CSM INFO
sierpień 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

1. PUBLIKACJE
•

Komentarz CSM: „The Black Lives Matter and a New America in waiting”
Pandemia koronawirusa wstrząsnęła Ameryką. Pokazała również powszechny spadek
zaufania do USA na całym świecie. Jednak ruch Black Lives Matter przyniósł także
długo wyczekiwaną nadzieję. Wybory prezydenckie w listopadzie pokażą, czy ta
nadzieja się zmaterializuje – pisze dr Stephen F. Szabo w komentarzu The Black Lives
Matter and a New America in waiting.
Cały tekst dostępny jest tutaj.

• Komentarz CSM “The COVID-19 pandemic and the future of
multilateralism”
Kryzys multilateralizmu pojawił się w światowym systemie na długo przed objęciem
prezydentury USA przez Donalda Trumpa i wybuchem pandemii koronawirusa.
Paradoksalnie, potrzebujemy dziś multilateralizmu dużo bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej – pisze dr Bartłomiej E. Nowak w komentarzu The COVID-19 pandemic and
the future of multilateralism.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.

• Komentarz CSM “India – China Relations and Emerging Geopolitical
Dimension”
Po nieformalnym szczycie w Wuhan w 2018, na którym obecni byli liderzy Chin i Indii
wydawało się, że oba kraje są gotowe, aby wzmocnić relacje oparte na wzajemnym

zrozumieniu i współpracować na rzecz lepszej Azji i świata. Jednak agresywne
zachowanie Chin we wschodnim Ladakh zmieniło bieg wydarzeń – pisze dr Arvind
Kumar w publikacji EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First
Century: Challenges and Prospects.
Cały komentarz dostępny jest tutaj.

2. WYDARZENIA
•

18.08 – CSM LIVE TALKS SUMMER. Co dalej z Białorusią?
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Witold Jurasz (prezes Ośrodka
Analiz Strategicznych), Michał Potocki (dziennikarz Dziennika Gazeta Prawna,
współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”
Dowiedz się więcej

•

04.08 – CSM LIVE TALKS SUMMER. Afryka i Europa. Co nas czeka w najbliższych
miesiącach?
Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Andrzej Dycha (dyplomata, b.
ambasador Polski m.in. w Nigerii, Gwinei, Kamerunie), dr Bruno Surdel (politolog, ,
analityk CSM, b. wykładowca Uniwersytetu w Abudży), dr hab. Kamil Zajączkowski
(dyrektor

Centrum

Europejskiego

UW,

członek

Polskiego

Towarzystwa

Afrykanistycznego)
Dowiedz się więcej

4. CSM W MEDIACH
•

Rosja nie może sobie pozwolić na utratę kontroli nad Białorusią – Eugeniusz Smolar,
ekspert i członek Rady Fundacji CSM, na antenie TOK FM [27.08]
Dowiedz się więcej

•

Długofalowym interesem Zachodu, Unii Europejskiej, Polski jest utrzymanie Białorusi
niezależnej, niepodległej – dr Małgorzata Bonikowska, o możliwych scenariuszach
rozwoju na Białorusi dla Super Expressu [25.08]
Dowiedz się więcej

•

Migracja będzie trwała. Nie rozwiązaliśmy tego problemu, najważniejsze decyzje są
jeszcze przed nami – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla telewizyjnej

Panoramy [24.08]
Czytaj więcej
•

MSZ przestał się liczyć, centrum decyzyjne polityki zagranicznej Polski się przesunęło
– dr Małgorzata Bonikowska dla TVN 24 [20.08]
Czytaj więcej

•

Polska polityka zagraniczna w ogóle nie była prowadzona – Eugeniusz Smolar, ekspert
i członek Rady Fundacji CSM, o dymisji ministra Czaputowicza dla TOK FM [20.08]
Dowiedz się więcej

•

Nadrzędnym celem UE jest, aby chronić niezawisłą Białoruś, bronić obywateli przed
dalszą eskalacją przemocy i uspokoić sytuację w tym kraju – dr Małgorzata
Bonikowska, prezes CSM, w programie „Więcej świata” [19.08]
Czytaj więcej

•

Rządowe napięcia mogą doprowadzić do walk wewnętrznych w ciągu najbliższych
trzech lat – Piotr Maciej Kaczyński dla Balkan Insight [19.08]
Czytaj więcej

•

Rosja i Zachód są zainteresowane deeskalacją, uspokojeniem nastrojów na Białorusi i
być może poświęceniem Łukaszenki i wprowadzeniem nowej osoby – dr Małgorzata
Bonikowska o dla TVN24 [17.08]
Dowiedz się więcej

•

Dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o wynikach wyborów na Białorusi oraz sankcjach,
które może wprowadzić UE na antenie radia TOK FM [16.08]
Dowiedz się więcej

•

Procedura włączenia Konwencji Stambulskiej do porządku prawnego Unii Europejskiej
nie jest jasna – Piotr Maciej Kaczyński w komentarzu dla Rzeczpospolitej [16.08]
Czytaj więcej

•

Koronawirus i spadek cen ropy doprowadzą do największej recesji w Nigerii od lat 80.
– dr Bruno Surdel w wywiadzie dla radia WNET [14.08]
Czytaj więcej

•

Relacja Piotr Maciej Kaczyński z obozu uchodźców Moria na Lesbos dla Euractiv i
Onet [14.08]
Więcej informacji tutaj i tutaj.

•

Na wyspie jest jeden mały szpital, który nie jest w stanie przebadać wszystkich
potrzebujących. Ledwie starcza do obsługi miejscowych Greków – Piotr Maciej
Kaczyński w relacji z Samos dla Onet.pl [14.08]

Czytaj więcej
•

Zachód musi utrzymać jedność w sprawie Białorusi – ekspert i członek Rady Fundacji
CSM, Eugeniusz Smolar, na antenie radia TOK FM [11.08]
Dowiedz się więcej

•

Ważne są dwie rzeczy: żeby nie ginęli tam ludzie i po drugie – żeby Białoruś nie wpadła
ostatecznie w ręce Rosji – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla telewizyjnej
Panoramy [11.08]
Czytaj więcej

•

UE zależy na tym, żeby Białoruś i inne kraje objęte Partnerstwem Wschodnim były
państwami stabilnymi, rozwijającymi się w kierunku, który nie powoduje problemów na
zewnętrznej granicy Unii – powiedziała w Polskim Radiu 24 dr Małgorzata Bonikowska
[11.08]
Czytaj więcej

•

W Unii Europejskiej nie ma zgody co do tego, gdzie migranci mają ostatecznie trafić"
– dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polskiego Radia 24 [03.08.2020]
Czytaj więcej

5. POLECAMY
A. POLECANE WYDARZENIA
•

CSM LIVE TALKS → co wtorek o 10:00 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.

•

ZOSTAŃ JUROREM The Innovation in Politics Awards! W corocznym konkursie
organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z Wiednia biorą udział projekty
z całej Europy.
Więcej informacji tutaj.

B. POLECANE PUBLIKACJE
•

Węgierski syndrom Trianon -– najnowsza książka prof. Bogdana Góralczyka,
wydawnictwo Dialog, 2020
Czytaj więcej

•

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
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