CSM INFO
kwiecień 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
• Program odbudowy gospodarki Muhammada Yunusa
Laureat pokojowej nagrody Nobla, członek Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK,
proponuje nowy program odbudowy światowej gospodarki po koronawirusie. Yunus zwraca
uwagę, że choć pandemia wyrządza wiele szkód na całym świecie, to oferuje też niezrównaną
szansę. Zanim nastąpi restart globalnej gospodarki, wszyscy powinniśmy sobie zadać
pytanie, czy na pewno chcemy wrócić w stare koleiny?
Cały tekst dostępny jest tutaj.

• Unia Europejska i Indie w najbliższej dekadzie: wzmocnienie
strategicznego partnerstwa
Unia Europejska i Indie podpisały umowę o współpracy jeszcze w 1994 r., a 10 lat później
strategiczne partnerstwo . W Europie panowało wtedy przekonanie, że NATO można w
zasadzie rozwiązać, a Stary Kontynent nigdy jeszcze nie był tak bezpieczny. Dano temu wyraz
w strategii pisanej przez zespół Javiera Solany – pierwszego Wysokiego Przedstawiciela UE
ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum
Stosunków Międzynarodowych w artykule dla Studies in European Affairs Uniwersytetu
Warszawskiego.
Cały artykuł dostępny jest tutaj.

•

Komentarz CSM: „ Świat po pandemii”

Przewidywanie przyszłych wydarzeń będąc w centrum historycznej pandemii o skali, której
świat nie doświadczył od ponad stu lat, jest jak próba oceny zachodzących wokół zniszczeń,
kiedy się tkwi w oku cyklonu. Pomimo, że brak nam jeszcze perspektywy i dystansu do tego co
się teraz dzieje, trzeba już stawiać pytania o kształt świata po tym, jak wyjdziemy z tej
katastrofy – pisze Tomek Chenczke w komentarzu Świat po pandemii.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.
•

Komentarz CSM: „Pandemia. How did it start?

Koronawirus nie jest wirusem nowym. Nowością jest natomiast jego odmiana – COVID 19, o
której nikt nie słyszał, aż do momentu wybuchu epidemii w Chinach. Cały świat solidaryzował
się wtedy z Państwem Środka, mocno dotkniętym przez nową odmianę wirusa. Solidarność
przerodziła się jednak w podejrzenia, obawy a nawet złość wymierzoną przeciwko Chinom, w
momencie kiedy wirus rozprzestrzenił się i zaczęliśmy walczyć ze światową pandemią – pisze
prof. Chintamani Mahapatra, rektor Uniwersytetu Jawaharlal Nehru w New Delhi.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.

2. WYDARZENIA
•

30.04 - CSM LIVE TALKS: Świat w czasach zarazy: Indie
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i prof. Chintamani Mahapatra
Dowiedz się więcej

•

28.04 - CSM LIVE MEETING: Wpływ pandemii na społeczeństwo
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, prof. Mirosław Grewiński i prof. Dominika
Maison
Dowiedz się więcej

•

23.04 – CSM LIVE TALKS: Włochy w czasach pandemii
Rozmawiali: Agnieszka Ostrowska i Andrea Carteny
Dowiedz się więcej

•

21.04 – CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie. Czy wirus wzmocni Rosję?
Rozmawiali: Witold Jurasz, Marek Budzisz i Zbigniew Parafianowicz
Dowiedz się więcej

•

16.04 - CSM LIVE TALKS: Świat w czasach zarazy: Australia
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i prof. Salvatore Babones
Dowiedz się więcej

•

14.04 – CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie. Wpływ pandemii na stosunki
międzynarodowe
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, Katarzyna Kacperczyk i Eugeniusz Smolar
Dowiedz się więcej

•

09.04 - CSM LIVE TALKS: Świat w czasach zarazy: Hong Kong
Rozmawiali: Agnieszka Ostrowska i prof. Chiu Chi Yue
Dowiedz się więcej

•

07.04 – CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie. Wpływ pandemii na stosunki
międzynarodowe
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, dr Jacek Bartosiak i prof. Bogdan
Góralczyk
Dowiedz się więcej

3. PROJEKTY
•

CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie
Czytaj więcej

•

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
•

Nie ulega wątpliwości, że myślenie przywódców państw członkowskich pod wpływem
tej pandemii się zmienia – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie
Polskiego Radia [24.04]
Dowiedz się więcej

•

Dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert CSM, o planowanych wyborach na antenie radia
TOK FM [23.04]
Czytaj więcej

•

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o reakcji UE na pandemię koronawirusa, na
antenie radiowej Jedynki [ 17.04]
Czytaj więcej

•

W obecnej sytuacji obywatele są skoncentrowani na innych sprawach niż wybory – dr
Małgorzata Bonikowska dla portalu CBSNews.com [16.04.2020]
Czytaj więcej

•

Koronawirus uderzył w opiekę zdrowotną i ochronę granic państwowych, a w tych
zakresach UE nie ma kompetencji – dr Małgorzata Bonikowska dla portalu tvp.info
[15.04.2020]
Czytaj więcej

•

Dr Bartłomiej Nowak o gospodarczych skutkach pandemii na rynkach
międzynarodowych, polityce międzynarodowej i krajowej oraz wyborach dla portalu

Crowd media [13.04]
Czytaj więcej

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.

•

THINKTANK LIVE TALKS → w każdy piątek o godz. 10 na profilu Facebook
THINKTANK
Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem 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

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

