CSM INFO
styczeń 2020
…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc
Centrum Stosunków Międzynarodowych po raz kolejny znalazło się w TOP5
polskich think tanków w światowym rankingu Global Go To Think Tank Index
2019. Więcej informacji→tutaj.
W lutym rusza nowa wersja naszej strony internetowej.
Adres pozostaje bez zmian: www.csm.org.pl

1. PUBLIKACJE
Komentarz CSM „Europa lat dwudziestych”
Po dekadzie zarządzania kryzysami Unia Europejska złapała w końcu drugi oddech. Po uporaniu się z
turbulencjami w strefie euro i konsekwencjami zwielokrotnionego napływu imigrantów, przebrnęła
przez trudny rok wyborów i zmian personalnych - pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum
Stosunków Międzynarodowych, w komentarzu „Europa lat dwudziestych: co przed nami?”
Cały komentarz dostępny jest tutaj.

Publikacja "EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century:
Challenges and Prospects"
Kiedy w 2004 roku podpisano Strategiczne Partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Indiami, obie
strony były przekonane, że utworzona zostanie przestrzeń do wspólnych działań i projektów. Kilka lat
później okazało się jednak, że współpraca ta zeszła na dalszy plan, ponieważ oba kraje zajęte są
wyzwaniami wewnętrznymi - piszą dr Małgorzata Bonikowska i dr Arvind Kumar w publikacji „EU–
India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects”.
Cała publikacja dostępna jest tutaj.

2. WYDARZENIA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

30.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na konferencji „Disinfo
horison. Responding to the future threaths”, Komisja Europejska, Bruksela
Czytaj więcej
30.01 – Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, na konferencji
“FOTAR2020: The Transatlantic Security Partnership in Turbulent Times” w
Hamburgu
Czytaj więcej
29.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na gospodarczym otwarciu roku
KIG, Warszawa
Czytaj więcej
28.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, na debacie zorganizowanej
przez Community of Democracies, Warszawa
Czytaj więcej
28.01 – Agnieszka Ostrowska, dyrektor programowa CSM, w spotkaniu
podsumowującym inicjatywę 30. Rok Wolności, której CSM jest partnerem
Czytaj więcej
26.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na obchodach indyjskiego Dnia
Republiki w Warszawie
Czytaj więcej
22.01 – Warszawa - Davos: Nowy kapitalizm. Czy będzie receptą na trudne czasy?” debata zorganizowana przez CSM i THINKTANK.
Czytaj więcej
15.01 – Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, na spotkaniu w
Niemczech promującym książkę „Wartości”, której jest współautorem
Czytaj więcej
14.01 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, podczas IV Forum think tanków w
Nowym Delhi, Indie
Czytaj więcej
10.01 – dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w debacie o międzynarodowych
migracjach w Kolegium Europejskim w Natolinie
Czytaj więcej

3. PROJEKTY
•

Europa Środkowo-Wschodnia: 30 lat. Perspektywa gospodarcza – projekt CSM i
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami z Węgier,
Serbii i Chin.
Czytaj więcej

•

V4+ a inicjatywa Pasa i Szlaku. Analiza porównawcza - projekt międzynarodowy z
udziałem CSM
Czytaj więcej

•

EU -India think-tank Twinning Initiative – projekt z udziałem CSM i 9 najlepszych
think tanków z UE i Indii.
Czytaj więcej

•

Polska i Czechy wobec Chin – projekt CSM i Prague Security Studies Institute
Czytaj więcej

•

Obce wpływy w Europie Centralnej – projekt CSM w partnerstwie z think tankami
Grupy Wyszehradzkiej
Czytaj więcej

•

Innovation in Politics – międzynarodowy projekt z udziałem think tanków z 14 krajów
UE, w tym konkurs na innowacyjne projekty, oceniane przez 1000-osobowe jury z 47
państw Rady Europy
Czytaj więcej

•

European Roundtable – cykliczne spotkania polityków i ekspertów z UE,
organizowane przez Fundację im. Konrada Adenauera. Najbliższe spotkanie w
czerwcu w Lizbonie.
Czytaj więcej

•

EU- Russia Civil Society Forum – platforma współpracy organizacji z Europy i Rosji,
której CSM jest stałym członkiem.
Czytaj więcej

4. CSM W MEDIACH
•

•

•

•

•

W dniu brexitu dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, komentowała to wydarzenie
dla kilkunastu mediów, m.in. Polskiego Radia i TVP, wzięła także udział w wieczornym
wydaniu specjalnym TVN24 [31.01]
Czytaj więcej
dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o brexicie dla telewizyjnej „Panoramy”
[30.01]
Czytaj więcej
dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w programie „Racja Stanu” na antenie TVP
Polonia [30.01]
Czytaj więcej
To jest międzynarodowa reakcja. Wszyscy starają się razem współpracować i pomagać
opanować tę epidemię – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nowym wirusie i
jego konsekwencjach w programie „Fakty o świecie” na antenie TVN24 BiŚ [29.01]
Czytaj więcej
Wizyta Viery Jourowej w Polsce to sygnał ze strony Komisji Europejskiej, że jest chęć
nowego otwarcia – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polskiego
Radia 24 i w TVP [28.01]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Czytaj więcej
Magda Wierzycka, gość specjalny CSM, na antenie Polsatnews.pl w audycji „Dzień
na świecie” [26.01]
Czytaj więcej
Tak długo jak Trybunał Sprawiedliwości nie orzeknie, że w Polsce nie ma wolnych
sądów, problem nie istnieje - Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, o sporze o środki
unijne na łamach Gazety Pomorskiej [19.01]
Czytaj więcej
Odwilż w stosunkach Unii Europejskiej z Rosją nadchodzi wielkimi krokami. Podczas
gdy instytucje UE są coraz mniej widoczne w polityce zewnętrznej, państwa
członkowskie coraz bardziej uprawiają ją na własną rękę – pisze dr Bartłomiej E.
Nowak na łamach Forbes [15.01]
Czytaj więcej
Szef unijnej dyplomacji ma pewnego rodzaju kartę przetargową – Łukasz Polinceusz,
ekspert CSM, o uruchomieniu mechanizmu rozstrzygania sporów z Iranem [15.01]
Czytaj więcej
Wartości demokratyczne bronią się tam, gdzie stosuje się takie metody jak dialog –
Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, o reformie sądownictwa w Polsce na łamach
„Rzeczpospolitej” [12.01]
Czytaj więcej
W sporze na linii Iran - USA chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo - Eugeniusz
Smolar, członek Rady Fundacji CSM, na antenie Radia TOK FM [09.01]
Dowiedz się więcej
Z punktu widzenia Unijnego, Europa bardzo się boi wszelkiej destabilizacji na Bliskim
Wschodzie – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM o konflikcie USA z Iranem w
programie „Więcej świata” na antenie Jedynki Polskiego Radia [07.01]
Dowiedz się więcej
Zachód dochodzi do wniosku, że dzieciom może być gorzej, niż rodzicom – dr
Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o perspektywach Europy na arenie
międzynarodowej w programie „Fakty o Świecie” telewizji TVN [02.01]
Czytaj więcej
Wielka Brytania chce być bardziej Singapurem niż Hong Kongiem, czyli być niezależna
– dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nadchodzącym brexicie w programie
„Racja Stanu” [02.01]
Czytaj więcej
Ogromną słabością opozycji jest brak sensownego kandydata, który mógłby zagrozić
Trumpowi – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, komentuje szanse na reelekcję
Donalda Trumpa na antenie Polskiego Radia 24 [02.01]
Czytaj więcej
dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w programie EKG na antenie Radia TOK FM
[2.01]

5. POLECAMY

A. POLECANE WYDARZENIA

•

21 lutego 2020: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Terroryzm – zagrożenia,
prewencja, perspektywy"
Czytaj więcej

•

Wydarzenia z okazji Dnia Europy, 9 maja 2020
Więcej informacji wkrótce

•

Europejskie Forum Nowych Idei, 10 edycja, 30 września – 2 października 2020, Sopot
Czytaj więcej

B. POLECANE PUBLIKACJE

•

Co Polacy myślą o UE – publikacja autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2019
Czytaj więcej

•

Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja ekspertów Team Europe,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2018
Czytaj więcej

•

Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport współautorstwa dr Bartłomieja
Nowaka, eksperta CSM, Fundacja Schumana, 2019
Czytaj więcej

•

Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora – książka amb. Krzysztofa
Płomińskiego, 2019
Czytaj więcej

•

Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje – książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo Dialog, 2019
Czytaj więcej

•

The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts - bestseller
prof. Salvatore Babonesa, doradcy naukowego CSM, 2019
Czytaj więcej

•

United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad
Countries - raport opracowany we współpracy z analitykami CSM, Prague Security
Studies Institute, 2019
Pobierz tutaj

•

Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni:
przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji – raport opracowany we współpracy z
analitykami CSM, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, 2019
Czytaj więcej

•

Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy. Zamówienia publiczne i projekty
organizacji międzynarodowych - publikacja MSZ, 2018
Czytaj więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM)
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ZREZYGNUJ Z OTRZYMYWANIA OD NAS WIADOMOŚCI.

