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Minęło 12 lat odkąd koalicja międzynarodowa pod przewodnictwem USA 
rozpoczęła okupację Iraku, mającą na celu przejęcie kontroli nad terytorium państwa 
irackiego, zmianę władzy oraz ustroju politycznego poprzez przymusowe wprowadzenie 
reform. Mogłoby się wydawać, że zbrojna akcja państw zachodnich przyniosła skutki. W 
ostatnich latach byliśmy bowiem świadkami Arabskiej Wiosny w krajach takich jak Arabia 
Saudyjska, Egipt, Irak, Jemen, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria, czy Tunezja. Trwające 
około 3 lata protesty społeczne i konflikty zbrojne, wywołane niezadowoleniem 
społeczeństwa z warunków życiowych, były także wyrazem sprzeciwu wobec korupcji i 
nepotyzmu władz oraz ograniczania swobód obywatelskich. Niestety, poza nielicznymi 
wyjątkami, Arabska Wiosna zakończyła się fiaskiem.  

Obecnie na sytuacja na Bliskim Wschodzie ulega systematycznej destabilizacji, 
której skutki widoczne są na całej mapie geopolitycznej świata, ze względu na 
zaangażowanie w konflikt m.in. Rosji, Stanów Zjednoczonych i Francji. Na niestabilną 
sytuację w znaczącym stopniu wpływa także ekstremizm islamski oraz szereg organizacji 
terrorystycznych, funkcjonujących na tym terenie. W Nigerii głównym problemem jest 
Boko Haram, Państwo Islamskie w Syrii i Iraku, rebelia w Jemenie. Konflikty pochłaniają 
z roku na rok tysiące ofiar – zarówno żołnierzy, jak i cywili. Czy można to zatrzymać? 

W związku z powyższym, 14 grudnia 2015 r. podczas debaty „Bliski Wschód w 
ogniu” chcielibyśmy zastanowić się nad realnymi rozwiązaniami oraz odpowiedzieć na 
szereg pytań dotyczących wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz ich skutków na świecie. 
Czy jest szansa na to, ze konflikt na Bliskim Wschodzie wygaśnie? Jakie są realne 
perspektywy tego konfliktu? Czy istnieje możliwość, aby na tym terenie zapanował pokój 
i demokracja? Czy demokracja jest skutecznym modelem dla tych państw? Jaka jest 
przyszłość regionu? Jaka jest odpowiedzialność Europy za to, co się dzieje? 

Zapraszamy do wspólnej dyskusji! 



Organizatorami wydarzenia są: 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów 
Centrum Europa !CE, Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW oraz Koło Naukowe Europa 
Nova. 

O projekcie Centrum Debaty Publicznej: 

Centrum Debaty Publicznej, to więcej niż forum publicznej dyskusji. To platforma wymiany myśli 
zbudowana w  oparciu o tradycyjną rolę uczelni wyższych jako animatorów dyskursu publicznego 
ufundowana na zasadzie swobody wymiany poglądów i reprezentowania szerokiego spektrum opinii. 
Wybierając istotne społecznie tematy, zniekształcane często przez media i polityczną narrację, staramy 
się budować przestrzeń rzetelnej i głębokiej refleksji, a poprzez jednoczesne zaangażowanie środowisk 
studenckich współtworzyć nowoczesną polską humanistykę i kształtować odpowiedzialność obywatelską. W 
oparciu o 9 lat doświadczeń przygotowujemy konferencje, debaty i publikacje łączące w sobie akademicką 
tradycję intelektualną z potrzebą aktywnego uczestnictwa w sporach kształtujących współczesną Polskę, 
Europę i świat. 

O organizatorach: 

Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW 

Od wielu lat Samorząd !CE to rozpoznawalny wśród studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej 
organizator wydarzeń związanych z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Do jego składu od lat 
dołączają osoby pomysłowe i zaangażowane w rozwój społeczności Centrum Europejskiego UW. Zespół 
Samorządu, realizuje projekty takie jak wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, imprezy tematyczne, 
seminaria, a także akcje charytatywne. Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni 
współpracy, zabawy i samorozwoju. 

Koło Naukowe „Europa Nova” 

„Europa Nova” to inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką 
integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych. Jego członkowie poza udziałem w naukowym życiu 
Centrum Europejskiego wydają dwumiesięcznik „!CEntrum Europa Świat”, organizują seminaria i debaty 
oraz aktywnie działają w ruchu naukowym. Członkowie koła prowadzą analizy zagadnień istotnych dla 
stosunków międzynarodowych, badają ważne problemy społeczne i  gospodarcze oraz oceniają zmiany 
w prawie UE. 

Stowarzyszenie Centrum Europa !CE 

Stowarzyszenie !CE działa na rzecz rozwoju społeczności wokół Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum 
Europejskiego UW. Wśród jego celów znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i 
absolwentów uczelni wyższych, organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i publicystycznym oraz 
aktywny udział w  organizacji dyskursu publicznego wokół problemów integracji europejskiej, sytuacji 
geopolitycznej Polski i  Europy, a także rozwoju polskiego społeczeństwa i wyzwań dla szkolnictwa 
wyższego. 


