Aktualności Fundacji im. Heinricha Bölla - maj 2015
Zapowiedzi kolejnych wydarzeń
Demokracja & Prawa Człowieka:
28.05.2015, seminarium „Contentious Hungarians on Both Sides of the Barricade Protesting against and for the Second Orbán Government (2010-2014)”, Warszawa
Na trzecim seminarium eksperckim projektu "Polityka protestu" badacz Mihaly Gyimesi z
Uniwersytetu Humboldta skomentuje mobilizację polityczną na Węgrzech. O projekcie
Energia & Klimat:
9.05.2015,
19.
Piknik
Naukowy,
Warszawa,
Stadion
Narodowy
Stoisko Fundacji w namiocie A2 szykuje dla odwiedzających konkursy, zabawy i pokazy z
zakresu recyklingu, świadomej konsumpcji oraz energii odnawialnych. Program
14.05.2015, debata „Górny Śląsk – Jaka przyszłość po węglu?”, Katowice
W maju rusza cykl debat o zielonych miejsc pracy z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku.
Debata inauguracyjna skupia się na zazielenianiu Górnego Śląska. Program
21.05.2015,
debata
„(Zielona)
Praca
dla
młodych”,
Kraków
Bezrobocie i prekariat dotykają w dużej mierze osoby wchodzące na rynek. Czy zielone miejsca
pracy mogą przełamać ten trend? Jakiej pracy potrzebują młodzi? Program
Polityka Międzynarodowa:
14-15.05.2015, międzynarodowe forum „Europa z widokiem na przyszłość”, Gdańsk
Konferencja łączy grono eksperckie z mediów, polityki, nauki i think tanków. Głos o sprawach
europejskich zabiorą m.in. Donald Tusk, Iwan Krastew, Lech Wałęsa. Program
Nowości
www.pl.boell.org / RSS / Facebook / Twitter / YouTube / Mixcloud / e-czytelnia Issuu
Demokracja & Prawa Człowieka:
We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka realizujemy projekt skupiony na edukacji
i poradnictwie prawnym dla osób związanych z kulturą i sztuką. Broszura wzmacniająca
środowisko
twórcze
w
obliczu
(auto)cenzury
„Wolność
artystyczna”
Aktywna rola ojców ma bezcenne znaczenie dla przezwyciężenia nierówności między kobietami
i mężczyznami. Dlatego Fundacja im. Heinricha Bölla wspiera projekt „Ojcowie i dzieci –
badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci”. Wyniki w broszurze
Ojcowie małych dzieci i wywiadzie „Ojcowie wychodzą z cienia”.

Energia & Klimat:
Co wiemy o realiach amerykańskiej rewolucji łupkowej? Analizy, wywiady i relacje z fundacyjnej
wizyty studyjnej do Stanów w dwujęzycznym numerze „Zielonych Wiadomości".
Zachęcamy
Transition.
klimatyczną
Poland's

do lektury anglojęzycznego bloga o transformacji energetycznej Energy
Michał Olszewski regularnie komentuje w nim polską politykę energetyczną i
z perspektywy zrównoważonego rozwoju. "Polish dance with nuclear", "How
industry
capitalized
EU
2030
climate
and
energy
goals?".

Jakie formy działania, solidarności i współpracy gwarantują jakość życie? Barbara
Unmüßig, prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla, przedstawia wizje i konkretne postulaty
zielonej polityki w „Transformacja społeczno-ekologiczna na rzecz dobrego życia”
Polityka Międzynarodowa:
Komentarz dr. Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat więzień CIA w
Polsce. Tekst „Trust no one but law”
Relacje
Demokracja & Prawa Człowieka:
Czy ruchy oburzonych zmienią oblicze demokracji i uprawiania polityki? Politolog Iwan Krastew
omówił związki między protestami a demokracją na wykładzie inaugurującym projekt „Polityka
protestu. Uwarunkowania protestu politycznego w Europie Środkowej". Nagranie
Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej oznacza obowiązek wprowadzenia do polskiego prawa i
praktyki przeciwdziałania przemocy pojęcia przemocy ekonomicznej. Infografiki, nagrania i
materiały dot. zjawiska oraz relacjami z seminariów - na stronie projektu.
Fundacja w mediach
Demokracja & Prawa Człowieka:
Kryzys gospodarczym wywołał tsunami protestów – od Grecji po Hiszpanię. EurActiv.pl
inspirowany debatą z Iwanem Krastewem analizuje największe demonstracje ostatnich lat i
ocenia skutki w przekrojowym tekście „Protesty w Europe".
Seminarium podsumowujące projekt „Przemoc ekonomiczna – prawo i przeciwdziałanie” było
szeroko komentowane w mediach:
 Artykuł na witrynie TOK FM „Przemoc to nie tylko znęcanie się. Polskie kobiety walczą
o alimenty i podział majątku
 Relacja w Gazecie Wyborczej „Miliardy niezapłaconych alimentów to przemoc"
 Audycja „Dość przemocy!" w TOK FM
 Wywiad Przemysława Wilczyńskiego z Agatą Chełstowską w Tygodniku Powszechnym
‘Badania przemocy ekonomicznej: co dziesiąty z nas ofiarą"
 Audycja „Niepłacenie alimentów do też przemoc" z Agatą Chełstowską, Agnieszką
Szałachowską i Małgorzatą Kolińską-Dąbrowską w programie "Dość przemocy!" w TOK FM
 Artykuł na witrynie TOK FM „Przemoc to nie tylko znęcanie się. Polskie kobiety walczą
o alimenty i podział majątku"
 Relacja z seminarium w Gazecie Wyborczej „Miliardy niezapłaconych alimentów to
przemoc"
 Audycja „Jak walczyć z przemocą ekonomiczną?" z Agatą Chełstowską, Aleksandrą
Niżyńską i mec. Grzegorzem Wroną w programie "Dość przemocy!" w TOK FM

Energia & Klimat:
Zaproszona na fundacyjną debatę o wizjach i realiach niemieckiej transformacji energetycznej
Bärbel Höhn, przewodnicząca Komisji Środowiska w Bundestagu, opowiada w wywiadzie dla
Euractiv.pl o doświadczeniach z Energiewende, reakcjach społeczeństwa, zagrożeniach, a
także wpływie na obszary węglowe.
Polityka Międzynarodowa:
Dyrektorka Fundacji Irene Hahn-Fuhr i korespondent ARD Henryk Jarczyk wspominają w
programie „Sąsiedzi” prof. Władysława Bartoszewskiego i komentują relacje polskoniemieckie.
Matronat
W ramach upowszechniania wiedzy na temat przemocy seksualnej Fundacja objęła
matronatem roczny projekt „Moc Przemocy”. Działania Fundacji Punkt Widzenia i
Stowarzyszenia Nastawnia koncentrują się na badaniu społeczno-kulturowych uwarunkowań
tego zjawiska poprzez monitoring mediów, 40 warsztatów dla mężczyzn, 3 konferencje, spot,
stronę internetową i fanpejdż. Zapraszamy do upowszechniania efektów projektu!
Polecamy:
Anglojęzyczna relacja i nagrania z konferencji Fundacji im. Heinricha Bölla w Berlinie
„Ukraina, Rosja, Unia Europejska”. W panelu wystąpili m.in. Timothy Snyder, Bernard
Kouchner,
Ralf
Fücks,
Jewgienij
Gontmacher
i
Jacek
Kucharczyk.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zbadał w 6 krajach, w tym Polsce, warunki
niezbędne do rozwoju energetyki obywatelskiej: zaangażowanie społeczne oraz mechanizmy
wsparcia
ze
strony
władz.
Raport
Zgłoszenia na międzynarodowe stypendium parlamentarne
Przydatne linki
 Międzynarodowy portal o transformacji energetycznej EnergyTransition w wersji
polskiej, czyli m.in. e-book, wykresy, infografiki, FAQ oraz regularny newsletter
na
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 Praktyki w Fundacji
 Współpracujemy medialnie z zielonym portalem informacyjnym OZE.pl i energetyczną
platformą Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ECOnet Poland
 Niezależny portal debaty.org.pl
Zachęcamy do publikowania i udostępniania fundacyjnych materiałów za wskazaniem źródła i
aktywnym linkiem do naszej strony.

Będziemy wdzięczni za przekazanie e-mailem informacji o wykorzystaniu tekstów Fundacji.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo komunikatów od Fundacji im. Heinricha Bölla na ten adres,
prosimy o przesłanie e-maila z nagłówkiem „usuń” na adres: pl-info@pl.boell.org. Na ten
adres prosimy też zgłaszać uwagi do newslettera.
Fundacja nie odpowiada za treść zewnętrznych stron internetowych.

