Stiftelsen för Framtida Generationers Rättigheter (SFGR) är ett praktiknära forskningsinstitut som
arbetar vid gränsen mellan vetenskap och politik. Stiftelsen fördjupar sig i beständighetsbegreppet och i
generationernas rättigheter i Tyskland och Europa.
I en tid då dessa begrep allt mer används som slagord, är en seriös, vetenskaplig och handelsorigenterad
studie och sysselsättning inom dessa områden viktigare än någonsin. SFGR organiserar sammanträden och
ger även ut allmänyttigt skrivna böcker. Därtill publicerar SFGR sina åsikter inom , för stiftelsen, interessanta
områden och avslutar alltid dessa med klara rekomendationer och möjliga framtidsscenarion. Dessutom ger
SFGR ut en tidskrift, “Intergenerational-Justice!”, tillsammans med sin systerorganisation,
ungdomsorganisation YOIS. “Intergenerational-Justice!” publiceras i en upplaga av 6000 exemplar, och
riktar sig framförallt till dagens och morgondagens beslutsfattare. Parlamentariker, talrika journalister, ett
hundratal representanter från olika företag, professorer och instutitioner erhåller denna tidsskrift, men även
2500 engagerade studenter med olika studieinriktningar och andra unga människor, d.v.s. morgondagens
beslutsfattare.
SFGR strävar, parallellt med den vetenskapliga forskningen, efter ytterligare ett mål: Att öka kontakten
mellan generationerna och att genomföra en mer resurbevarande politik inom alla områden.
Stiftelsen leds av den yngsta föreståndaren i Tyskland och interesserar sig mycket för den kommande
generationen. SFGR är övertygad om att unga människor har kreativa och oideologiska ideer för hur man kan
lösa framtidens problem.
Till styrelsen hör:
Porf. Dr. Ortwin Renn (ordf.), Prof.Dr. Ernst U. von Weizäcker, Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Dr
JürgenBorchert.
Till det vetenskapliga rådet hör bl.a. (i alfabetisk ordning):
Carl Amery, Prof. Dr. Hans C. Binswanger, Prof. Dr. Dieter Birnbacher, Dr. Jürgen Bochert, Lord Ralf
Dahrendorf, Dr. Marion Gräfin Dönhoff, Hans-Peter Dürr, Prof. Dr. Alfred Grosser, Prof. Dr. Peter
Grottian, Hildegard Hamm-Brücher, Prof. Astrid Hedtke-Becker, Dr. Uwe Jean Heuser, Prof. Dr. Karl-Otto
Hondrich, Prof. Dr. Vittorio Hösle, Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum, Annete Lepenies, Prof. Dr. Mihajlo
Mesarovic, Uwe Möller, Prof. Dr. Hubertus Müller-Groeling, Prof. Dr. Claus Offe, Prof. Dr. Andrei Plesu,
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Prof. Dr. Ortwin Renn (ordf.), Dr.
Martin Reinicke, Prof. Dr. Schnellnhuber, Dr. Martin Thunert, Prof. Dr. Werner Weidenfeld, Prof. Dr. Ernst
U. von Weizäcker
I maj 2000 fick SFGR utmärkelsen Theodor-Heuss medalj för sitt arbete. I ett pressmedelande från TheodorHeuss stiftelse kunde man läsa: “Den 36 utmärkelsen av Theodor-Heuss medalj tilldelas ett initiativ, som på
ett exemplariskt sätt visar att unga människor i Tyskland och Europa tar förnyelsen och det fria formandet av
demokratin i egna händer.”
Vi skickar er gärna ett informations paket eller den senaste utgåvan av tidsskriften “IntergenerationalJustice”. Ni kan hitta mer information om oss på tyska eller engelska på våran website. www.srzg.de

