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Aktywnosé od FPPP

1. Kongers Mlodych "Potrzebujemy nowych umÃ³w miedzypokoleniowych"
Erster Jugendkongress "Wir brauchen neue GenerationenvertrÃ¤ge" (1997)

7./8. listopada 1997 odbyl sie pierwszy zorganizowany przez Fundacje Praw Przyszlych Pokolen Kongres Mlodych pod
haslem "Potrzebujemy nowych umÃ³w miedzypokoleniowych". Przedstawiciele mlodego pokolenia reprezentujacy rÃ³zne
fundacje, mlodziezowe organizacje polityczne i zwiazkowe oraz zainteresowani uczniowie i mlodziez sformulowali nowe
umowy miedzypokoleniowe z zakresu ekologii, ubezpieczen spolecznych, zadluzenia panstwowego, pracy, oswiaty i
praw dziecka. Poparcie znalezli w znanych kolach ekspertÃ³w z dziedziny gospodarki i analizy spolecznej. WsrÃ³d nich
znalezli sie m.in. prof. dr E.U. WeizsÃ¤ker, prof. dr Ortwin Renn, prof. Bernd RaffelhÃ¼schen, prof. dr Vittorio HÃ¤sle, prof.
dr Peter Grottian, prof. dr Hubertus MÃ¼ller-Groeling, dr JÃ¼rgen Borchert, Matthias Berningen i Ekkehard von
BraunmÃ¼hl. Umowa zlozona zostala na rece Ã³wczesnej przewodniczacej Bundestagu w Bonn pani prof. dr Rity
SÃ¼ÃŸmuth.

2. Kongres Mlodych "Polityczny test - jak daleko przyszlosciowe sa programy partyjne dzisiaj?"
Zweiter Jugendkongress "Politiktest - wie zukunftsfÃ¤hig sind die Parteiprogramme?" (1998)

Od 11 do 13 lipca 1998 odbyl sie drugi Kongres Mlodych pod haslem "Polityczny test - jak daleko przyszlosciowe sa
obecne programy partyjne?". Z okazji wyborÃ³w do Bundestagu (wyzsza izba niemieckiego parlamentu) we wrzesniu
1998 w Niemczech zaprosilismy przedstawicieli mlodych z calych Niemiec, aby dokladnie przyjrzec sie programom
politycznym wszystkich organizacji partyjnych. Chcielismy stwierdzic, czy sa one ukierunkowane na przyszlosc czy tylko
na dzien dzisiejszy, czy uwzgledniaja interesy i potrzeby przyszlych pokolen. Chcielismy sprawdzic, czy nie zawieraja
ukrytych ciezarÃ³w, ktÃ³re pÃ³zniejszym pokoleniom utrudniac beda egzyctencje. Niestety wynik naszych studiÃ³w
pokazal nam, iz zaden z programÃ³w partyjnych nie byl przyszlosciowy na wszystkich plaszczyznach. Rzecznik Fundacji
JÃ¶rg Tremmel podsumowal: "Za 30 lat zaden z dzisiejszych politykÃ³w nie bedzie przy wladzy. Ale moje pokolenie
bedzie zmuszone, zyc w przyszlosci z nastepstwami ich krÃ³ktowzrocznej polityki, nastawionej tylko na dzisiaj i teraz.
Prawie zaden z dzisiejszych politykÃ³w nie bedzie mÃ³gl spojrzec swoim wnukom w oczy."
Ten test polityczny odbil sie szerokim echem w spoleczenstwie. Ukazalo sie przeszlo 200 informacji prasowych na ten
temat i setki nauczycieli dyskutowalo o wynikach Kongresu ze swoimi uczniami podczas lekcji wiedzy o spoleczenstwie.

3. Kongres Mlodych "50 lat konstytucji - co pozostalo, co dopiero nastapi?"
Dritter Jugendkongress "50 Jahre Grundgesetz - was bleibt, was kommt?" (1999)

14. i 15. maja 1999 odbyl sie 3.Kongres Mlodziezy pod haslem "50 lat konstytucji - co zostalo, co dopiero nastapi?" w
"Wassrewerk" bylym budynku Bundestagu w Bonn. W ramach uroczystosci z okazji 50-sieciolecia uchwalenia
Konstytucji zadalismy sobie pytanie, w jaki sposÃ³b sprawiedliwosc pokolen i ekologiczna dlugotrwalosc srodowiska
zagwarantowane musza byc w ustawie zasadniczej.
Po konferencji prasowej uczestnicy kongresu przyjeci zostali przez pania minister sprawiedliwosci Herte DÃ¤ubler-Gmelin
i przekazali jej uroczyscie "Oswiadczenie praw przyszlych pokolen", bedace propozycja Fundacji do unowoczesnienia
artykulu 20a w ustawie zasadniczej. Pani minister sprawiedliwosci nazwala nasza propozycje "godna przemyslenia" i
obiecala ustosunkowac sie do niej w czosopismie "Zeitschrift fÃ¼r Rechtspolitik" (patrz: Kampanie). W nastepujacej po
tym znaczacej dyskusji, w ktÃ³rej udzial wzieli mlodzi uczestnicy kongresu i znani eksperci, dyskutowano o mozliwej
zmianie ustawy zasadniczej pod wzgledem sprawiedliwosci pokoleniowej. W dyskusji wzieli udzial: prof. dr Ernst Ulrich
von WeizsÃ¤cker, prof. dr Hans Peter DÃ¼rr, prof. drÂ Franz-Josef Radermacher, Cem Ã–zdemir, prof. dr Heinz Theisen,
prof. dr Astrid Hedtke-Becker, dr Wolfgang Heyne, poza tym rÃ³wniez przewodniczacy Szwajcarskiej Fundacji
Zukunftsrat Robert Unteregger.
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Uczestnicy kongresu dyskutowali rÃ³wniez z zaproszonymi referentami. Rozmowy te zostaly udokumentowane i zostana
wkrÃ³tce opublikowane.

List otwarty do gabinetu SchrÃ¶deraÂ

Po objeciu wladzy przez SPD i Zielonych w pazdzierniku 1998 przestudiowalismy umowy koalicyjne, zwracajac
szczegÃ³lna uwage na uwzglednienie w nich praw przyszlych pokolen. W otwartym liscie do kanclerza Gerharda
SchrÃ¶dera, wszystkich ministrÃ³w jego gabinetu oraz przewodniczacych wszystkich partii napisalismy: "Umowy
koalicyjne sa duzym krokiem w kierunku sprawiedliwosci pokoleniowej w dziedzinie ochrony srodowiska naturalnego.
Tutaj udal sie duzy skok w przyszlosc. Na plaszczyznie gospodarczej - przy zadluzeniu panstwowym, ubezpieczeniach
spolecznych i bezrobociu mlodych - brakuje jednak nadal nowych, tresciwych impulsÃ³w. Obawiamy sie wzmocnienia
istniejacej juz tendencji do zaniedbywania praw przyszlych pokolen." W odpowiedzi na to otrzymalismy osobiste listy od
ministra spraw wewnetrznych Otto Schilyego, ministra do spraw finansow Oskara Lafontaina, ministra urzedu kanclerza
Bodo Hombacha, ministra ochrony srodwiska JÃ¼rgena Trittina, pani minister do spraw mlodzierzy Christine Bergmann i
przewodniczacego FDP Wolfganga Gerharda. Inni politycy przyslali standardowe odpowiedzi.

Europejski Kongres Mlodych

Fundacja Praw Przyszlach Pokolen" (Stiftung fÃ¼r die Rechte zukÃ¼nftiger Generationen) w obliczu historycznego
wyzwania dzisiaj zyjacego pokolenia, o stworzenie dlugotrwalego spoleczenstwa, powolala do zycia wspÃ³lnie z
Rotaract, AIESEC-iem, Mlodymi Europejskimi Federalistami (Junge EuropÃ¤ische FÃ¶deralisten JEF) oraz inicjatywa
studencka Club of Rome projekt pod nazwa "Our common future - realising sustainability" (Nasza WspÃ³lna Przyszlosc).Â
Wyzej wymieniony projekt podzielony zostal na trzy czesci:Â

â€¢Â Â Â Uniwersytet Internetowy (wirtualne spotkanie w sieciÂ pozwoli uczestnikom przygotowac sie do planowanego
Kongresu),Â

â€¢Â Â Â Europejski Kongres Mlodych w ramach EXPO 2000 w Hannowerze i

â€¢Â Â Â Rajd Gwiazdzisty, poprzez ktÃ³ry rezolucja Kongresu ma byc przedstawiona we wszystkich stolicach Europy.

Projekt potrwa od 3 czerwca 2000 do 15 sierpnia 2000.
Prawie co do dnia osiem lat po spotkaniu na szczycie w Rio de Janeiro, gdzie po raz pierwszy proklamowana zostala
zasada dlugotrwalosci pokolen, dazymy do tego, by poprzez apel mlodych sklonic przywodcÃ³w panstw do realizowania
tej zasady. Kongres i Rajd Gwiazdzisty maja na celu uwrazliwienie opinii publicznej w Europie na zasady dlugotrwalej
polityki.Â

ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂ ÂÂÂ
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Pod stwierdzeniem "dlugotrwale spoleczenstwo" rozumiemy spoleczenstwo, w ktÃ³rym urzeczywistniona zostala
ekologiczna i finansowa dlugotrwalosc (sustainability) przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwosci socjalnej. W
ekologicznie dlugotrwalym spoleczenstwie, w kazdym pokoleniu wyzwolona bedzie taka ilosc szkodliwych substancji,
jaka powietrze, woda i ziemia moga wchlonac. Odnawiajace sie zloza naturalne wykorzystywane beda tylko do tego
stopnia, na ile beda w stanie sie same reprodukowac. PokrÃ³tce, w ekologicznie i finansowo dlugotrwalej Europie nie
bedzie zycia na koszt wlasnych dzieci, nie beda wystawiane czeki bez pokrycia na przyszlosc. Europa, jakiej chcemy,
opowiada sie za sprawiedliwym podzialem istniejacych bogactw naturalnych pomiedzy PÃ³lnoca i Poludniem, pomiedzy
bogatymi i biednymi, pomiedzy kobietami i mezczyznami. Internetowy UniwersytetÂ bedzie forum dyskusyjnym, sluzacym
uczestnikom jako pomoc i miejsce nowych pomyslÃ³w .

Na Kongresie w Hannowerze sformulowana zostanie przez 400 mlodych uczestnikÃ³w rezolucja, poprzez ktÃ³ra szefowie
rzadÃ³w w Europie wezwani zostana do stworzenia spoleczenstwa nie zyjacego na koszt przyszlych pokolen. Nastepnie
mlodzi uczestnicy Kongresu przekaza osobiscie koncowy dokument przedstawicielom poszczegolnych rzdÃ³w. PÃ³zniej
wyrusza w podrÃ³z do domu pociagami i rowerami, aby zaniesc do stolic swoich ojczyzn uchwalona rezolucje oraz
kawalek sporzadzonej na Kongresie tablicy, ktora rezolucje ma symbolizowac. Temu jedynemu w swoim rodzaju
happeningowi, dzieki ktÃ³remu wymieniona wyzej rezolucja trafi do wszystkich stolic Europy, towarzyszyc beda liczne
raporty prasowe. Fundacja pragnie pozyskac swiatowej slawy ekspertÃ³w jako referentow kongresu, m. in.: Romano
Prodi (prezydent Unii Europejskiej), Ricardo Diez Hochleiter (przewodniczacy Klubu Rzymskiego, Club of Rome),
prof.dr.Amartya Sen (uniwersytet Harvarda), prof.dr.Klaus TÃ¶pfer (przewodniczacy Organizacji Ochrony Srodowiska
ONZ-tu), Michaela Schreyer (komisarz Unii Europejskiej do spraw finansÃ³w) oraz Margot WallstrÃ¶m (komisarz Ochrony
Srodowiska Unii Europejskiej, Szwecja).

ÂÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ

W tym krÃ³tkim slowie wstepnym nie mielismy mozliwosci wymienienia wszystkich zaproszonych ekspertÃ³w, nie ujmujac
im przy tym rangi, pelna liste umiescilismy w szczegÃ³lowym opisie projektu. Pragniemy aby slowo wstepne wyglosil
prezydent Niemiec Johannes Rau lub inna glowe panstwa z zagranicy. Celem Kongresu jest nie tylko rozpowszechnienie
idei dlugotrwalosci pokolen w spoleczenstwie, ale rÃ³wniez poparcie dla jednoczacej sie Europy oraz przyczynienie sie
do politycznego ksztalcenia osÃ³b, piastujacych w przyszlosci odpowiedzialne funkcje panstwowe i spoleczne.Â
Zorganizowanie Kongresu Mlodych jest do tej pory naszym najwiekszym projektem. Jego organizacja zwiazana jest z
wielkim nakladem pracy, ktÃ³ry przeliczyc mozna na prace, jaka wykonuje 10 osÃ³b przez 10 miesiecy. Choc bylismy
pomyslodawcami tego kongresu, nie jestesmy w stanie sami go zorganizowac. Dlatego przejelismy role koordynatora
calego projektu. Europejski Kongres Mlodych organizowany jest przy udziale wielu innych organizacji mlodziezowych
(swoja pomoc objecal juz AIESEC, JEF, ELSA, Rotaract). Kongres ma byc wkladem mlodziezy w pomyslny przebieg
EXPO 2000.

Kampania dotyczaca zmiany ustawy zasadniczej pod wzgledem ekologicznej dlugotrwalosci

Jedna z najpopularniejszych i najdalej w przyszlosc siegajacych akcji Fundacji jest zaangazowanie sie w celu ujecia w
ustawie zasadniczej praw przyszlych pokolen.
Nasze ustawodawstwo chroni obecnie przede wszystkim prawa dzisiaj zyjacego pokolenia. Na nas jednak spoczywa
odpowiedzialnosc za zycia przyszlych pokolen. Gwarancja egzystencji, szansa spokojnego zycia i rozwoju przyszlych
pokolen, jest dzisiaj niezwykle aktualnym tematem, gdyz obecnie zyjace spoleczenstwo zdolne jest zmienic siebie i
nature na wiele setek lat.Â Dlatego potrzeba chwili jest prawne powstrzymanie zaglady srodowiska naturalnego. Ustawa
zasadnicza, w tym przypadku niemiecka konstytucja musi gwrantowac prawa do zycia przyszlym pokoleniom. Nasza
Funacja, opierajac sie na koncepcie francuskiej organizacji "Conseil pour les droits des gÃ©nÃ©rations futures" opracowala
nowa wersje artykulu 20a (ochrona naturalnych podstaw zycia):
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Brzmi ona nastepujaco:

Ochrona naturalnych podstaw zycia

1.Â Â Â Panstwo, poprzez wladze wykonawcza i sadownictwo, chroni prawa i interesy przyszlych pokolen opierajac sie na
ustawach i prawie.

2.Â Â Â Panstwo gwarantuje, ze podstawowe elementy takie jak powietrze, woda, ziemia i atmosfera obciazane beda
szkodliwymi dla siebie substancjami tylko w takim stopniu, w jakim beda mogly, w okreslonym czasie, same sie
zreprodukowac, biorac pod uwage ich regeneracyjne zdolnosci.Â

3.Â Â Â Panstwa gwarantuje, ze zloza posiadajace zdolnosc do odnawiania sie, beda wykorzystywane tylko w takim stopniu,
w jakim moga sie reprodukowac. Naturalne zloza nie posiadajace zdolnosci reprodukowania sie i zasoby energii beda
eksploatowane oszczednie.

4.Â Â Â Panstwo zobowiazane jest nie przyczyniac sie do stwarzania zrÃ³del, ktÃ³re mogly by stanowic trwale zagrozenie i
przyczynic sie do powstania wielkich szkÃ³d, ktÃ³rych usuniecie byloby albo niemozliwe albo wymagalo
nieproporcjonalnie wysokiego nakladu sil i srodkÃ³w.

5.Â Â Â Panstwo zobowiazuje sie, ze istniejaca rÃ³znorodnosc swiata zwierzecego i roslinnego nie ulegnie zmniejszeniu
poprzez ludzkie dzialanie.

Ta nowa wersja, nazwana "Oswiadczeniem praw przyszlych pokolen" przekazana zostala w listopadzie 1998 dwudziestu
renomowynym ekspertom prawa z prosba o replike. Odpowiedzi zamieszczone zostaly w zbiorowym artykule Fundacji w
czasopismie "Zeitschrift fÃ¼r Rechtspolitik", ktÃ³ry ukaze sie w niedlugim czasie. Pani minister sprawiedliwosci
zobowiazala sie na lamach tego samego czasopisma ustosunkowac sie do naszej wersji artykulu 20a. Pierwszym
krokiem w naszej kampanii zmiany artykulu 20a jest dyskusja prawnicza. Pod tym wzgledem okazalo sie, ze od strony
prawnej wersja nasza jest nie do podwazenia. Jezeli rzeczywiscie udaloby sie nam, przeforsowac te poprawki w ustawie
zasadniczej, zrealizowalibysmy jeden z podstawowych celÃ³w naszej Fundacji, osiagniecie ekologicznie dlugotrwalego
spoleczenstwa.

Po refleksji czas na dzialanie. Po dobrej propozycji pora na jej urzeczywistnienie. Pierwszym krokiem w naszej kampanii
jest akcja zbierania podpisÃ³w, drugim selektywna kampania pod adresemÂ poszczegÃ³lnych osÃ³b, trzecim listy do
wybranych politykÃ³w.
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3. Kongres Mlodych

byl startem akcji zbierania podpisÃ³w. Naszym celem jest zebrenie 100.000 podpisÃ³w od osÃ³b popierajacych przyjecie
"Oswiadczenia praw przyszlych pokolen" do nowej wersji artykulu 20a. Zwracamy sie z prosba do wszystkich obywateli i
obywatelek o poparcie nas w tej akcji i podpis na naszej liscie. Fundacja PrawÂ Przyszlych Pokolen zamierza zwrÃ³cic sie
rÃ³wniez do innych organizacji zajmujacych sie ochrona srodowiska naturalnego takich jak Bund czy Nabu, z
zapytaniem, czy nie wsparlyby naszej akcji. Poza tym pragniemy skontaktowac sie z wplywowymi dziennikarzami,
proszac ich o zajecie sie tematem zagwarantowania sprawiedliwosci pokoleniowej w ustawie zasadniczej. Wszystkie te
akcje maja na celu zmiane swiadomosci spolecznej, co jest podstawa dla zmiany ustawy zasadniczej. Ostateczna
decyzja nalezec bedzie do politykÃ³w posiadajacy dwiech trzecie glosÃ³w. Poniewaz naszym koncowym celem jest
ponadfrakcyjne grupowe pismo dotyczace zmiany ustawy zasadniczej, od czerwca 1999 prowadzimy sprecyzowana
kampanie adresowana do poslÃ³w Bundestagu, z zapytaniem czy nie mogliby poprzec naszej akcji. Zdajemy sobie
sprawe, ze to dlugotrwale przedsiewziecie, nie zamierzamy sie jednak poddac.

KampaniaÂ na rzecz sprawiedliwosci pokoleniowej w ubezpieczeniach emerytalnych

Nasz obecny system ubezpieczen emerytalnych nie jest dla wszystkich sprawiedliwy. Deficyty, powstale w ostatnich
latach w kasach emerytalnych, zwiazane z nizem demograficznym, podzielone powinny zostac pomiedzy mlodych i
starych. Takie rozwiazanie problemu ubezpieczen emerytalnych, propagowane przez nasza Fundacje, a majace na celu
rÃ³wniez zlagodzenie konfliktu pokoleniowego, znalazlo pozytywny oddzwiek rÃ³wniez w fachowych kregach. Ponadto
reforma systemu ubezpieczen, proponowana przez nas, przewiduje wciagniecie do spolecznych kas ubezpieczen
politykÃ³w, urzednikÃ³w i osÃ³b prywatnych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. Dla uzyskania zmian, blokowanych
przez dotychczasowa polityke chcemy wypracowac do grudnia 1999 sadowe pismo, ktÃ³re wszyscy zobowiazani do
placenia skladek ubezpieczeniowych obywatele przekazac beda mogli oddzialowi sadowemu, ktÃ³ry zajmuje sie
rozpatrywaniem skarg socjalnych. Przez taka fale skarg w spoleczenstwie chcemy wywrzec nacisk na politykÃ³w,
zmuszajac ich do reformy systemu ubezpieczen spolecznych.

Ksiazki opublikowane w FundacjiÂ

Do innych zdeklarowanych zadan Fundacji nalezy pomoc mlodym ludziom w wyrazaniu swojego zdania poprzez
publikowanie ich twÃ³rczosci. Taka szanse mlode pokolenie otrzymuje bardzo rzadko. Dlatego tez jego zdanie ginie w
publicznej debacie, aÂ niejednokrotnie konstruktywnych pomyslÃ³w nie bierze sie pod uwage. Fundacja PrawÂ Przyszlych
Pokolen wydaje w regularnych odstepach ksiazki i publikacje, wspÃ³lpracujac przy tym z innymi wydawnictwami. Jako
pierwsza ukazala sie we wrzesniu 1997 w wydawnictwie Rasch und RÃ¶hring (Hamburg) ksiazka "Ten kraj pozyczyliscie
tylko od nas...", zawierajaca wypowiedzi szesciu mlodych ludzi w wieku od 17 do 26 lat na temat srodowiska
naturalnego, ubezpieczen spolecznych, spoleczenstwa pracy, zadluzenia panstwowego, oswiaty i praw dzieci. W maju
1998 ukazala sie rÃ³wnoczesnie w wydawnictwie Kore i Tremmel druga ksiazka Fundacji "Rok 68 (Die 68er) Dlaczego
my mlodzi juz go nie potrzebujemy". Z okazji trzydziestego jubileuszu rewolty studenckiej z roku 68 zadala Fundacja
pytanie: Jakie znaczenie ma rewolta studencka z 68 roku dla dzisiejszej mlodziezy, zwlaszcza z perpektywy pytan
politycznych. Wszyscy autorzy byli zgodni, iz pokolenie "Starszych" z roku 68 powinno z wolna ustapic miejsca
nastepnemu pokoleniu.
Dochody, ktÃ³re przyniosly obie ksiazki w polowie przekazane zostaly na konto Fundacj
Praw Przyszlych Pokolen.
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Ksiazka o Holocauscie

Fundacja PrawÂ Przyszlych Pokolen jest forum mlodego pokolenia w Niemczech i dlatego lezy nam na sercu dyskusja
dotyczaca przyszlosci i wspomnien o Holocauscie, podczas ktÃ³rej inni mÃ³wia o nas lub w naszym imieniu. Martin
Walser i Ignatz Bubis, jak rÃ³wniez wiele innych osÃ³b, ktÃ³re pÃ³zniej wlaczyly sie w ta dyskusje, wypowiedzieli swoje
zdanie powolujac sie czesciowe na zdanie mlodego pokolenia. Co naprawde mysla jednak na ten temat mlodzi?
Odpowiedzia na to pytanie jest projekt zbiorowej ksiazki szukajacej odpowiedzi na "Pierwsze Berlinskie Pokolenie" i jego
stosunek do tematu Holocaust. Oto maly fragment tej ksiazki:

"Nigdy wiecej Oswiecimia - to zdanie bylo mottem, przy uchwalaniu Konstytucji. Nigdy wiecej Oswiecimia - krzyczalo
pokolenie studentÃ³w roku 68, zadajac szerokiej i szczerej wymiany zdan na temat Holocaustu. Nigdy wiecej Oswiecimia
bylo takze dewiza antyfaszystÃ³w w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Holocaust stal sie centralnym punktem
odniesienia w poszukiwaniu niemieckiej tozsamosci od roku 1945. W tej ksiazce, Pierwsze Berlinskie Pokolenie prÃ³buje
odnalezc swÃ³j wlasny jezyk. WspÃ³lczesne kontrowersje, wywolane dyskuja Martina Walsera i Ignatzego Bubisa na
temat winy i ewentualnego kresu rozmÃ³w na ten temat sa walka o obcowanie z tymi wspomnieniami w mlodej Republice
Berlinskiej i tym samym walka o mlode pokolenie, na ktÃ³re ciagle powoluja sie obie strony. Po slowie wstepnym bylego
prezydenta Niemiec Romana Herzoga, 15 mlodych autorÃ³w i autorek opisuje spadek, jaki pozostal po minionym juz
pokoleniu. Tutaj najlepiej widac, co przyjelo a co odrzucilo mlode pokolenie z nauk niemieckiej demokracji i niemieckodemokratycznego antyfaszyzmu. Do tej pory nie pytano mlodego pokolenia, jakie wnioski wyciaga z Oswiecimia i jak
Niemcy 54 lata po zakonczeniu wojny obchodza sie ze swoim najsmutniejszym spadkiem.

Z pomoca tej ksiazki prÃ³buje mlode Berlinskie Pokolenie stawiac pytania i szukac odpowiedzi, zaczynajac tym samym
publiczny dyskurs dotyczacy tego spadku, ktÃ³re przyszlo mu objac z koncem tego strasznego, ale i pelnego nadziei
niemieckiego stulecia. Ksiazka ta ukazala sie we wrzesniu w wydawnictwie Christopher Link i jednoczesnie w
wydawnictwie Tremmel jako internetowe wydanie.
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