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skuteczność w zmniejszaniu migracji do UE i walce z
terroryzmem. Barierami są z kolei problemy wewnętrzne
kraju, których źródłem jest nadmierna populacja, słabo
rozbudowany przemysł oraz mentalność społeczeństwa

AUKUS – AMERYKAŃSKIE WSPÓŁZAWODNICTWO Z
CHINAMI KOSZTEM BEZPIECZEŃSTWA EUROPY?

Autor:

dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków
Międzynarodowych

15 września 2021 r. rządy Stanów Zjednoczonych,
Australii i Wielkiej Brytanii ogłosiły powstanie nowego
partnerstwa, które ma działać na rzecz bezpieczeństwa i
pogłębienia więzi w regionie Indo-Pacyfiku. Tak zwany
„AUKUS” ma także wspierać pokojowy i oparty na
regułach porządek międzynarodowy. Sztandarowym
projektem paktu jest budowa dla Australii okrętów
podwodnych o napędzie atomowym.
Powstanie AUKUS z jednej strony wzmacnia głosy za „strategiczną autonomią” Unii Europejskiej a z drugiej wskazuje
na rosnący niepokój związany z polityką Pekinu w odniesieniu do Tajwanu oraz w całym regionie Indo-Pacyfiku.

26.10 – Zoom na Świat: Trójmorze.
Polityczna utopia czy realna szansa?
Naszymi gośćmi byli:

Michał Baranowski, Dyrektor The German Marshall Fund of the United
States
Krzysztof Domarecki, przedsiębiorca, twórca Selena SA i funduszu
Fidiasz
Wojciech Przybylski, Prezes Res Publica, redaktor naczelny "Visegrad
Insight"
prof. Lutz Bellmann, Szkoła Biznesu, Ekonomii i Społeczeństwa,
Norymberga, Niemcy

19.10 – Diplomatic Coffee - Republic of South Africa
Naszą gością byla H.E. Nomvula J. Mngomezulu, Ambasadorka Republiki
Południowej Afryki w Polsce

12.10 – Polska w Afryce. Jak działać, żeby to miało sens?
Naszymi gośćmi byli:

Omenaa Mensah, bizneswoman, filantropka działająca na rzecz Afryki
Marek Zmysłowski, przedsiębiorca, inwestor, od 2013 prowadzi
działalność biznesową w Afryce

05.10 – Security of Europe: are we safe?
Naszymi gośćmi byli:

Frederick Benjamin “Ben” Hodges, b. dowódca wojsk lądowych USA
w Europie (w latach 2014-2017)
Waldemar Skrzypczak, b. doradca ministra obrony narodowej,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, generał broni
i dowódca Wojsk Lądowych RP (w latach 2006-2009)

Dr Małgorzata Bonikowska
szczycie
klimatycznym
COP26 na antenie radia TOK
FM [31.10]

Unia Europejska jest w ciągłej
budowie, a koniec tego procesu
zależy od państw członkowskich powiedziała dr Bonikowska,
prezes
CSM
na
antenie
Polskiego Radia 24 [26.10]

To spór dotyczący energetyki, ale
też czysto polityczny pomiędzy
krajami - skomentowała spór o
Turów dr Bonikowska, prezes
CSM, na antenie Polskiego
Radia 24. [22.10]

Merkel to cała epoka dla Unii
Europejskiej,
dla
Rady
Europejskiej i dla Niemiec. Czas,
w którym Niemcy wyszły z
cienia"
stwierdził
dr
Bartłomiej E. Nowak, ekspert
CSM na antenie TOKFM
[21.10]

Niemców niepokoi osłabienie
integracji europejskiej poprzez
projekt Trójmorza - Eugeniusz
Smolar, ekspert CSM, w
debacie
"Trójmorze
–
między
geopolityką
a
praktyką"
Instytutu
Bronisława Komorowskiego
[28.10]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, na antenie
TVN24 w debacie o Polsce i
UE w kontekście rezolucji
Parlamentu Europejskiego o
"kryzysie praworządności w
Polsce i nadrzędności prawa
UE" [25.10]

Polska potrzebuje współpracy z
innymi państwami UE, a KE nie
ma interesu, żeby konfliktować się
z jednym z członków
powiedziała dr Bonikowska,
prezes CSM, na antenie
Jedynki
Polskiego
Radia.
[22.10]

Polski rząd wie, że może szukać
sojuszników w rozmowach z
przedstawicielami
rządów.
Może
ich
przekonywać
wspólnymi interesami - dr
Bonikowska
o
rezolucji
Parlamentu
Europejskiego
[21.10]

Dr Małgorzata Bonikowska o
o
rezolucji
Parlamentu
Europejskiego
w
sprawie
wyroku polskiego Trybunału
Konstytucyjnego
oraz o nadrzędności prawa
polskiego nad unijnym [21.10]

O sytuacji na rynku pracy,
Polskim Ładzie, inflacji i
KPO mówiła dr Bonikowska
na antenie Radia TOK FM
[18.10]

Polecamy
komentarz
Łukasza
Polinceusz'a,
eksperta CSM, w programie
Radio Świat w Radio 357 o
niewiadomych po czeskich
wyborach [11.10]

Indie kształtują trzy czynniki:
wizja kraju jako wielkiej potęgi,
oddech Chin i relacje z Zachodem
- dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, w debacie Nowej
Konfederacji
o
polityce
zagranicznej i geopolityce
Indii [11.10]

Dr Małgorzata Bonikowska,
prezes CSM, na antenie
polsatnews.pl o orzeczeniu
Trybunału Konstytucyjnego o
nadrzędności
prawa
krajowego
nad
unijnym
[10.10]

Polski
rząd
powinien
współpracować z Frontexem powiedziała dr Bonikowska,
prezes CSM, na antenie
Polskiego Radia 24 [09.10]

Orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego o nadrzędności
prawa krajowego nad unijnym
jest elementem szerszej rozgrywki
–
pisze
dr
Małgorzata
Bonikowska, prezes CSM, na
łamach “Faktu” [08.10]

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

PANDENOMIA
Czy koronawirus zakończył erę
neoliberalizmu? – książka Piotra
Araka, wydawnictwo Poltext

Technologiczne magnolie.
Gdy większość z nas uwierzy,
że dzięki technologiom
zmienimy świat na lepsze
– książka Dominiko Bettman i
Pawła Oksanowicza,
wydawnictwo PWN

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