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Wizja

Czym jest sprawiedliwosc pokolen?

Obecne spoleczenstwo zyje na koszt swoich dzieci. Przykladem na to jest postepujaca ciagle degradacja srodowiska
naturalnego, czyli miedzy innymi dziura ozonowa, efekt cieplarniany, odpady nuklearne, wymieranie rozmaitych
gatunkÃ³w zwierzat i roslin, wyjalowienie ziemi, nienaturalny wzrost ilosci ryb w oceanach i morzach, wykarczowywanie
dÂ¥ungli. Takze ciagle zwiekszajace sie zadluzenie panstwowe jest fenomenem, ktÃ³ry na pewno w negatywny sposÃ³b
wplynie na zycie przyszlych pokolen. Wszystko to jest nastepstwem dzisiejszej polityki, ktÃ³ra pogwalca podstawowe
prawa sprawiedliwosci pokolen. Zobowiazani jestesmy pozostawic naszym dzieciom spuscizne, ktÃ³ra umozliwi im
uksztaltowac swoje zycie wedlug wlasnych wyobrazen oraz da im mozliwosc korzystania z tego samego potencjalu co
my dzisiaj. Komisja Brutlandzka definiuje "dlugotrwaly rozwÃ³j" w odniesieniu do sprawiedliwosci pokoleniowej jako
"rozwÃ³j, w ktÃ³rym wspÃ³lczesne spoleczenstwa zaspokaja swoje potrzeby, nie ryzykujac przy tym, ze przyszle
pokolenia swoich potrzeb nie beda mogly urzeczywistnic".

Oredownik etyki przyszlosci Hans Jonas sformuowal juz w roku 1974 nowa etyke odpowiedzialnosci: "Postepuj tak aby
skutki twojego dzialania pogodzic mozna bylo z trwaloscia ludzkiej egzystencji na ziemi". Motto Funacji laczy te dwie
rÃ³zne definicje: "Dzialalnosci, podejmowane przez dzisiaj zyjace spoleczenstwo musza pozostawic przyszlym
pokoleniom tyle swobody, aby i one zdolne byly do dzialania". Nawet jezeli na dzien dzisiejszy nasze srodowisko
naturalne i ludzkosc jako calosc nie sa zagrozone zaglada, to prawo przyszlych pokolen do zycia na ekologicznie
zdrowej, biologicznie rÃ³znorodnej planecie nigdy wczesniej w historii ludzkosci nie bylo tak zagrozone jak dzisiaj. Â

KrÃ³tkowzroczne planowanie politykow

W demokratycznym systemie z krÃ³tkimi okresami wyborczymi zasadniczy
problem stanowi odpowiedzialnoÂ¥Â¥ jednostki za podejmowane decyzje
polityczne . Wszyscy politycy mysla i planuja tylko w kategoriach
najblizszych lat, a nie na przestrzeni nadchodzacych dziesiecioleci.
Ich dzialania odnosza sie z reguly do terazniejszosci lub przyszÂ¥oÂ¥ci
najbliÂ¥szej, ich kroki nastawione sa na zaspakajanie potrzeb dzis
zyjacych obywateli (wyborcÃ³w),Â bez uwzglednienia interesÃ³w przyszlych
pokolen. Postep techniczny przyczynia sie jednak do tego, ze skutki ich
dzialania ( takie jak na przyklad budowa elektrowni atomowej) zmieniaja
przyszlosc i wplywaja na zmiane standardu zycia wielu nastepnych
pokolen. Niestety, na przestrzeni ostatnich dziesiecioleci
dalekowzrocznosc politykÃ³w nie szla w parze z przyrostem mozliwosci
technicznych. Obecni politycy podejmuja zbyt czesto decyzje, za ktÃ³rych
nastepstwa nie musza czuc sie odpowiedzialni- bo kto jest kanclerzem
przez piecdziesiat lat?Â
Nowa etyka przyszlosci

Wolnosc kazdego czlowieka konczy sie tam gdzie zaczyna sie wolnosc drugiego. Takze wolnosc kazdego pokolenia
ograniczona jest przez prawo do wolnosci nastepujacych po nim pokolen. "Przedluzenie dobrobytu wspÃ³lczesnego
spoleczenstwa prowadzi do zaniedbania przyszlosci" podsumowuje etyk przyszlosci Dieter Birnbacher. Sprawiedliwosc
pokoleniowa jest dzisiaj masowo pogwalcana, nasze spoleczenstwo dazy do osiagniecia szybkich zyskÃ³w i korzysci,
przesuwajac tym samym splate tych dlugÃ³w na przyszlosc. "Uprzyszlowienie" problemÃ³w ekologicznych stanowi dla
dzisiaj zyjacego mlodego pokolenia egzystencjalne zagrozenie bytu. Beztroska dziaÂ¥alnoÂ¥Â¥ dzisiejszego
spoleczenstwa okupiona zostanie tragedia przyszlych pokolen. Juz dzisiaj zyjace dzieci i mlodziez sa dotkniete tym
problemem. W obliczu istniejacych i ciagle powstajacych nowych problemÃ³w nie mozemy pozwolic sobie na taka
krÃ³tkowzroczna polityke. Potrzebujemy nowej etyki przyszlosci, aby dac szanse naszym dzieciom.
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Co oznacza pojecie "nastepne pokolenie"?

â€œGenerationengerechtigkeitâ€•? VisionÂ Pojeciem "nastepne pokolenia" definiujemy wszystkie przyszle, jeszcze nie
narodzone pokolenia, oraz juz obecnie zyjace, to znaczy dzisiejsza mlodziez. Dlaczego wlaczylismy do tej definicji
mlodych przedstawicieli dzisiejszego pokolenia? Uwazamy, ze nie ma znaczenia, czy dziecko wlasnie sie urodzilo czy
dopiero jutro sie urodzi. Im mlodszy obywatel, tym wczesniej jego los podobny bedzie do losow nastepujacych po nim
pokolen. Takze trzydziestolatkowie maja (w wiekszosci) jeszcze cale swoje zycie przed soba. Mlodziez, pozbawiona
prawa wyborczego jest tak samo bezsilna, jak po niej nastepujace pokolenia. Osoby, podejmujace dzisiaj wazne decyzje
polityczne, gospodarcze i spoleczne, naleza do sredniego lub starszego pokolenia. Natomiast skutki decyzji tej grupy
dotknÂ¥ pokolenia nastÂ¥pne, bez mozliwosci (pominawszy wyjatki) wplyniecia na ich tresc.

Ekologia - Po nas chocby potop...

Po raz pierwszy w historii ludzkosci zagrozone jest prawo przyszlych pokolen do zycia na ekologicznie zdrowej,
biologicznie roznorodnej planecie. Przykladem efektu takich, krÃ³tkowzrocznych dzialan w obrebie srodowiska
naturalnego jest efekt cieplarniany. Nasz dzisiejszy sposÃ³b pozyskiwania energii, oparty na przestarzalych zrÃ³dlach jej
wytwarzania, umozliwia wprawdzie uprzemyslowionym panstwom wyjatkowo wysoki standard zycia, z drugiej strony
stanowi jednak obciazenie niedalekiej przyszlosci trzydziestu, piecdziesieciu lat. Wedlug naukowcÃ³w to dzisiejsza
polityka pozyskiwania energii jest przyczyna nasycenia atmosfery dwutlenkiem wegla, co z kolei prowadzi do
zwiekszenie naturalnego efektu cieplarnianego i powoduje wzrost sredniej temperatury na Ziemi. Powodzie, fale
uchodzcÃ³w i coraz to nowe konflikty beda w przyszlosci - jak dzisiaj juz wiemy - skutkami tej krÃ³tkowzrocznej polityki.

Zadluzenie panstwowe - zycie na kredyt

Politycy faworyzuja terezniejszosc rÃ³wniez w strefie gospodarczej. Zadluzenie panstwowe osiagnelo w ostatnich latach
niewyobrazalnie wysoki poziom. Obecne spoleczenstwo od dawna nie zyje juz w ramach swoich srodkÃ³w, lecz obciaza
kosztami swojej konsumpcji po niej nastepujace pokolenia. Wielokrotnie w ostatnich latach wysokosc nowego zadluzenia
przekroczyla sume inwestycji panstwowych. "Wyborczymi prezentami" prÃ³buja politycy kupic sobie nowa kadencje
wyborcza, nie myslac zupelnie o skutkach jakie ich dzialania beda mialy na nastepne pokolenia. Nie mozemy pozwolic
na takie naduzycia. Zadne z pokolen nie moze zyc ponad stan.

Kryzys ubezpieczen emerytalnychÂ Â

Nasz socjalny system ubezpieczen, w szczegÃ³lnosci zas system ubezpieczen emerytalnych, przechodzi obecnie
olbrzymi kryzys. W obliczu bezrobocia i demograficznych zmian grozi nam nadmierne obciazenie obywateli placacych
dzisiaj skladki ubezpieczeniowe. Nastepstwem tego bedzie podwyzszenie skladek socjalnych, co nie oznacza, iz
dzisiejsza mlodziez, w przyszlosci w wieku emerytalnym, korzystac bedzie mogla z ubiezpieczen w ich dzisiejszym
zakresie. Nastapi tak zwane przesuniecie ciezaru z mlodych na starych, ktÃ³re przeciwstawia sie kazdemu odczuciu
sprawiedliwosci. Fundacja PrawÂ Przyszlych Pokolen zada sprawiedliwego podzialu istniejacych ciezarÃ³w pomiedzy
mlodymi i starymi (tzw. sprawiedliwosc miedzypokoleniowa).
Opracowane przez nas rozwiazanie tego problemu wzbudzilo zainteresowanie w wielu fachowych kregach.Â Ponadto
sprawiedliwosc musi byc osiagnieta rÃ³wniez w obrebie samego jednego pokolenia. Urzednicy, politycy i osoby
prowadzace prywatna dzialalnosc gospodarcza powinny zostac wciagniete do panstwowych ubezpieczen emerytalnych,
aby uniknac sytuacji, w ktÃ³rej coraz to mniejsza liczba obywateli bedzie placic coraz to wyzsze skladki dla coraz
wiekszej ilosci rencistÃ³w.
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Problemy z otrzymaniem miesca nauki u mistrzÃ³w

Waznym tematem jest dla nas wzrastajace bezrobocie wsrÃ³d mlodych. Liczba bezrobotnej mlodziezy osiagnela
najwyzszy poziom w powojennym spoleczenstwie (jak rÃ³wniez ogÃ³lna liczba bezrobotnych). "Rzadko kiedy tak
bezwstydnie oszukano mlodziez pozbawiajac ja perspektyw zawodowych i rzadko kiedy ta sama mlodziez przyjela to
bez sprzeciwu." (prof. dr Peter Grottian). Niestety coraz wiecej "starszych" zybezpiecza swoje miejsca pracy oraz swÃ³j
stan posiadania, (np. mianowanie na lekarzy Ubezpieczalni Spolecznej, ktÃ³re juz dzisiaj jest praktycznie nieosiagalne
dla studiujacych). Nie mozemy pozwolic, aby pierwszym doswiadczeniem mlodego pokolenia stalo sie bezrobocie.
Starzy i mlodzi musza wspÃ³lnie zawrzec nowa miedzypokoleniowa umowe, ktÃ³ra poprzez przemyslane, inteligentne
rozwiazania zagwarantuje wszystkim miejsca pracy.

Wykstalcenie - temat przyszlosci

Przyszlosc spoleczenstwa zalezy od dojrzalosci i zdolnosci jej obywateli. Zwlaszcza w Niemczech umysly ludzi, ich
zdolnosci i talenty sa podstawowymi czynikami wplywajacymi na przyszlosc. Do obowiazkÃ³w panstwa nalezy stworzenie
nowoczesnego systemu ksztalcenia, w ktÃ³rym mlodym stworzy sie szanse na zdobycie pracy, spoleczne
zaangazowanie, swiadome, odpowiedzialne dzialanie i doroslosc. Dlatego potrzebna nam rozlegla reforma oswiaty

Prawa dzieci - Dajcie man szanse decydowania o wlasnej przyszlosci

Mlodzi ludzie powinni otrzymac wiecej mozliwosci politycznych i praw do wspÃ³ludzialu w podejmowaniu waznych
decyzji. Tylko w ten sposÃ³b uda sie zrealizowac wszystkie konieczne reformy. Jezeli mlodzi stana sie odpowiednio duza
kwota w kalkulacjach politykÃ³w, isnieje szansa na zmiane istniejacych stosunkÃ³w. Nie powinno sie odmawiac prawa
wyborczego mlodym ludziom z powodu ich wieku. Takze w innych dziedzinach zycie gospodarczego powinni mlodzi
ludzie, ktÃ³rzy nie osiagneli jeszcze wieku 18 lat, traktowani byc na rÃ³wni z innymi.

Kultura dyskusyjna

W ciagu wielu spotkan wytworzyla sie w naszej Fundacji wysoka kultura rozmowy wedÂ¥ug mocnych, staÂ¥ych zasad.
NaleÂ¥a do nich:

1.Â Â Â Krytyka powinna musi byc zawsze konstruktywna.

2.Â Â Â Trzeba zawsze prÃ³bowac dokladnie zrozumiec argumenty partnera.
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3.Â Â Â Trzeba byc zawsze gotowym do zrewidowania swojego zdania, jezeli partner ma po swojej stronie lepsze
argumenty.

ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Â

Niejednokrotnie moglismy zaobserwowac, jak czlonkowie naszej Fundacji w debatach bronili dokladnego przeciwienstwa
swoich wlasnych przekonan, uwazajac, by retoryczne umiejetnosci ktÃ³regokolwiek z partnerÃ³w rozmowy nie staly sie
przeszkoda na drodze wzajemnego porozumienia. Mimo tak wysokiego poziomu dyskusji nie uwazamy sie za zadne
elitarne stowarzyszenie, lecz za zwiazek zupelnie normalnych mlodych ludzi, ktÃ³rzy pragna angazowac sie spolecznie.

Jezeli chcesz aby cos sie zmienilo musisz sam to zmienic.

W czasie naszych spotkan wypracowujemy zalozenia i realizujemy je. Dzialalnosc nasza nie ogranicza sie tylko do
dyskusji, jak w wielu innych organizacjach, ale i do dzialania, staramy sie przeforsowac to, co uznane zostalo w Fundacji
za wlasciwe. Dlatego mozna czlonkÃ³w FPPP spotkac rÃ³wniez na demonstracjach przeciw uzyciu energii atomowej.
Nasza dewiza: zanim przystapimy do jakiejkolwiek dzialnosci, rozwazamy wszystkie za i przeciw. Najwazniejsze decyzje
podejmowane sa po konsultacji z Komitetem Doradczym (patrz VI.: Zasady funkcjonowania Fundacji). Zdanie Komitetu
Doradczego jest dla nas wazne, nawet jezeli ostatecznie w Zarzadzie sami podejmujemy decyzje.
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