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BOELLETYN WARSZAWA 5/2018
Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer Boelletynu. Maj stoi dla nas
wszystkich pod znakiem przygotowań do wprowadzenia nowego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE ws. ochrony danych osobowych. Od zawsze bardzo dbaliśmy o
właściwe zabezpieczenie wrażliwych informacji. Jednak, żebyśmy mogli nadal dzielić się z Wami
naszymi ideami, potrzebujemy potwierdzenia, że sobie tego dalej życzycie. Jeszcze dziś
wyślemy Wam wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Boelletynu. Mamy nadzieję, że
zostaniecie z nami!
Setna rocznica nadania kobietom praw wyborczych daje nam silny mandat do podejmowania
tematów równościowych. Jest też doskonałą okazja do rozszerzenia kręgów dyskusji dotyczącej
praw kobiet – potrzebnej dziś jak nigdy.
"Chcemy całego życia” - hasło tegorocznej, także jubileuszowej, X edycji Kongresu Kobiet, który
od lat wspieramy - doskonale odzwierciedla nasze podejście. Odpowiednia reprezentacja obu
płci we wszystkich obszarach życia publicznego już nam nie wystarcza. Chcemy włączenia
kobiecego spojrzenia do dyskusji o naszej rzeczywistości w jej wszystkich wymiarach –
ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturowym. W kobietach widzimy "agentki” i liderki
pozytywnych zmian, także, a może przede wszystkim, w zielonych tematach – często to właśnie
one są inicjatorkami działań na rzecz ochrony klimatu. Od trzech lat wspólnie z Collegium Civitas
przyglądamy się środowiskom kobiecym na Śląsku oraz ich reakcjom i postawom wobec
zachodzących tam zmian ekonomicznych i społecznych. Nasze badanie jak w soczewce
pokazuje emancypacyjny potencjał, jaki niesie ze sobą transformacja, a także różnorodność
doświadczeń życiowych kobiet. Zapraszamy na Kongres i dyskusję o wynikach badań, gdzie na
konkretnych przykładach pokażemy, co robią kobiety dla poprawy jakości życia.
Życzę inspirującej lektury!
Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla

ZAPOWIEDZI
24.05.2018, Warszawa

Powrót na Ziemię. Potrzeba nowej kultury.
Spotkanie w ramach seminarium Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – jak odzyskać Ziemię i
przyszłość w czasach kryzysu ekologicznego.
28.05.2018 - 30.05.2018, Gdańsk

Forum Europa z widokiem na przyszłość
16.06.2018 - 17.06.2018, Łódź
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X Kongres Kobiet

NOWOŚCI

Gra na czas w polityce migracyjnej Unii Europejskiej.
Relacja
Ponad dwa lata temu Unia Europejska podpisała porozumienie dot. zawracania osób ubiegających się
o azyl z Grecji do Turcji. Przez jednych przyjęte z entuzjazmem, przez innych mocno krytykowane
pozostaje do dziś jedynym konkretnym działaniem UE od czasu wybuchu „kryzysu uchodźczego”.
Agata Majos
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Przekształcamy nasz świat. Perspektywa równości płci.
Relacja
„Najpierw żarcie, potem moralność”, pisał przed laty Bertolt Brecht. Wprowadzanie w życie idei
zrównoważonego rozwoju to m.in. sztuka przezwyciężania podobnych fałszywych zestawień.
Gert Röhrborn

Współzależność, solidarność, sprawiedliwość. Zasady geo-polityki.
Relacja
Na ile społeczeństwo obywatelskie może wpływać na międzynarodowe negocjacje klimatyczne, które
są procesem czysto politycznym? Jak ostatnie dziesięć lat negocjacji zmieniło politykę i
społeczeństwo? Katarzyna Ugryn
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POLECAMY

Komentarz: Europe and the Ukrainian Civic National Identity
Adam Balcer o polityce UE wobec Ukrainy. Rewolucja z 2014 r. umocniła kurs zmian w
społeczeństwie ukraińskim w kierunku wartości UE - to wybór geopolityczny i cywilizacyjny,
silnie związany z trwającym procesem odbudowy tożsamości i państwa ukraińskiego. Polityka
Unii powinna być znacznie bardziej świadoma ścisłej korelacji między tymi dwoma
podstawowymi procesami i ich złożonością.

Komentarz: “Media pluralism further declines in Hungary”
Komentarz Krisztiána Simona, doktoranta na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie nt. naruszania
wolności mediów na Węgrzech w kontekście zamknięcia Magyar Nemzet, gazety krytycznej
wobec polityki Viktora Orbána.

Dossier: Europejski Atlas Energii. Fakty i dane na temat OZE w
Europie
Dossier dot. Eurpejskiego Atlasu Energii. Polecamy najnowszy podcast.

Atlas

może

stanowić kompas dla różnorodnych dyskusji energetycznych w państwach członkowskich UE.
Polska edycja ukaże się w drugiej połowie 2018 r.

Komentarz: Energiemonitor 2018. Aktuelle Meinungen zur
Energiewende.
Stefanie Groll, referentka ds. ekologii i zrównoważonego rozwoju Fundacji im. Heinricha Bölla w
Berlinie komentuje wyniki Raportu Energetycznego 2018

Niemieckiego Stowarzyszenia

Energetyki i Gospodarki Wodnej (BDEW): "Mieszkańcy Niemiec stoją za transformacją
energetyczną. Wdrażanie projektu

się opóźnia, a

winą za to obarcza się przede

wszystkim polityków, w znacznie mniejszym stopniu dostawców energii i protesty obywatelskie.”

Projekt: "Dwanaście Gwiazd"
Europejski projekt uruchomiony online 2 maja jest innowacyjną platformą do dyskusji na temat
przyszłości Europy, rodzajem publicznej rozmowy w sieci, każdy może wziąć w niej udział.

Komentarz : Für eine Wiederbelebung der transatlantischen
Wertepartnerschaft
Katrin Göring-Eckardt przewodnicząca frakcji Związek 90 / Zieloni w Bundestagu oraz Bastian
Hermisson, dyrektor biura hbs w Waszyngtonie komentują gościnnie na łamach dziennika
"Tagesspiegel" ostatnią podróż kanclerz Angeli Merkel do USA, podkreślając potrzebę większej
inwestycji w transatlantycką wspólnotę wartości.
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Artukuł: „Kto ma żywność, ten ma władzę”
Coraz silniejsza kontrola korporacji nad światowym rynkiem żywności oraz promowane przez
kraje Północy uprzemysłowienie i intensyfikacja rolnictwa, prowadzą w reszcie świata do
katastrofalnych skutków społecznych i ekonomicznych.

Artykuł: Catastrophe as France's bird population collapses
due to pesticides
W rolniczych obszarach Francji ptaki wymierają na masową skalę. Zdaniem naukowców to efekt
wzrostu zuzycia pestycydów.

MATRONAT
Projekt "Warsztaty z rewolucji” Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
W rocznicę wydarzeń roku '68 Fundacja im. Heinricha Bölla objęła matronatem zaangażowany
projekt artysytyczny "Warsztaty z rewolucji" współorganizowany przez Teatr Ósmego Dnia,
Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu oraz Estradę Poznańską.
Co łączy wielką rewolucję obyczajową, filozoficzną i duchową, która przeszła wtedy przez świat
zachodni z

tzw. marcowymi wypadkami w Polsce? Co mają z sobą wspólnego zryw

antykonsumpcyjny i protesty przeciw wojnie w Wietnamie z paleniem gazet i walką o wolność
słowa w Polsce? Jaki wpływ owe wydarzenia miały na zmianę świadomości społecznej? Jak
rodził się terroryzm i jak współistniał z pacyfizmem i ideami miłości głoszonymi przez niektóre
ruchy młodzieżowe? Trudno wymienić wszystkie zasługi i błędy tamtej rewolucji .
Bogaty program naszych wydarzeń rozpocznie się barwnym pochodem z GM Arsenał do Teatru
Ósmego Dnia 11 maja a zakończy 10 czerwca.

Do współpracy zaproszono artystów

performerów i artystki performerki działające w przestrzeni publicznej. 2 czerwca pokazane
zostanie kultowe przedstawienie Teatru Ósmego Dnia Arka. W tygodniu finałowym uruchomione
zostanie także... alternatywne radio, nawiązujące do pirackich rozgłośni lat 60 i 70.
Więcej na temat programu na stronie Galerii Miejskiej Arsenał.

PRZYDATNE LINKI
Anglojęzyczny blog "Reconnecting Europe", następca popularnego "Reshaping
Europe" służy temu, by na przekór europejskim kryzysom włączać obywatelki i obywateli
do myślenia o wzmacnianiu europejskiej wspólnoty oraz do działania na jej rzecz. Autorki i
autorzy z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii dzielą się pomysłami i refleksjami
na temat zbliżenia społeczeństw i instytucji unijnych oraz spajania centrum z peryferiami,
Wschodu z Zachodem.
Międzynarodowy portal o transformacji energetycznej EnergyTransition po polsku, czyli
m.in. e-book, wykresy, infografiki, FAQ oraz regularny newsletter. Wersja anglojęzyczna
pokazuje perspektywy różnych krajów. Polską politykę energetyczną komentują
dziennikarze naukowi Michał Olszewski i Ireneusz Sudak.
Wirtualna prezentacja o Fundacji PREZI

9/3/2018, 2:53 PM

6 of 6

http://newsletter.boell.de/m/7082466/

Fundacja im. Heinricha Bölla na świecie Berlin / Waszyngton / Praga / Bruksela / Kijów
/ Moskwa
Instytut Feminizmu i Demokracji Płci im. Gundy Werner gwi-boell.de / Facebook /
Twitter
Praktyki w Fundacji
Współpracujemy medialnie z energetyczną platformą Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej ECOnet Poland

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Facebook

Twitter

Youtube

RSS

Mixcloud

ISSUU

IMPRESSUM
Zachęcamy do publikowania i udostępniania fundacyjnych materiałów ze wskazaniem źródła i
aktywnym linkiem do naszej strony. Będziemy wdzięczni za przekazanie e-mailem informacji o
wykorzystaniu tekstów Fundacji.
Fundacja nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych.
Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej
bazie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są
udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji.
Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich
danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres
pl-info@pl.boell.org.

W celu rezygnacji z subkrybcji (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.
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