че Червеният кръст трябва да отговори на 
предизвикателствата и да осигури хуманитарна подкрепа на мигрантите.

Мариана Стоянова, ръководител на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, презентира как се осъществява 
координацията между дружествата на Червения кръст в качеството си на съпредседател на Платформата 
на европейските национални дружества на Червения кръст за работа с бежанци и мигранти. Тя се спря и на 
взаимодействието между държавните институции, местната власт и БЧК при решаването на проблемите, 
предизвикани от миграционния поток. М. Стоянова говори и за готовността и капацитета на БЧК, за необходимостта 
от укрепването и разширяването му, за да можем да отговорим на новите изисквания на хуманитарните реалности.

От изключителен интерес за участниците беше информацията, която изнесе в изказването си председателят 
на Турския Червен полумесец Ахмед Лютви Акар. Той очерта досегашните действия и мащабите на помощта за 
бежанците, която до този момент е в размер на около 400 млн. щатски долара, осигурени от Турския Червен полумесец.

Генералният директор на БНТ Вяра Анкова сподели с аудиторията мотивите на ръководството на медията да 
подкрепи кампанията на Международното червенокръстко движение и да помогне на БЧК за създаване на позитивни 
обществени нагласи и за набиране на повече гласове в защита на хуманността. БНТ, изпълнявайки функциите си на 
обществена телевизия,  ще продължи да бъде един от основните партньори на БЧК в отстояването на принципите 
на хуманността.

Кръглата маса завърши с дълбоко емоционалното изказване на вицепрезидента на Република България Маргарита 
Попова, която за пореден път изрази своята „човешка съпричастност и състрадание към прокудените от родните 
си места и търсещи закрила и убежище в чужди земи, в ничии земи”. Вицепрезидентът апелира към политиците, 
които носят вина за сегашната тревожна ситуация, да поемат своята отговорност и да намерят бързо решение 
за справяне с най-голямата бежанска вълна в Европа след Втората световна война, съобразено с човешките права 
и достойнството на изгнаниците. М. Попова отново подкрепи действията на БЧК в отговор на хуманитарните 
предизвикателства с бежанците и призова политиците и хуманитарните организации заедно да търсят и да 
намерят най-верния изход от кризата. Вицепрезидентът безрезервно подкрепи кампанията на Международното 
движение на Червения кръст  и Червения полумесец „Да спрем безразличието. Да защитим хуманността”, като 
подписа виртуално петицията и даде своя глас в знак на съпричастност и състрадание към съдбата на бежанците.

ДИСКУСИЯТА

Вицепрезидентът на България подписа червенокръстката петиция 
„Да спрем безразличието. Да защитим хуманността”
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ТРАВЕЛАТОР / TRAVELATOR

ИЗБРАНО ОТ ДЕНЯ

Сърбия, 2014, 99 мин, драма, цветен
Режисьор и сценарий - Душан Милич
Оператор - Петър Попович
Музика - Александър Ранджелович
В ролите - Никола Ракочевич, Борис Исакович, Кетаня
Хендерсън, Адриан Елизондо, Майкъл Джойнър, Джак
Димич
Продуценти - Душан Милич, Горан Сузлик
Продукция - Film Deluxe International, Eye To Eye,
Parthenon Films

Слав е запален геймър на first person shooter 
игри. Тъй като е най-добър сред приятелите си, 
Слав е нает от сръбската мафия за професионален 
убиец. Той приема мисия – да отиде в Лас Вегас, 
за да отстрани сръбски криминален тип, който 
е в програмата за защита на свидетелите. 
Слав открива мишената и започва да следи него 
и двамата му бодигардове. Колкото повече се 
приближава до тях, толкова повече Слав навлиза 
в корупционния и арогантен свят на сръбските 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ…

Бихте ли се представили на гостите и зрителите на XVI 
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, 
2015?

Казвам се Ахмед Лютви Акар, председател на Турския Червен 
полумесец, тук съм с моя екип и много се радвам, че участваме във 
фестивалната програма с 5 филма. За нас това събитие е много 
важно. Поздравявам председателя на Червения кръст във Варна 
специално за добрата организация. Надяваме се, че и нашата областна 
структура в Тузла ще направи подобно събитие в някакъв момент. 

В същото време Българският Червен кръст винаги е бил наш 
приятел. С г-н Григоров имаме дългогодишно приятелство и 
прекрасни отношения и с директора на Международната дирекция 
на БЧК Преслава Лилова се познаваме много отдавна, почти откакто 
беше дете. Безкрайно съм доволен от присъствието си тук и преди 

малко споделих пред вицепрезидента г-жа Попова отношението си към бежанската криза и се радвам, 
че с БЧК сме на едно и също мнение и по тази тема. Ще работим неуморно в подкрепа на хуманността, 
за да помогнем на всички тези изгнаници по света.

престъпници. Младежът научава за нещата, които мишената му е правил в миналото, когато още е бил 
мафиот. А днес въпросният престъпник дори е под закрилата на родината, за да дава информация за 
политическите опоненти на властта в замяна на пари и свобода. А Слав никога не е имал нито едното, 
нито другото. Яростта го завладява, когато осъзнава, че самият той е продукт на подобни военни и 
социални схеми.
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СОК „Камчия”

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЖЕКЦИИ (30.09.2015 г.)

10:30 Два дни и една нощ, Белгия-Франция-Италия, 
2014, (София Филм Фест)
14:00 Филми на Червения кръст и Червения полумесец 
– Блок 3:
•	 Здрави зъби, Швейцария, 2014, документален
•	 Когато от бедност се ослепява, Швейцария, 

2008, документален
•	 Германски Червен кръст в 3 минути, Германия, 

документален
•	 Ел Манго, Германия, 2014,  документален

Община Варна, Пленарна зала

Медицински университет - Варна

•	 15:00 Черен въглен, тънък лед, Китай, 2014, 
(София Филм Фест)

14:00 Български Червен кръст в ретроспекция:
•	 130 години Български Червен кръст, България, 

2008, документален
•	 Под флага на милосърдието, Участието на 

Българския Червен кръст в
•	 Балканската война, България, 2012, документален
16:00 Медицински университет – Варна представя:
•	 Каузата Диабет, България, документален – 

среща – дискусия

Бихте ли се представили на гостите и зрителите на XVI Между-
народен фестивал на червенокръстките и здравни филми, 2015?

Здравейте, казвам се Мете Петерсен, представител на 
МФЧК/ЧП, Зона Европа. 

Девизът на фестивала е „Чрез хуманизъм към мир и 
приятелство”. Смятате ли, че звучи актуално и днес или има 
нужда от промяна?

Отличен е, пасва и днес, особено имайки предвид ситуацията със 
засиления миграционен поток. Бих променила по-скоро заглавието 
от „Фестивал на червенокръстки и здравни филми на „Фестивал на 
хуманитарни филми”. Така би имало по-широк спектър, за да отрази 
по-добре същността на фестивала и да предизвика по-голям глобален 
интерес.

Интересува ли ви подобна инициатива и бихте ли я подкрепили 
и в бъдеще?

Много се радвам, че я има и бих я подкрепила и в бъдеще. Хареса ми и кръглата маса днес по проблемите 
на бежанците, защото показа че филмът на Вендерс „Солта на Земята” от откриването вчера и начина, 
по който изложи темата за миграцията, давайки човешко лице на проблема, инициира много теми за 
дискусия. Стана ясно как суровите факти, представени с човешки образ, могат да работят в подкрепа 
на хуманността и така всички заедно да намерим трайно решение на хуманитарната криза, в която се 
намира светът днес. Беше много емоционално. Самият вицепрезидент на България г-жа Попова, докосната 
от историята на Салгадо, беше доказателство за това, че кадрите и живите картини говорят повече 
от текст и трябва да работим в тази посока.

Червеният кръст разполага и със силата на своите доброволци и това е огромна помощ именно за 
разказването на тези истински истории, както и в превеждането им за широката публика. 

Малко ми липсваше корпоративният сектор, бизнесът, днес на кръглата маса, както и вчера. 
Устойчивото развитие зависи в голяма степен от тях и тяхната отговорност.

Кампанията „Защити хуманността” се реализира и с тази цел, подобни инициативи имат и други 
международни организации, и чрез тях ще достигнем до повече хора с посланието да уважаваме другия, 
различния. Бежанците в крайна сметка допринасят към общността със своето различие. Те не носят 
само болести и страх, а също и различни гледни точки, различни култури, цветове и храни, разширяват 
мирогледа на хората изобщо. Вашият фестивал прави същото по някакъв начин, задава въпроса за това 
кои са другите и какви са.

Имате ли си любим филм или любим режисьор?
Вим Вендерс, чийто филм видяхме вчера, прави интересни неща, например, мюзикълът му за Буена Виста 

Соушъл Клуб. Много добри неща със силно послание.

•	 17:00 Гуча!, Сърбия-България-Австрия-Германия, 
2006, (София Филм Фест)

•	 19:00 Белият бог, Унгария-Германия-Швеция, 2014, 
(София Филм Фест)


