FRFG-Intergenerational Justice

Organizacja
Zasady funkcjonowania Fundacji

Nasza organizacja jest, jak sama nazwa na to wskazuje, fundacja, korzysta wiec z praw stowarzyszen i fundacji. Jako ze
fundacja z zasady nie moze miec czlonkÃ³w, Fundacja nasza zaliczona zostala w poczet niezdolnych do dzialan
prawnych zrzeszen, do ktÃ³rych kazdy jako czlonek moze nalezec. Czlonkowie takiego stowarzyszenia wybieraja Zarzad
Fundacji (patrz: Najwazniejsze punkty regulaminu).Fundacja PrawÂ Przyszlych Pokolen oprÃ³cz czlonkÃ³w i Zarzadu
posiada rÃ³wniez dwa inne gremia: Kuratorium i Naukowy Komitet Doradczy. Wierzymy, ze jezeli chodzi o rozwiazanie
problemÃ³w przyszlosci, idealizm, poryw, aktywnosc i zaangazowanie mlodych mozna polaczyc z wiedza,
doswiadczeniem i opanowaniem starszego pokolenia.Kuratorium kontroluje co roku sprawozdania mlodego Zarzadu. Do
Kuratorium naleza:

prof. dr Ortwinn Renn, prof. dr Ernst U. von WeizsÃ¤ker, prof. dr Bernd RaffelhÃ¼schen, prof. dr Vittorio HÃ¶sle, dr.
JÃ¼rgen Borchert
Obok Kuratorium istnieje Naukowy Komitet Doradczy, do ktÃ³rego naleza renomowani naukowcy z dziedziny ekologii,
polityki, etyki i gospodarki z calych Niemiec. Czlonkami Naukowego Komitetu Doradczego sa (w porzadku
alfabetycznym):
Carl Amery, prof.dr Hans C. Binswanger, prof. dr Dieter Birnbacher, dr Marion GrÃ¤fin DÃ¶nhoff, Hans-Peter DÃ¼rr, Ulrich
Martin Drescher, prof. Astrid Hedtke-Becker, dr Uwe Jean Heuser, prof. dr Karl-Otto Hondrich, prof. dr Peter Grottian,
prof. dr Hans Kessler, prof. dipl-des. Hans Krebs, prof. dr Hartmut Kreikebaum, prof. dr Adelheid Kuhlmey, prof. dr Claus
Leggewie, prof. dr Hubertus MÃ¼ller-Groeling. prof. dr Dieter Ortlam, prof. dr dr Franz Rademacher, prof. dr Jean-Paul
Thommen, Robert Unteregger, dr Fritz Vahrenholt, Ekkehard von BraunmÃ¼hl, prof. dr Werner Weidenfeld

Ponadto wszyscy czlonkowie Fundacji z tytulem doktora tworza Rade DoktorÃ³w.

Nie chcemy wojny miedzy pokoleniowej

Juz same nazwiska renomowanych osobistosci sa dowodem, iz tak szeroko rozglaszana przez media wojna
miedzypokoleniowa nie dotyczy naszej Fundacji. Jednoznacznie ja odrzucamy . Nasze dzialania nie sa skierowane
przeciwko starszemu pokoleniu, ale przeciw falszywej i zludnej polityce, ktÃ³ra mysli tylko w kategoriach TERAZ i
DZISIAJ, przesuwajac skutki swoich dzialan i ich ciezar na przyszlosc.

Istniejace spory pomiedzy mlodym i starszym pokoleniem powinny byc rozwiazane w cywilizowany sposÃ³b we
wspÃ³lnym dialogu. W humanitarnym spoleczenstwie stosunki miedzyludzkie, czyli takze stosunki miedzypokoleniowe,
powinny byc naznaczone wzajemnym respektem i szacunkiem.

Poza tym wiek nie jest dla nas sprawa ilosci lat, ale stanu ducha (Marc Aurel). O tym przekonani sa rÃ³wniez seniorzy
udzielajacy sie aktywnie w naszej Fundacji. Okolo dziesieciu procent sposrÃ³d wszystkich czlonkÃ³w przekroczyla juz
szesdziesiatke.

http://www.intergenerationaljustice.org
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