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Spotkanie grupy roboczej Social & Human (SHWG) organizowane przez the 

International Arctic Science Committee (IASC), the Icelandic Centre for Research oraz Uniwrsyt 

w Akureyri w Islandii odbyło się 28.03.2020 w formie on-line z wykorzystaniem platformy 

Zoom. Spotkanie składało się z trzech sesji, dwóch otwartych dla publiczności, które w 

założeniu miały być powtórzeniem treści z uwzględnianiem uczestnictwa osób 

przebywających w różnych strefach czasowych oraz sesji zamkniętej dedykowanej członkom 

SHWG. W spotkaniach wzięło udział ok. 30-40 osób. Zebrania odbyły się pod przewodnictwem 

Komitetu Wykonawczego grupy w składzie: Andrey Petrov (przewodniczący) oraz Gunnar 

Gunnarsson (sekretarz grupy). Nagrania spotkań w ramach konkretnych sesji zostały 

umieszczone pod poniższymi linkami: 

SHWG Open Session 1: https://youtu.be/vhij7UH5hyo 

SHWG Open Session 2: https://youtu.be/oS4BUOrEh_Y 

Spotkania otwarte – po powitaniu zebranych oraz krótkim wprowadzaniu przez 

przewodniczącego grupy - dotyczyły przede wszystkim prezentacji przebiegu oraz wyników 

projektów realizowanych i współfinansowanych przez Grupę (Dugoterminowe perspektywy 

dotyczące Arktycznych Systemów Społeczno-EWkologicznych, działania Calotte Academy, 

Północne Forum Zrównoważonego Rozwoju oraz projekt Arctic Justice). Zdano również raport 

na temat działań związanych z SHWG, w skład których wchodzą: the European Polar Research 

Programme from EU-PolarNet, CHARTER, Projekt Horizon-2020, Arctic Policies and Strategies. 

W części zamkniętej rozstrzygnięto kwestie budżetowe. Szczególnej dyskusji zostały 

poddane projekty, w których wnioskowano o współfinansowanie przez Grupę. Po dyskusji z 

udziałem wszystkich obecnych członków Grupy zdecydowano finansować następujące 

projekty: 

• 16th ICRSS 

• BEPSII Sea Ice School 

• Coastal Arctic Science Teams (CoAST) 

• High-latitude Fires, Arctic Climate, Environment, and health (HiFACE) 



• Indigenous Methodologies in Collaborative Arctic Science 

• Integrated EA of the Northern Bering Sea – Chukchi Sea 

• RATIC/T-MOSAiC Workshop 

• Tangible Cultural Heritage 

• Gender in Polar Research (dodatek do funduszy 2019-20) 

 

Dodatkowo przedstawione oraz przedyskutowane zostały realizowane lub 

zaplanowane na najbliższy czas inicjatywy związane z profilem naukowym grupy SHWG. Pełne 

finansowanie uzyska projekt przedstawicieli Grupy: Creating Arctic Green Sustainable Growth 

model. 
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