Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

NEWSLETTER
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

2021
styczeo

17 stycznia w Moskwie aresztowany został Aleksiej Nawalny,
rosyjski opozycjonista, prawnik, publicysta.
PONADTO W NUMERZE POLECAMY:
Działania RODM w Szczecinie

„Aleksiej Nawalny stał się ofiarą prześladowao
politycznych, które naruszają podstawowe zasady
praworządności. Wzywam władze rosyjskie do uwolnienia
pana Nawalnego i zaprzestania stosowania represji wobec
jego zwolenników – napisał na Twitterze minister spraw
zagranicznych
Zbigniew
Rau.”
Więcej na -> https://www.tvp.info/52103214/szef-msz-zbigniew-rau-aleksiej-nawalny-ofiara-przesladowan-politycznych
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Parlament Europejski domaga się zdecydowanego
zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji

„Posłowie wzywają kraje UE do zdecydowanego wzmocnienia sankcji
wobec Rosji. To konsekwencja niedawnego uwięzienia Aleksieja
Nawalnego. Relacje między UE i Rosją pogarszają się od wielu lat.
Posłowie podkreślają znaczenie krytycznego przeglądu współpracy z Rosją
w różnych dziedzinach polityki zagranicznej oraz w odniesieniu do takich
projektów takich jak Nord Stream 2.
Relacje między UE i Rosją pogarszają się od wielu lat. Posłowie
podkreślają znaczenie krytycznego przeglądu współpracy z Rosją
w różnych dziedzinach polityki zagranicznej oraz w odniesieniu do takich
projektów
takich
jak
Nord
Stream
2.
Wzywają UE do natychmiastowego wstrzymania budowy tego
kontrowersyjnego rurociągu. Posłowie są również zdania, że UE nie
powinna pozostawad miejscem przyjaznym dla rosyjskiego kapitału
niewiadomego
pochodzenia.”
więcej
na
->
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/20210119IPR95904/parlament-domaga-sie-zdecydowanegozaostrzenia-unijnych-sankcji-wobec-rosji
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Oświadczenie MSZ ws. masakry przed
kościołem Matki Bożej z Syjonu
w Aksum w regionie Tigraj

fot: MSZ
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•
fot: A.Savin

Polska
z
ogromnym
niepokojem
przyjmuje
doniesienia o masakrze ludności cywilnej, do jakiej miało dojśd pod koniec
ubiegłego roku przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum w etiopskiej
prowincji Tigraj.
Z całą stanowczością potępiamy sprawców tej barbarzyoskiej zbrodni
popełnionej w miejscu kultu religijnego. Oczekujemy, że władze Etiopii
podejmą niezwłocznie wszelkie możliwe działania zmierzające do
wyjaśnienia jej okoliczności oraz ukarania sprawców.
Wzywamy strony konfliktu do powstrzymania się od przemocy
i przestrzegania praw człowieka, zapewnienia bezpieczeostwa ludności
cywilnej, a także właściwej ochrony miejsc kultu i wolności wyznania.
Apelujemy o nieskrępowany dostęp dla dostaw humanitarnych do prowincji
Tigraj.
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-ws-masakry-przed-kosciolem-matki-bozej-zsyjonu-w-aksum-w-regionie-tigraj
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Minister Spraw Zagranicznych wziął
udział w spotkaniu Trójkąta
Lubelskiego

Fot. Tymon Markowski / MSZ

„Trójkąt Lubelski, pomimo pandemii, wspiera rozwój
naszej partnerskiej współpracy. W ramach trójstronnej
formuły możemy omawiad zagadnienia bezpieczeostwa
naszego regionu i inne kwestie kluczowe w naszych
trójstronnych relacjach – powiedział minister Zbigniew
Rau podczas rozmów z szefami dyplomacji Litwy
i Ukrainy. ”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-wzial-udzial-w-spotkaniutrojkata-lubelskiego

6

Fot. PAP/EPA/SEAN GALLUP

Po wyborach przeprowadzonych w połowie stycznia, nowym
szefem niemieckiej partii CDU został Armin Laschet. Nowy
szef niemieckiej partii rządzącej CDU opowiedział się za
finalizacją gazociągu Nord Stream 2. Nowy lider chadeków
uchodzi za kontynuatora kursu Angeli Merkel, a także jej
potencjalnego następcę na fotelu kanclerskim oraz
zwolennika
sojuszu
z
Zielonymi.
Więcej na -> https://radioszczecin.pl/342,625,nowy-szef-cdu-za-ukonczeniem-nord-stream-2
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Rok 2021 zainaugurowaliśmy 25 stycznia debatą online pt.: „Koniec wolności
w
Internecie?” podczas, której uczestnicy dyskutowali na temat cenzury politycznej
i
światopoglądowej
w
największych
portalach
społecznościowych.
Z inicjatywy prof. Piotra Briksa w dyskusji udział wzięli:

•
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W trakcie debaty poruszone były
poniższe zagadnienia:
1. Wolnośd słowa w Internecie a działania portali społecznościowych:
- Czy przypadek zablokowania kont Donalda Trumpa to wyjątek czy już tendencja?
- Czy blokuje się tylko treści konserwatywne, patriotyczne, chrześcijaoskie – czy to
tendencja ogólna/symetryczna?
- Czy FB, Twitter, Youtube jako prywatne firmy mają prawo blokowad kogo chcą i z jakich
chcą powodów? Czy blokują zgodnie z zapisami w regulaminach?
- Dlaczego jeśli wpisze się niemal każdy kontrowersyjny temat do przeglądarki Google, to
pierwsze pozycje zajmuje zawsze GW, Polityka, Newsweek itp.?
- Co mogą zrobid osoby, które nie godzą się na cenzurę wielkich korporacji?
2. Perspektywy na przyszłośd:
- W jaką stronę zmierza wolnośd słowa w sieci?

- Czy możliwa jest konkurencja z gigantami?
3. Różnica w dostępie do informacji – dorośli i młodzież:
- Dorośli znacznie lepiej radzą sobie z wyszukiwaniem informacji.
- Dzieci/młodzież środowiskowo skazani są na społecznościowy mainstream – co można
zrobid, żeby uchronid je przed zagrożeniem indoktrynacji?

Debata została nagrana i umieszczona na kanale Youtube RODM w
Szczecinie
Zapraszamy do obejrzenia!
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fot: Krystyna Kunicka

W piątek, 29 stycznia 2021 roku, o godz. 18.00 odbyła się prelekcja Gościsławy
Korpalskiej-Chabior, wieloletniej nauczycielki w szkołach podstawowych
i
ponadpodstawowych w Szczecinie, skarbnika i
członka Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Spol. Od wielu lat wolontariuszki RODM w Szczecinie, a od
października
2020
roku
konsultantki
naszego
Ośrodka.
Jest to już 9. edycja prelekcji połączonej ze wspólnym śpiewaniem kolęd
i
pastorałek organizowanej przez Stowarzyszenie Eko-Spol. Prelekcja
okraszona była wieloma fotosami ze zwyczajami bożonarodzeniowymi
z różnych krajów Europy oraz przykładami muzycznymi w wykonaniu Chóru
Akademickiego Politechniki Szczecioskiej pod dyr. prof. Jana Szyrockiego,
w
którym
przez
wiele
lat
Pani
Gościsława
śpiewała.

Niestety w tym roku ze względu na pandemię prelekcja odbyła się
online na platformie ZOOM
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Fot. Radosław Adamski
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