Szanowni Państwo,

Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako niezależny
akademicki ośrodek naukowo-analityczny rozpoczyna realizację nowej inicjatywy związanej
w obszarem, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski i całego regionu. Od kilku lat
obserwujemy wzrost zainteresowania bezpieczeństwem energetycznym i zagadnieniami
związanymi z polityką klimatyczną ze strony ugrupowań politycznych. Równocześnie jednak
dostrzegamy, że debata publiczna na tematy związane z bezpieczeństwem i klimatem rozwija
się w dwóch nurtach. Z jednej strony, żywą dyskusję na ten temat toczą specjaliści. Z drugiej,
tematyka, często w wersji uproszczonej, przenika do debat prowadzonych za pośrednictwem
mediów. Rodzi to poważne niebezpieczeństwo, zamknięcia tego dyskursu w ściśle
określonych ramach.

Naszym zdaniem ważne jest, aby debata nie ograniczała się tylko do wąskiego grona
specjalistów, a także, aby działania polityków nie ograniczały się do samej debaty podszytej
interesami partyjnymi i perspektywą najbliższych wyborów. Dlatego Ośrodek Analiz
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powołał w swoich strukturach Program
„Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna”. Jego celem będzie stymulowanie
debaty publicznej, mobilizowanie instytucji politycznych do działania, a także zabieranie
konstruktywnego, pozbawionego politycznego zabarwienia głosu w dyskusji w kwestiach
związanych z bezpieczeństwem energetycznym i polityką klimatyczną. Pragniemy, aby w
perspektywie kolejnych wyborów: samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich,
tematy te w znacznie większym niż obecnie stopniu znalazły się w spectrum zainteresowania
polityków, mediów i opinii publicznej.
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W planach nowego Programu mamy działania znane z wcześniejszych aktywności Ośrodka,
przede wszystkim seminaria z cyklu „Komentarze Politologiczne”, a także tematyczne
spotkania i warsztaty dla decydentów. Stałym punktem programu OAP UW będzie także
newsletter, poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu i polityce klimatycznej, którego
pierwsze wydanie pozwoliliśmy sobie Państwu przesłać. Znajdą w nim Państwo przegląd
najważniejszych wydarzeń i wypowiedzi, na tematy związane z bezpieczeństwem
energetycznym i ochroną klimatu, a także krótką analizę wydarzeń z polskiej i światowej
sceny politycznej oraz trendów, które uda nam się wychwycić dzięki uważnej lekturze
krajowych mediów.

Mamy nadzieję, że nasza nowa inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i odnajdą
w niej Państwo wartościowe dla siebie źródło wiedzy i inspiracji do szerokiej debaty.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW
dr Krzysztof M. Księżopolski – Szef Programu „Bezpieczeństwo energetyczne i polityka
klimatyczna” OAP UW, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego
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