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Logo polskiej Sieci Fundacji im. Anny Lindh 

 
Miło nam poinformować, Ŝe z naszej inicjatywy powstało właśnie 
logo polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh. Uprzejmie prosimy o 
umieszczenie loga na Państwa stronach internetowych, obok 
głównego loga Fundacji (oba loga w załączniku). Jednocześnie 
przypominamy o naszym apelu, by przesyłali nam Państwo 
wszystkie informacje o swojej bieŜącej, a związanej z dialogiem 
eurośródziemnomorskim działalności, byśmy mogli dzielić się tymi 
wiadomościami za pomocą naszej strony internetowej. 

 
 
Combatants for peace zwyci ęzcą Nagrody EuroMed 2009 

 
Tegorocznym laureatem  Eurośródziemnomorskiej Nagrody w 
Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego, której hasłem przewodnim 
był "Dialog międzykulturowy na rzecz pokoju i współistnienia", 
została działająca w Izraelu i Palestynie organizacja "Combatants 
for Peace". Otrzymała ona większość głosów w 20 krajach 
Fundacji. Drugie miejce zajął "History in Action Project Team" 

(Bośnia i Hercogowina, Chorwacja i Serbia), następne „Israeli Committee Against House Demolitions” 
(Izrael), „Israel Women’s Network” (Izrael) oraz  „Parents Circle Families Forum” (Izrael, Palestyna). 
 
Organizacja „Combatants for Peace” została załoŜona w 2005 r. przez Ŝołnierzy izraelskich i 
milicjantów palestyńskich, którzy postanowili złoŜyć broń. Działają w róŜnych miejscach Zachodniego 
Brzegu Jordanu, w trzech dwunarodowych grupach stanowiących przykład partnerstwa izraelsko-
palestyńskiego, które jest bazą róŜnorakich działań na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia 
(spotkania, pokojowe marsze, wydarzenia publiczne, etc.). 
Więcej: http://www.euromedalex.org/news/israeli-palestinian-movement-combatants-peace-wins-euro-
med-award-dialogue-2009  
 
 
Wyniki konkursu grantowego „Przywracaj ąc zaufanie. Odbudowuj ąc mosty” 

 
Fundacja im. A. Lindh ogłosiła wyniki konkursów grantowych na 
projekty realizowane w ramach inicjatywy "Przywracając 
zaufanie. Odbudowując mosty". Przyznano łącznie 62 granty, w 
tym 49 wspiera projekty lokalne a 13 projekty o charakterze 

regionalnym. W ramach inicjatywy najwięcej projektów realizować będzie Palestyna (4), Egipt (4) oraz 
Izrael (3), Chorwacja (3) i Włochy (3). 
 
Listę nagrodzonych projektów oraz więcej informacji o konkursie na 
http://www.euromedalex.org/restoretrust 
 
Serdecznie pozdrawiamy, 
Joanna Sanetra-Szeliga                  Robert Kusek 
Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh 


