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PAKISTAN.
GOSPODARKA W CIENIU
POLITYKI
Autor:
dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków
Międzynarodowych

Arsenał nuklearny i strategiczne położenie sprawiają,
że Pakistan jest ważnym elementem architektury
bezpieczeństwa w regionie i polem współzawodnictwa
między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na
sytuację gospodarczą tego kraju wpływają wydarzenia
polityczne i problemy międzynarodowe, przede
wszystkim wieloletni konflikt z Indiami o Kaszmir
oraz bliskie relacje z Afganistanem, z którego wycofały
się wojska amerykańskie i sojusznicze, a Talibowie
właśnie przejęli władzę.

Autorzy:
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Mozambik to 30-milionowy kraj w Afryce
południowo-wschodniej, bogaty w zasoby naturalne i
położony wzdłuż zachodniego Oceanu Indyjskiego.
Ogromne rezerwy gazu mogą potencjalnie znacznie
przyśpieszyć wzrost gospodarczy kraju. Jednak rebelia
Al-Shabab od kilku lat opóźnia perspektywy rozwoju.
Naród borykający się z trudną sytuacją gospodarczą
próbuje rozwiązać swój wewnętrzny konflikt przy
pomocy militarnej państw sąsiednich. Prawdziwe
rozwiązanie musi jednak przyjść z wewnątrz.
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Zatoczyliśmy koło. Przez trzy ostatnie dekady Zachód
przeszedł od euforii dla własnej potęgi po wygraniu
„zimnej wojny” do permanentnego zarządzania
kryzysami.
Najpierw
gospodarczym,
potem
społecznym – wywołanym przez masowe migracje a
teraz pandemię – i w końcu ustrojowym. Europa
znalazła się w punkcie wyjścia. I znów, jak 30 lat
temu, jednym z naszych poważnych wyzwań jest
Rosja.

28.08 - ekspert CSM dr Bartłomiej Nowak uczestnikiem debaty
“Europa po pandemii. Apetyt na więcej (dez)integracji?, zorganizowanej
....................w ramach konferencji Campus Polska Przyszłości.
Więcej informacji znajdziesz TU

Mamy Europę, potrzebujemy
Europejczyków!
Generacja
Erasmusa i otwartych granic do dzieła!
Dr Bartłomiej Nowak

Wszystkie kraje unijne są
zgodne,
że
trzeba
mocno
uszczelnić granice zewnętrzne
UE
dr
Małgorzata
Bonikowska o sytuacji
w
Afganistanie
oraz
podsycaniu przez białoruski
reżim kryzysu migracyjnego
[31.08]

Pakt migracyjny i azylowy
potrzebny od zaraz – dr
Bartłomiej Nowak, ekspert
CSM, na antenie radia TOK
FM [30.08.2021]

Polacy najchętniej odgrodziliby
się od Rosji i udawali, że nie
istnieje. Niemcy nie kierują się
takimi rojeniami – pisze
Eugeniusz Smolar, analityk
CSM,
na
łamach
Rzeczpospolitej [29.08]

Zaskoczeniem była szybkość
ofensywy talibów. Myślę, że to
jest ten czynnik, którego nie
wzięto pod uwagę - dr
Małgorzata Bonikowska w
programie "Horyzont" na
antenie TVN24 o sytuacji
w Afganistanie [27.08]

Jesteśmy w mentalnej pułapce
pomiędzy
obawami
o
konsekwencje kolejnego kryzysu
migracyjnego a chęcią niesienia
pomocy ludziom –
dr Małgorzata Bonikowska o
podejściu UE do napływu
uchodźców z Afganistanu
[25.08]

Europie towarzyszy poczucie
ogromnego
rozczarowania
Amerykanami.
Sytuacja
w
Afganistanie
będzie
miała
wpływ na relacje unijnoamerykańskie”
– dr Małgorzata Bonikowska
dla Polskiego Radia [18.08]

Dr Małgorzata Bonikowska
w programie EKG o kryzysie
migracyjnym, budżecie 2022
oraz KPO na antenie radia
TOK FM [24.08]

Polska staje się problemem na
własne życzenie –
dr Małgorzata Bonikowska
na antenie Super Expressu
o
obecnym
stanowisku
Polski jako gracza na arenie
międzynarodowej [23.08]

Gra
polityczna
wokół
Afganistanu polega na tym, żeby
nie powodować, aby Talibowie
byli wskazani na Chiny
i Pakistan – dr Małgorzata
Bonikowska o sytuacji w
Afganistanie dla “Panoramy”
na antenie TVP [20.08]

Łukaszenko gra ludźmi
w polityczną grę dr
Małgorzata
Bonikowska,
prezes CSM, o granicy
zewnętrznej UE w kontekście
migrantów
na
granicy
polsko-białoruskiej [20.08]

Gdy to się zakończy, należy
zadać sobie pytanie: czym będzie
Afganistan? – dr Małgorzata
Bonikowska o destabilizacji
regionu i decyzji prezydenta
Joe Bidena o wycofaniu
wojsk [16.08]

Bruksela nie zaakceptuje nowych
ograniczeń
w
środowisku
medialnym
- dr Małgorzata Bonikowska
w rozmowie z INFO.CZ
o nowej ustawie medialnej
[16.08]

Polska złożyła Krajowy Plan
Odbudowy
późno,
ale
postepowanie
wokół
KPO
przebiega zgodnie z procedurą,
a Komisja nie nadużywa swoich
kompetencji – dr Małgorzata
Bonikowska
na
łamach
EuroActiv.pl [08.08]

Polska jest członkiem UE,
uczestniczy
we
wszystkich
pracach
instytucji
unijnych,
budowanie wrażenia, że jest
jakaś Unia obok, która jest obcym
ciałem i czegoś od nas chce, jest
absolutnie
mylące
–
dr
Małgorzata Bonikowska dla
Polskiego Radia 24 [08.08]

Przez świadomie wywołane
konflikty
politycy
realizują
odwieczne
czele
Rosji
–
osłabienie
wewnętrznej
spoistości struktur sojuszniczych
oraz więzi transatlantyckich” –
pisze w artykule dla Gazety
Wyborczej
ekspert
CSM
Eugeniusz Smolar [02.08]

14 września 2021
Zapraszamy na kolejną rozmowę zorganizowaną
przez Centrum Stosunków Międzynarodowych
i Fundację Konrada Adenauera w Polsce
ZOOM NA ŚWIAT
CZY ZACHÓD TRACI
WPŁYWY?
w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook
Centrum Stosunków Międzynarodowych

→

→

20-22 września 2021
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY jest istotną
częścią debaty publicznej o polskiej i europejskiej
gospodarce. Dobrą i trwałą EKG jest programowanie
tematyki w ramach szerokiej dyskusji i konsultacji.
Prelegentami
EKG
będą
autorytety,
wizjonerzy,
osobowości, wybitni eksperci, przedstawiciele gospodarki,
polityki, nauki oraz mediów.
Zapraszamy na sesje Przywództwo 5.0 – kluczowe kompetencje
liderek przyszłości oraz USA, UE, Polska – nowe otwarcie?
z udziałem prezesa CSM dr Małgorzaty Bonikowskiej.

5-6 października 2021
Warsaw Security Forum (WSF) to wiodąca
europejska platforma poświęcona współpracy
transatlantyckiej i skupiona na wypracowywaniu
wspólnych
odpowiedzi
na
wyzwania
bezpieczeństwa.
Polecamy panel What does 'Global Britain" mean for the role of the UK
and NATO in the Geopolitics of the Baltic Sea Region? z udziałem
dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezes CSM,
6 października 2021 o 09.00.

20-22 października 2021
Europejskie
Forum
Nowych
Idei
poświęcone
globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości
Europy. Przedstawiciele biznesu, liderzy, decydenci
debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu
i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych
trendach oraz o przyszłym kształcie Unii.
Zapraszamy na panel USA po Trumpie, USA Bidena, moderowany
przez dr Małgorzatę Bonikowską, prezes CSM,
w piątek, 22 października 2021 o 09.00.

“Birma. Złota ziemia roni łzy"
książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo
akademickie Dialog

Zmagania na peryferiach. Elity
III Rzeczypospolitej o Rosji –
książka dr Andrzeja
Turkowskiego, wydawnictwo
naukowe Scholar

"Skutki braku uznania
państwa w prawie
międzynarodowym" – książka
dr Szymona Zaręby,
Wydawnictwa INP PAN

"Węgierski syndrom Trianon" –
najnowsza książka prof. Bogdana
Góralczyka, wydawnictwo
Dialog, 2020
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