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Fundacja Praw Przyszlych Pokolen (Stiftung fÃ¼r die Rechte zukÃ¼nftiger Generationen, SRzG) jest ponadpartyjna,
niezalezna organizacja (nie tylko mlodych) zrzeszajaca osoby nalezace do rÃ³znych srodowisk politycznych. Sluzaca
dobru powszechnemu Fundacja FPPP - nazywana takze Fundacja Mlodych - zalozona zostala w listopadzie 1997 we
Frankfurcie nad Menem. Z inicjatywy uczniÃ³w i studentÃ³w powstala jedyna w Niemczech fundacja, ktÃ³rej organizacja
zajmuja sie mlodzi ludzie.Â Obecnie Fundacja liczy 180 czÂ¥onkÃ³w, z czego 70 procent nie osiagnela jeszcze 30 roku
zycia. Dowodem na to, ze mlodosc nie jest kwestia wieku, stanowi fakt, ze najmlodszy czlonek ma 17 a najstarszy 85 lat.

GlÃ³wnym celem Fundacji Praw Przyszlych Pokolen jest przeforsowanie idei dlugotrwalosci i sprawiedliwosci
pokoleniowej we wszystkich dziedzinach, ktÃ³re dotycza stosunkÃ³w pokolen.Â Naszym zdaniem zadne pokolenie nie
moze zyc na kosztÂ pokolenia zyjacego po nim. Obecnie czesto spotykamy sie z takim zyciem na koszt przyszlosci.
Przykladem jest ciagle postepujaca degradacja srodowiska naturalnego, rozprzestrzeniajace sie bezrobocie wsrÃ³d
mlodych, powiekszajace sie stale zadluzenie panstwowe, krytyczny stan oswiaty, brak jednolitych praw dziecka i
dyskryminacja mlodego pokolenia w obecnym systemie rentowym. Wszystko to chcemy zmienic. Pragniemy przelamac
stare, zatwardziale stosunki polityczne i w ten sposÃ³b wplynac na dzialalnosc polityczna dotyczaca praw przyszlych
pokolen. Nasza Fundacja pragnie przyczynic sie do zycia i rozwoju przyszlych pokolen, ktÃ³rych egzystencji zagrazaja
coraz bardziej zaostrzajace sie konflikty podzialowe.
Filozof Vittorio HÃ¶sle rozrÃ³znia trzy typy sprawiedliwosci podzialu: sprawiedliwosc socjana, sprawiedliwosc
miedzynarodowa i sprawiedliwosc pokolen. Dwa pierwsze typy dotycza dzisiaj zyjacych ludzi.

"Jak duza moze byc rÃ³znica pomiedzy najbogatszymi i najbiedniejszymi dziesiecioma procentami spoleczenstwa w
Niemczech?"- to pytanie sprawiedliwosci socjalnej. Pytaniem "ile pomocy powinny otrzymac najbiedniejsze kraje swiata
?" zajmuje sie sprawiedliwosc miedzynarodowa. Obecnie istnieje wiele organizacji, zajmujacych sie sprawiedliwoscia
socjalna i miedzynarodowa, ale Fundacja PrawÂ Przyszlych Pokolen" jest jedyna organizacja w Niemczech, ktÃ³ra
wyspecjalizowala sie w tematyce sprawiedliwosci pokolen. Nie oznacza to, ze wykluczamy ze swoich rozwazan pytania
sprawiedliwosci miedzynarodowej czy socjanej, gdyz ze wzgledu na samo zagadnienie problemowe nie jest to
mozliwe.Oznacza to jednak, ze w watpliwych sytuacjach przyznajemy pierszenstwo sprawiedliwosci pokolen, co widac
na przedstawionej obok grafice.
Fundacja ma rÃ³wniez inne cele. Jest miejscem rodzenia siÂ¥ nowych pomyslÃ³w i idei mlodego pokolenia, majacego na
celu znalezienie rozwiazan wszelkich problemÃ³w spolecznych. Gleboko wierzymy, ze mlodzi ludzie sa w stanie
wypracowac kreatywne, ponadideoligiczne sposoby rozwiazania problemÃ³w przyszlosci. Pomagamy im w
opublikowaniu wlasnych rozpraw i ksiazek, umozliwiajac przez to ich nowym pomyslom zaistnienie w spoleczenstwie.
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