WARSZAWA: "JAKA POLSKA 2030? DYLEMATY STRATEGII ROZWOJOWYCH"
25 lutego br. w gmachu Sejmu odbyła się konferencja "Jaka Polska 2030? Dylematy strategii
rozwojowych" zorganizowana przez Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a
oraz posła Marka Balickiego.
Podczas
spotkania
zaprezentowano
książkę "Jaka Polska 2030?", której
współautorzy wygłosili wprowadzenia do
dyskusji. Publikacja wydana staraniem
OMS im. F. Lassalle'a zawiera krytyczne
analizy tzw. raportu ministra Michała
Boniego
"Polska
2030"
autorstwa
Grzegorza Konata ("Polska 2030. Wzrost i
elastyczność czy rozwój i praca?"), Rafała
Bakalarczyka ("Wizja spójności społecznej
w raporcie Polska 2030 i jej krytyka"), dr.
Przemysława Sadury ("Polska 2030, czyli
edukacja bez innowacji. Główne błędy
raportu i nowe rekomendacje"), Piotra
Szumlewicza ("Modernizacja bez kobiet")
oraz dr. Szymona Szewrańskiego ("Polska
2030 a zrównoważony rozwój. Uwagi
dyskusyjne").

W czwartkowej konferencji wzięło udział
ponad 70 osób reprezentujących środowiska
akademickie, organizacje społeczne, związki
zawodowe i partie polityczne. W dyskusji
wzięli udział m.in. dr Maciej Gdula (socjolog z
Uniwersytetu
Warszawskiego,
"Krytyka
Polityczna"), prof. Jolanta Supińska (Instytut
Polityki
Społecznej
Uniwersytetu
Warszawskiego), prof. Jerzy Paweł Gieorgica
(politolog, Uniwersytet w Białymstoku),
Agnieszka Grzybek (Zieloni 2004), Dariusz
Szwed (Zieloni 2004), Magdalena Kaszulanis
(Związek Nauczycielstwa Polskiego), a także
członkowie zespołu doradców premiera i
współautorzy raportu "Polska 2030" Mateusz
Walewski
i
Rafał
Grzegorczyk.
Z elektroniczną wersją książki można zapoznać się za
pośrednictwem
strony
internetowej
jakapolska2030.pl. Na witrynie znajdzie się też
wkrótce pełny zapis sejmowej konferencji oraz
zapowiedzi kolejnych dyskusji, które planowane są
we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie.

- Wydając książkę "Jaka Polska 2030?"
chcieliśmy dokonać krytycznej analizy raportu
Boniego, która powinna stać się impulsem dla
lewicowych
środowisk
do
budowania
programowej
alternatywy
wobec
propozycji rządowych - mówi Michał Syska,
dyrektor
OMS
im.
F.
Lassalle'a.

WIEDEŃ: "KRYZYS W EUROPIE: RECESJA EKONOMICZNA - KRYZYS SPOŁECZNY POLITYKA PAŃSTWA - ALTERNATYWY"
W dniach 15 - 16 stycznia br. w Wiedniu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona kryzysowi
gospodarczemu w Europie zorganizowana przez Transform! Europe. Wśród uczestników reprezentujących
kilkanaście krajów znalazł się wicedyrektor OMS im. Lassalle'a dr Szymon Szewrański. Na witrynie
transform-network.org dostępne są relacje i materiały z konferencji. Transform! Europe jest europejską
siecią lewicowych think tanków i fundacji politycznych, w pracach której aktywny udział bierze OMS im.
Lassalle'a

OŚRODEK MYŚLI SPOŁECZNEJ

IM.

FERDYNANDA LASSALLE'A został założony w 2005 roku we Wrocławiu jako

niezależne stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie idei sprawiedliwości społecznej, pokoju,
praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Działania Ośrodka służą formułowaniu krytycznych refleksji o
współczesnym świecie i jego rozwoju oraz budowaniu ideowej alternatywy dla postulatów konserwatywnoliberalnych

i

nacjonalistycznych,

które

dominują

w

dzisiejszym

dyskursie

politycznym

w

Polsce.

Funkcjonowanie Ośrodka wzorowane jest na działających w Europie Zachodniej instytucjach typu „think
tank”, które pełnią rolę „fabryk idei” dla ruchów społecznych i partii politycznych. Ośrodek realizuje swoje
cele

poprzez

organizację

konferencji,

seminariów,

szkoleń

i

warsztatów,

działalność

badawczą,

wydawniczą i publicystyczną oraz kampanie społeczne. Dzięki współpracy z lewicowymi fundacjami i
instytutami z innych krajów OMS im. F. Lassalle'a bierze także aktywny udział w europejskiej debacie
politycznej i międzynarodowych projektach badawczych.

www.lassalle.org.pl
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