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Олег Сенцов, український режисер, який провів п'ять років у російській колонії, та 
Людмила Козловська, депортована з Польщі урядом партії «Право і Справедливість», 
Президент Фундації «Відкритий Діалог», зустрілися у Страсбурзі з президентом Франції 
Емманюелем Макроном. 

Розмова відбулася у вівторок, 1 жовтня, тривала півгодини та була присвячена російсько-
українському конфлікту. 

Сенцов, 43-річний український режисер, є жертвою цього конфлікту. У травні 2014 р. через 
два місяці після анексії Криму Росією, його було заарештовано на півострові, доставлено 
до Москви та звинувачено в підготовці терористичних актів. Він був засуджений до 20 
років колонії. Тільки 7 вересня цього року, після численних закликів міжнародних 
організацій російська влада вирішила обміняти його на своїх громадян, заарештованих  
в Україні. 

Макрон, дипломати якого брали участь у підготовці обміну ув'язненими, є першим 
західним главою держави, який прийняв Сенцова. 

На зустрічі була присутня і Людмила Козловська, Президент Фундації «Відкритий Діалог», 
яка також бере активну участь у вирішенні конфлікту в Україні. Вона представила Макрону 
список із 86 українців, які все ще перебувають в російських в'язницях. 

Хоча під час зустрічі обговорювалася лише ситуація в Україні, вже сам факт прийняття 
Козловської президентом Франції є очевидним сигналом для Варшави. 

 
Як активістка неурядової організації стала ворогом партії «Право і Справедливість» 

Людмила Козловська, активістка неурядової організації, посідає важливе місце в списку 
ворогів партії «Право і Справедливість». 

Таке важливе місце в списку ворогів партії є результатом її участі в акціях протесту проти 
захоплення партією «Право і Справедливість» контролю над судовою системою, які 
відбулися влітку 2017 року. Рік потому її дані були внесені керівником Агентства 
внутрішньої безпеки до Шенгенської інформаційної системи, і їй було присвоєно 
найвищий ступінь тривоги. Це означало, що Козловській, у якої був український паспорт, 
був заборонений в'їзд у більшість країн ЄС. Вона також не могла в'їхати до Польщі, хоча її 
чоловік Бартош Крамек є громадянином Польщі. 

Польська влада ніколи не розкривала, чому вважає її загрозою, а звинувачувала лише  
в порушеннях, пов'язаних із фінансуванням Фундації та діяльністю на користь Росії. 
Колишній міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський звинуватив її в заклику до 
повалення польського уряду. 

За словами самої Козловської, йшлося про помсту за участь в антиурядових акціях 
протесту і про залякування інших іноземців, які мешкають у Польщі, аби вони не брали 
участь в антиурядових акціях протесту. 

 



Європа охоче слухає її 

Однак риторика партії «Право і Справедливість» втратила свою силу за кордоном.  
У вересні 2018 року Німеччина – не зваживши на попередження польського уряду – 
видала Козловській візу з позначкою «національний інтерес». Завдяки цьому, вона змогла 
взяти участь у конференції, присвяченій проблемі популізму в Центральній Європі, яка 
була організована в Бундестазі. 

За два тижні візу їй видала Бельгія – Козловська була прийнята в Європарламенті, де вона 
розповідала про нападки уряду на польських суддів. 

Потім візи їй видали Великобританія, Франція та Швейцарія. 

Тоді партія «Право і Справедливість» розлютилась. Проурядові публіцисти заявляли, що 
«Німеччина оголосила війну Польщі». Посла Німеччини викликали для пояснень до 
Міністерства закордонних справ. Президент Анджей Дуда поскаржився з цього приводу 
президенту Федеративної Республіки Німеччина Франку-Вальтеру Штайнмайеру. 
Заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький в соціальній мережі Twitter 
звинуватив держави, які прийняли Козловську, в нелояльності. 

У результаті Людмила Козловська отримала постійну посвідку на проживання в Бельгії,  
і її дані були видалені з Шенгенської інформаційної системи. 

Ба більше, Воєводський адміністративний суд скасував рішення Мазовецького воєводи, 
який відмовив Козловській у праві на перебування в Польщі. На думку суддів, це рішення 
ґрунтувалося на дуже поверхневих матеріалах АВБ, яких було недостатньо. 

Макрон завдає чергового удару по Польщі 

Важко повірити, що при укладанні списку гостей оточення Макрона не перевірило минуле 
Людмили Козловської, але вже те, що вона була прийнята президентом, означає, що 
Макрон вирішив нанести Варшаві черговий удар ... 

Десять днів тому, під час саміту ООН з питань клімату в Нью-Йорку, президент Франції 
заявив, що рішення про нейтральність викидів в ЄС до 2050 року заблоковано Польщею. 

- Нехай молоді люди, які протестують в Європі, відправляються протестувати в Польщу  
і допоможуть мені переконати тих, кого я не можу, – заявив він. 

Його слова розлютили членів партії «Право і Справедливість». Відповідь президента 
Анджея Дуди була сповнена обурення. Польсько-французькі відносини ще більш 
погіршилися з тих пір, як Варшава зірвала переговори про постачання французьких 
вертольотів Caracal для збройних сил восени 2016 року. 

Макрон жодного разу не приїхав до Польщі, хоча він вже двічі відвідував країни регіону. 
Візит мав відбутися навесні цього року, але уряд партії відклав його, побоюючись, що 
французький президент допоможе опозиції перед виборами. Нова дата невідома,  
а Польща стала об'єктом критики з боку Макрона. 



Справа Козловської добре відома у Франції. У лютому цього року Лех Валенса написав 
листа Макрону. Президент Франції потім заявив йому в листі, що необхідно захищати 
свободу пересування людей і свободу слова. 

 
Посилання: http://wyborcza.pl/7,75399,25264146,macron-spotkal-sie-z-ludmila-kozlowska-
szefowa-fundacji-otwarty.html?disableRedirects=true 

Оригінальний заголовок: «Macron spotkał się z Ludmiłą Kozłowską, szefową fundacji Otwarty 
Dialog» 
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