Warsztaty: „Tematy globalne – jak ciekawie i rzetelnie o nich informować?”
Czas: 25-26 października 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, ul. Limanowskiego 23
Zapraszamy do udziału w warsztatach, które podejmują tematy kluczowe dla zrozumienia, dlaczego tak
daleko nam do zrównoważonego i sprawiedliwego świata. Polityka żywnościowa i inwestycyjna,
sprawiedliwość podatkowa, kontrola nad zasobami i współpraca rozwojowa to kwestie szczególnie
ważne dla mieszkańców krajów globalnego Południa. A dla nas? Problemy związane z globalizacją
gospodarki w coraz większym stopniu dotykają również obywateli państw bogatych, przez co rozszerza
się pole działań podejmowanych we wspólnym interesie.
Biorąc udział w warsztatach będziesz mieć okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat zjawisk o zasięgu
globalnym, a od profesjonalistów dowiesz się, jak rzetelnie i ciekawie o nich pisać, mówić i blogować.
Warsztaty skierowane są do studentów, aktywistów, publicystów, blogerów oraz wszystkich osób
zainteresowanych tematami globalnymi i współpracą z mediami.
Tematyka krajów Południa pojawia się w polskich mediach i Internecie zwykle w formie newsów
o nagłych wypadkach czy wybuchach konfliktów. Atak terrorystyczny w Nairobi, przy okazji którego
dowiedzieliśmy się, że przeciwko wiceprezydentowi Kenii toczy się sprawa przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym w Hadze dotycząca zbrodni przeciwko ludzkości, czy konflikt w Syrii to przykłady
informacji, jakie kształtują naszą wiedzę o tym, co się dzieje na globalnym Południu. Rzadziej pojawiają
się bardziej złożone newsy, na przykład o tym, że Coca-Cola czy PepsiCo kupując cukier z ogromnych
plantacji w Azji i Ameryce Płd., przyczyniają się do bezprawnych wysiedleń rdzennych mieszkańców.
Mówiąc wprost – o tematyce zależności globalnych i sytuacji ludzi w biedniejszych regionach świata
z polskich mediów nie dowiemy się prawnie nic! Zmieńmy to!
Wiele osób o sytuacji najbiedniejszych społeczeństw dowiaduje się od organizacji pozarządowych.
Starają się one nagłaśniać najważniejsze problemy, pokazują rozwiązania i inspirują do podjęcia działań.
Zagadnienia globalne są fascynujące i każdy może znaleźć w śród nich temat bliski swojemu sercu i
zainteresowaniom.
Organizatorzy warsztatów: Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz Polska Zielona Sieć (PZS).
Czas: 25-26 października 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, ul. Limanowskiego 23
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do dnia 21 X 2013 poprzez formularz zgłoszeniowy on-line
(proszę kliknąć: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).
Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz pokrywają koszty podróży i noclegu (Centrum DIALOG) dla
osób dojeżdżających spoza Warszawy. Liczba miejsc uczestników warsztatów jest ograniczona,
a w przypadku większej liczby osób zgłaszających się organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru
zgłoszeń.
Kontakt:
Emilia Ślimko, Polska Zielona Sieć, emilia@zielonasiec.pl, tel. 601 284 099
Daria Żebrowska-Fresenbet, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, daria.zebrowska@igo.org.pl

PROGRAM WARSZTATÓW
Piątek 25.10.2013
Część pierwsza – Jakie są zależności między krajami Północy i Południa?
11.00 - 12.30 Wprowadzenie w temat: największe wyzwania globalne, ogólnie relacje i osi konfliktów
oraz współpraca rozwojowa między krajami Północy i Południa. Prowadzenie: IGO i PZS
Skoro mamy do dyspozycji coraz nowsze technologie, skoro dystans nie jest już kłopotem w rozwiązywaniu
problemów, skoro obieg informacji daje pełną wiedzę „tu i teraz”, dlaczego nie potrafimy umożliwić większości ludzi
na Ziemi godnego życia? Dlaczego większość krajów na świecie wciąż boryka się z dużymi problemami
rozwojowymi? Czy jest jakieś drugie dno tej sytuacji?

12.40 - 14.00 Zawłaszczanie ziemi – proceder zagrażający społecznościom lokalnym i środowisku
naturalnemu. Prowadzenie: IGO
Termin odnosi się do kontrowersyjnego zjawiska kupowania lub dzierżawienia dużych obszarów ziemi w krajach
globalnego Południa przez firmy lub rządy innych państw. Żyzne ziemie, które dotychczas zapewniały stabilne
źródło dochodów lokalnym społecznościom, są sprzedawane, i to poniżej ich wartości. Niestety, decyzje o sprzedaży
czy dzierżawie tych terenów rzadko konsultuje się z ich mieszkańcami. Dlaczego ziemia jest teraz tak cenna dla
inwestorów i co mają z tym wspólnego agropaliwa oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej?

14.00 - 14.45 Przerwa na obiad
14.45 - 16.00 Suwerenność żywnościowa i zrównoważone rolnictwo – czyli jak walczyć z głodem na
świecie i wspierać rozwój lokalny. Prowadzenie: PZS
Dlaczego, mimo że żywności na świecie jest wystarczająco dużo, aby wyżywić wszystkich jego mieszkańców, prawie
co siódma osoba chodzi spać głodna? Dlaczego większość głodujących to rolnicy i społeczności wiejskie?
Przemysłowy model rolnictwa i polityki rolne bogatych krajów sprawiają, że jedzenie staje się towarem, jak każdy
inny. Czy możliwy jest bardziej sprawiedliwy i przyjazny człowiekowi i przyrodzie system żywnościowy?

16.10 - 17.30 Polityka międzynarodowych korporacji a sytuacja krajów Południa: Cz. I Podatki? Nie,
dziękujemy. Cz. II Korporacja pozywa państwo do sądu. Prowadzenie: IGO
Uwielbiamy płacić podatki. Jeszcze bardziej chcemy, żeby płaciły je międzynarodowe korporacje. Ale korporacje nie
chcą płacić. To także problem dla krajów globalnego Południa, gdzie unikanie płacenia podatków powoduje ruinę
w szpitalach, niedostatek szkół i przypadki śmierci z powodu chorób, na które są już lekarstwa. W przystępny
sposób przedstawimy machinacje międzynarodowych korporacji i inicjatywy organizacji europejskich na rzecz
ograniczenia ich uprawnień i sprawiedliwości podatkowej. Doktorat z ekonomii nie jest potrzebny.

17.45 - 19.15 NGO mówią rzetelnie o świecie! Prowadzenie: Claudia Ciobanu, Sven Haertig (Bankwatch
Network), IGO; sesja częściowo w jęz. angielskim.
Sektor pozarządowy jako rzetelne źródło informacji – unikatowe informacje, bezpośrednie relacje, współpraca
ze światem nauki. Oni mają czas, by docierać do źródeł problemów i umieją to komunikować światu. Historia
jednego artykułu, który zmienił tory europejskiej dyskusji.
Bonus: Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących globalnego Południa. Sektor pozarządowy stworzył
kodeks, który promuje szacunek dla godności ludzi będących bohaterami doniesień medialnych. Kodeks powstał
w odpowiedzi na krzywdzący wizerunek mieszkańców krajów globalnego Południa kreowany w światowych
mediach.

Sobota 26.10.2013
Część druga – Skąd czerpać wiedzę, jak komunikować i współpracować z mediami?
9.00 - 10.30 Media w krajach i o krajach Południa. Od notki prasowej do powieści reportażowej –
rzeczywistość i jej interpretacje. Gość specjalny: Adam Leszczyński
10.40 - 12.10 Dziennikarstwo obywatelskie – ważne źródło informacji o krajach globalnego Południa.
Prowadząca: Agnieszka Lichnerowicz
Rzetelna i ciekawie podana informacja stała się jednym z najcenniejszych towarów. Coraz większy udział w tym
mają użytkownicy Internetu, osoby niezajmujące się profesjonalnie dziennikarstwem, którzy coraz częściej kreują
opinię publiczną. Dziennikarstwo obywatelskie oraz blogosfera to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów
przekazu informacji. Jak uprawiać dziennikarstwo obywatelskie?

12.15 - 13.45 Europejskie bezpieczeństwo energetyczne – zmanipulowana dyskusja na wielką skalę
bez prawdziwej treści. Prowadzenie: PZS
W naszych gniazdkach prąd z Afryki? Kłótnie o elektrownie węglowe, atomowe, gaz łupkowy czy czystsze
i rozproszone źródła energii to normalność w Polsce. W tej awanturze brakuje jednak kontekstu globalnego –
Europa importuje energię potrzebną do zaspokojenia połowy swoich potrzeb, a do 2030 r. możemy importować
nawet 65% zużywanej przez nas energii! Europejska polityka zakłada import energii z krajów, które same borykają
się z brakiem suwerenności energetycznej, a także z innymi problemami rozwojowymi. Jednak my - Europejczycy
niewiele o tym słyszymy, ponieważ jest to niewygodna prawda, która mogłaby nam się nie spodobać.

13.45 - 14.30 Przerwa na obiad
14.30 - 16.15 Jak pisać ciekawie i rzetelnie? - sesja warsztatowa. Prowadzący: Roman Kurkiewicz
Jak pisać w sposób ciekawy o trudnych i skomplikowanych tematach? Jak przedstawiać fakty? Gdzie jest miejsce na
nasz komentarz, interpretację, ocenę? Jak zainteresować czytelnika? Czy każdy może i powinien pisać?

GOŚĆ SPECJALNY: Adam Leszczyński - historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, publicysta „Gazety
Wyborczej” i reporter. Członek zespołu Krytyki Politycznej. Autor dwóch monografii o historii społecznej PRL,
reportażu o epidemii AIDS „Naznaczeni” oraz książki „Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie
poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS” (2011, drugie wydanie pt. „Zbawcy mórz”, 2013). Współpracował
również z „Newsweekiem", „Polityką", „Przekrojem", „ResPubliką Nową" i „National Geographic".
PROWADZĄCY:
Agnieszka LICHNEROWICZ - reporterka, dziennikarka (TOK FM), podróżniczka. W pracy dziennikarskiej najbardziej
interesuje się przemianami: transformacjami, rewolucjami, ruchami oporu, rozwojem i prawami człowieka (od
Białorusi, przez Tunezję, po Birmę).
Roman KURKIEWICZ - dziennikarz, redaktor, wykładowca dziennikarstwa w Collegium Civitas i UW. Felietonista
tygodnika Przekrój, wydał dwie książki ze zbiorem felietonów: „Lewomyślnie" (2011), „Klapsy polskie" (2009).
Dwukrotnie Redaktor naczelny tygodnika „Przekrój” (2002 i 2012), z-ca red. naczelnego „Życia Warszawy” (20032004), szef publicystyki Programu II TVP (1995-1996). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”,
"Wprost", "Tygodniku Powszechnym", „Bluszczu”, Krytyce Politycznej.
Claudia CIOBANU – dziennikarka. Pracuje jako rzecznik prasowy CEE Bankwatch Network, sieci organizacji z Europy
Środkowo-Wschodniej zajmujących się monitorowaniem inwestycji międzynarodowych instytucji. Jej głównym
zadaniem jest współpraca z europejskimi mediami.
Sven HAERTIG-TOKARZ – redaktor treści mulitmedialnych CEE Bankwatch Network. Odpowiada za jasny
i zrozumiały dla odbiorców przekaz kampanii i publikacji oraz za komunikację z osobami i instytucjami
wspierającymi sieć.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie
publicznej - zasoby świata a procesy globalne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

WSKAZÓWKI DOJAZDU
Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
Z dworca kolejowego Warszawa Centralna:
- Autobus 501 (kierunek STEGNY)
- Autobus 519 (kierunek POWSIN-PARK KULTUR, z przystanku przed galerią Złote Tarasy).
MAPA
Należy wysiąść na przystanku MANGALIA na ul. Sobieskiego, przejść na światłach na drugą stronę ulicy
(ul. Limanowskiego znajduje się po lewej stronie od ul. Sobieskiego). Centrum DIALOG znajduje się po
prawej stronie ul. Limanowskiego. Dojście z przystanku ok. 3 min.
Inne autobusy do przystanku MANGALIA:
116, E-2 - z Nowego Światu (kierunek Wilanów)
172 - z Dworca Zachodniego (kierunek Sadyba)
N03, N31, N81 - kursy nocne
A – Centrum DIALOG

