CSM INFO
marzec 2020
…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc
CSM jest w gronie najlepszych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej w
corocznym światowym rankingu opracowywanym przez Uniwersytet w
Pensylwanii
Centrum Stosunków Międzynarodowych to organizacja pożytku publicznego.
Jeśli uważają Państwo, że polityka międzynarodowa i sprawy zagraniczne
powinny być w Polsce lepiej znane i rozumiane, warto przeznaczyć na naszą
działalność 1% podatku dochodowego.
Nasz KRS 👉 0000105653

1. PUBLIKACJE
• Relacja CSM: „Europa i Świat w latach 2020-2030”
W najbliższej dekadzie Europę i świat czekają głębokie zmiany. Dla Unii Europejskiej będzie
to czas kluczowych decyzji, które wpłyną na jej funkcjonowanie i dalsze losy. O
najważniejszych wyzwaniach i szansach dla Europy i Polski rozmawiali uczestnicy „okrągłego
stołu” zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i biuro Parlamentu
Europejskiego w Warszawie we współpracy z ośrodkiem THINKTANK i hotelem Lake Hill
koło Karpacza.
Relacja dostępna jest tutaj.
•

Komentarz CSM: „Skutki pandemii w Azji Południowej”

Azja Południowa jak dotąd w małym stopniu jest dotknięta wirusem COVID19. Jednak duża
populacja, zły stan systemu służby zdrowia i niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
czynią ten obszar szczególnie podatnym na rozwój choroby. Najlepiej skutki kryzysu może
przejść największy kraj regionu - Indie. Jednak wszystkie będą potrzebowały pomocy
międzynarodowej dla poradzenia sobie ze zdrowotnymi i gospodarczymi następstwami
pandemii – pisze Patryk Kugiel, analityk PISM, specjalizuje się w krajach Azji Południowej
oraz polityce współpracy rozwojowej Polski i UE.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.

2. WYDARZENIA
•

•

•

•

•

•

31.03 - CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie: wpływ pandemii na stosunki
międzynarodowe
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, Witold Jurasz, dr Bartłomiej E. Nowak
Dowiedz się więcej
26.03 - CSM LIVE MEETING: Izrael
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i Alexander Rechter
Dowiedz się więcej
24.03 – CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie: wpływ pandemii na stosunki
międzynarodowe
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Janusz
Reiter
Dowiedz się więcej
19.03 – CSM LIVE TALKS: Tajwan w czasach zarazy. Inspiracje dla Europy
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i Mariusz Kowalski
Dowiedz się więcej
10.03 – Dyskusja „Europa i Świat w latach 2020-2030” zorganizowana przez biuro
Parlamentu Europejskiego oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych
Czytaj więcej
11.03 – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, z wizytą w Parlamencie Ukrainy
Czytaj więcej

3. PROJEKTY
•

Nowy projekt CSM “Stop fake. Start thinking”
Czytaj więcej

•

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
•

Warto porównywać pakiety pomocowe w różnych krajach, niektóre z rozwiązań tam
przyjętych można by zaadoptować w Polsce – dr Małgorzata Bonikowska, prezes
CSM, w audycji „Biznes przez sito” na antenie radia Chilli Zet
Czytaj więcej

•

Populiści przerzucają odpowiedzialność na Unię za swoją indolencję – Eugeniusz
Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, na antenie radia TOK FM [26.03]
Czytaj więcej
Nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia z taką sytuacją. Tak głęboki kryzys polityczny
i gospodarczy może dotknąć tak wiele krajów i społeczeństw – Łukasz Polinceusz na
łamach Polskiego Radia 24 [20.03]
Dowiedz się więcej
Decyzja o zamknięciu zewnętrznych granic UE jest spóźniona, ale dlatego, że wielu
kwestiach nie ma w UE mechanizmów scentralizowanego zarządzania – pisze dr
Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na łamach dziennika „Fakt” oraz w Fakt.pl
[19.03]
Czytaj więcej
Musimy być przygotowani na bardzo różne scenariusze i w tym rola rządów, aby
zabezpieczać rynki – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o podejmowanych rządowych
działaniach w walce ze skutkami wirusa [17.03]
Dowiedz się więcej

•

•

•

•

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w Polskim Radiu 24 o działaniach UE w
czasie pandemii
Czytaj więcej

•

Skoordynowane działania mogą dać lepszy efekt, a ponadto ważne jest zarządzanie
problemem, w tym przypadku wirusa – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla
Polskiego Radia o wpływie epidemii na unijną gospodarkę [13.03]
Dowiedz się wiecej

•

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polsat News na temat
konsekwencji pandemii koronawirus'a dla europejskiej gospodarki i o sytuacji we
Włoszech [11.03]
Czytaj więcej
Turcja próbuję jak najwięcej uzyskać i ma najmniej do stracenia – Łukasz Polinceusz,
ekspert CSM, o unijno-tureckich relacjach, związanych z polityką migracyjną na
antenie Polskiego Radia 24 [10.03]
Audycja dostępna jest tutaj
Nagłe pojawienie się dużych grup cudzoziemców burzy dotychczasowy świat. Rosną
niepokoje, wybuchają zamieszki – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o
migrantach w Grecji [08.03]
Czytaj więcej
Problem jest w tym, że nie sprawdza się już porozumienie unijno-tureckie dotyczące
granicy greckiej – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nielegalnych
migrantach na antenie Polskiego Radia 24 [06.03]
Audycja dostępna jest tutaj
Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Radiowej Dwójce komentował turecką
decyzję o otwarciu granic [06.03]
Audycja dostępna jest tutaj
Unia Europejska stała się zakładnikiem Turcji w kontekście kryzysu migracyjnego,
który nie odpuścił pomimo tego, że wydawało się, iż sytuacja jest w pewnej mierze
opanowana – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Polskiego Radia 24
[04.03]
Audycja dostępna jest tutaj
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5. POLECAMY
A. POLECANE WYDARZENIA

•

CSM LIVE TALKS → w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook Centrum
Stosunków Międzynarodowych
Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki
międzynarodowe i gospodarkę.

•

CSM LIVE MEETINGS → w każdy czwartek o godz. 17:00 na profilu Facebook
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Z naszymi gośćmi – dyplomatami, przedsiębiorcami, liderami opinii,
rozmawiamy o tym, jak radzą sobie ich kraje w obliczu pandemii.

B. POLECANE PUBLIKACJE

•

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

•

Indie w procesie reform: szanse dla Polski – raport Patryka Kugiela, PISM
Czytaj więcej

•

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

•

Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport Fundacji Schumana,
współautorstwa eksperta CSM dr B. Nowaka
Czytaj więcej

•

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

•

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

•

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
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
Czytaj więcej

•

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

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM)
Centre for International Relations (CIR)
ul. Mokotowska 1,
00-640 Warszawa, Poland (EU)
tel. +48 22 628 20 04, info@csm.org.pl
www.csm.org.pl
www.twitter.com/CIR_CSM
www.facebook.com/CIR.CSM
ZREZYGNUJ Z OTRZYMYWANIA OD NAS WIADOMOŚCI.

