Aktualności Fundacji im. Heinricha Bölla - czerwiec 2015
ZAPOWIEDZI KOLEJNYCH WYDARZEŃ
Demokracja & Prawa Człowieka:
12.06.2015, debata „Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce i Niemczech”, Warszawa
Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń o inicjatywach z zakresu budowania szacunku
i pielęgnowania postaw tolerancji w celu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Program
25.06.2015, seminarium eksperckie „Mobilizacja narodowej prawicy w Polsce”, Warszawa
Na 4 spotkaniu z cyklu "Polityka protestu" porozmawiamy z Danielem Płatkiem z
IFiS PAN o marginalizacji, instytucjonalizacji i radykalizacji skrajnej prawicy. Zaproszenie
Polityka Międzynarodowa:
12.06.2015, konferencja „Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań
międzynarodowych”, Warszawa
Obywatelstwo, bezpaństwowość, prawa cudzoziemców – to tematy konferencji z okazji 25-lecia
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którą wspiera Fundacja im. Heinricha Bölla. Program
13-14.06.2015, Big Book Festival, Warszawa
Podczas międzynarodowego festiwalu literackiego Fundacja wspiera blok dyskusyjny NA
WSCHÓD i NA ZACHÓD. W rozmowach ponad podziałami, stereotypami i granicami wezmą
udział m.in.: Władimir Sorokin, Swietłana Aleksijewicz, Janusz Wiśniewski, Boris Reitschuster,
Angelika Kuźniak, Eugen Ruge i Stefan Chwin. Program
NOWOŚCI I RELACJE
pl.boell.org / PREZI/ RSS / Facebook / Twitter / YouTube / Mixcloud / e-czytelnia Issuu
Przegląd działań 30 biur Fundacji im. Heinricha Bölla na całym świecie w obszarze demokracji,
polityki europejskiej, transformacji, kultury i sztuki. Raport po niemiecku.
Komentarz dyrektorki Fundacji Irene Hahn-Fuhr na temat wyników wyborów prezydenckich w
Polsce dla niemieckiej publiczności „Unversehener Wechsel”.
Demokracja & Prawa Człowieka:
Wzmocnienie obecności kobiet w debacie publicznej służy przełamywaniu stereotypów
płciowych. Fundacja im. Heinricha Bölla jako partner projektu „Głos kobiet się liczy” poleca
bazę ekspertki.org. Szczegóły
Infografiki, nagrania i materiały dot. zjawiska przemocy ekonomicznej oraz relacjami z
seminariów - na stronie projektu.
Wywiad Niżyńską „Przemoc ekonomiczna. Na krótkiej smyczy” z ekspertkami Agatą
Chełstowską i Aleksandrą w Wysokich Obcasach
Inspirowany projektem felieton Hanny Samson „Nie zajmuje się domem, bo nie jest
kobietą"

Przedstawiamy zbiór analiz na temat równości płci, sytuacji osób LGBT i strategii wzmacniania
kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej. Raport „Anti-Gender Movements on the Rise?”
Energia & Klimat:
Ruszył cykl spotkań o zielonych miejscach pracy - w Katowicach dyskutowano o
zrównoważonej transformacji górniczych regionów, a w Krakowie o zielonej wizji pracy dla
młodych. Relacje z dyskusji i zapowiedzi kolejnych spotkań na stronie.
Komentarz medialny o debacie „Górny Śląsk – Jaka przyszłość po węglu?”
Polityka Międzynarodowa:
Na międzynarodowym forum „Europa z widokiem na przyszłość” w Gdańsku grono
eksperckie z mediów, polityki, nauki i think tanków dyskutowało kwestie przyszłości Ukrainy,
unijnej polityki migracyjnej i ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii.
Nagranie audio i video wystąpienia Donalda Tuska.
Nagranie video „Ambasador Nowej Europy 2015”
Nagranie video „Liberalna demokracja w Polsce”
Relacje w TVN24, Gazecie Wyborczej, Polskim Radio, Dzienniku Bałtyckim.
POLECAMY
Prezes Fundacji Ralf Fücks wystąpi na Wrocław Global Forum (11-13.06.2015) w panelu dot.
bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej UE i USA oraz zrównoważonego miksu.
Przy tej okazji zachęcamy do lektury rozmowy wokół jego nowej książki o nowym podejściu do
ekonomi, innowacji i środowiska. W wywiadzie tłumaczy zasady inteligentnego wzrostu,
progresywne strategie energetyczne oraz rolę polityki, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu
w zielonej transformacji.
Nagrania konferencji Krytyki Politycznej - o bazie ekspertki.org, polityce płci w mediach i
inicjatywach Parlamentu Europejskiego na rzeczy równouprawnienia kobiet.
Nagranie Akademii Feministycznej z dr. Elżbietą Korolczuk współredaktorką książki
,,Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka" wydaną przez Wydawnictwo
UW przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.
MATRONAT
Matronat Fundacji im. Heinricha Bölla oferuje wsparcie promocyjne projektom zgodnym z jej
misją, profilem oraz z aktualnymi priorytetami tematycznymi. Opis idei, form wsparcie, trybu
zgłaszania i dotychczasowych kooperacji.
W celu podkreślenia wagi polityki energetycznej kraju dla strategii bezpieczeństwa narodowego
Fundacja matronuje konferencji „Kryzys surowcowy a bezpieczeństwo energetyczne
Polski” (17.06.2015, Sejm). Wystąpienia na temat realnych odpowiedzi na wyczerpywanie się
paliw kopalnych, transformacji energetycznej czy niemieckich scenariuszy na wypadek
(globalnego) kryzysu energetycznego wygłoszą m.in. prof. Zbigniew Karaczun, dr Janina
Pietrzak, dr Karolina Jankowska i Marcin Popkiewicz. Program
W ramach upowszechniania wiedzy na temat przemocy seksualnej Fundacja objęła
matronatem roczny projekt „Moc Przemocy” - badanie społeczno-kulturowych uwarunkowań
zjawiska poprzez monitoring mediów, 40 warsztatów dla mężczyzn, 3 konferencje, spot, stronę
internetową i fanpejdż. Zapraszamy do upowszechniania efektów projektu!
PRZYDATNE LINKI

Międzynarodowy portal o transformacji energetycznej EnergyTransition w wersji
polskiej, czyli m.in. e-book, wykresy, infografiki, FAQ oraz regularny newsletter
Wirtualna podróż po obszarach działania Fundacji – zobacz prezentację PREZI
Fundacja im. Heinricha Bölla na świecie
Berlin/ Waszyngton / Praga / Bruksela / Kijów/ Moskwa
Instytut Gundy Werner ds. Feminizmu i Demokracji Płci
gwi-boell.de / Facebook / Twitter
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.

