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FPPP

My o sobie

Nadchodza mlodzi

Czlonkowie Fundacji PrawaÂ Przyszlych Pokolen wywodza sie ze wszystkich kierunkÃ³w politycznych. Dzialanie w mysl
pokoleniowej dlugotrwalosci nie jest pozycja ani prawicowa ani lewicowa. Walka o sprawiedliwosc pokolen jest
wspÃ³lnym mianownikiem dla wszystkich naszych czlonkÃ³w, niezaleznie od tego czy sa bezpartyjni, czy tez naleza do
CDU, do SPD, Zielonych lub teÂ¥ F.D.P. Za pomoca testu politycznego oraz wlasnej oceny koalicyjnych ukladÃ³w
Fundacja ciagle udowadnia, ze jest ponadpartyjna organizacja, ktÃ³ra zobowiazala sie bronic interesÃ³w przyszlych
pokolen.

Fundacja i inne polityczne organizacje mlodziezowe

Jezeli pod pojeciem polityki rozumiemy "dzialanie, ktÃ³re cos w spoleczenstwie powinno zmienic" to Fundacja Praw
Przyszlych Pokolen jestÂ na pewno organizacja polityczna, nie przynalezy jednak do zadnej partii. NiektÃ³re z naszych
charakterystycznych cech opisuja polityczne organizacje mlodziezowe w nieco inny sposÃ³b:

-- W innych mlodziezowych organizacjach politycznych zaangazowanie jest dla niektÃ³rych tylko punktem wyjscia do
przyszlej kariery politycznej, podczas gdy dzialalnosc na rzecz sprawiedliwosci pokoleniowej w Fundacji FPPP jest
urzedem honorowym.

-- Szukamy ciagle w FPPP otwartych i przejrzystych procesÃ³w, prowadzacych do dobrych rozwiazan. Odrzucamy
kumoterstwo i zamkniete kregi.

-- Nikt u nas nie musi przejmowac istniejacych juz pozycji, tylko dlatego, ze istnieja. "Powatpiewanie" w nasze wlasne
zalozenia nalezy do naszych obowiazkÃ³w. Jestesmy najostrzejszymi krytykami wlasnego programu i sprawdzamy na
nim wszystkie mozliwe argumenty contra. Dzieki temu ciagle poprawiamy nasz program. Na koncu liczy sie tylko
najlepszy argument.

â€¢Â Â Â Organizacje partyjne rzadza sie mechanizmami zdobywania i utrzymywania wladzy. Rzadzaca partia nigdy nie
przyzna racji argumentom opozycji, nawet jezeli beda sluszne. Nie-rzadzaca partie uprawiaja polityke opozycyjna z
zasady, aby poprzez nia osiagnac wladze. Nasza Fundacja wolna jest od tego rodzaju manipulacji.Â

â€¢Â Â Â Wiek nie ma dla nas znaczenia , tylko kompetencje.Â
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â€¢Â Â Â Nasze spektrum tematyczne jest ograniczone, zajmujemy sie tematami, ktÃ³re naprawde interesuja mlodych.

Pracujemy wspÃ³lnie z kompetentnymi specjalistami naszego Kuratorium i Naukowym Komitetem Doradczym.
Poslugujemy sie nowoczesnymi, kreatywnymi metodami ksztalcenia i zarzadzania, wspÃ³lnie organizujemy szkolenia
metodaczne i kursy retoryki.Â

â€¢Â Â Â Poniewaz nikt z nas nie dazy do wladzy, nie ma zadnych "partyjnych przyjazni" ale prawdziwe przyjaznie, duzo
zabawy i wspÃ³lnie organizowane prywatki.Â Biorac pod uwage te argumenty nie nalezy sie dziwic, ze Fundacja na
przeciagu pÃ³ltora roku zwiekszyla liczbe swoich czlonkÃ³w z szesciu na 180.
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