Wie wij zijn:
De Stichting voor de Rechten van Toekomstige Generaties (SRzG) is een onderzoeksinstituut dat
werkt op het kruispunt van de wetenschap, de politiek en de zakenwereld. De stichting werd in
1997 opgericht door een groep Europese studenten die zich zorgen maakte over de toekomst, en
zich wilde inzetten voor gerechtigheid tussen generaties, zowel op het gebied van ecologie als
economie. Voor SRzG betekent intergenerationele gerechtigheid dat de jeugd van vandaag en
toekomstige generaties dezelfde mogelijkheden dienen te hebben om te voldoen in hun eigen
behoeften als de huidige aan de macht zijnde generatie. Voorbeelden van manieren waarop
komende generaties gediscrimineerd worden zijn de nooit voorheen geziene ecologische
destructie, de crisis in het pensioenstelsel, de onmogelijkheid voor jonge mensen om hun
politieke voorkeur de laten gelden, jeugdwerkloosheid en het nationale begrotingstekort.
Demografische veranderingen beïnvloeden deze problemen op tal van manieren. SRzG stelt zich
tot doel politici te confronteren, provoceren en stimuleren om de rechten van toekomstige
generaties te erkennen en actief te beschermen door de invoering van maatregelen. Dit doet ze
door campagnes te bedenken in nauwe samenwerking met haar zuster organisatie,Youth for
Intergenerational Justice and Sustainability (YOIS).
Wat zijn onze activiteiten?
De SRzG komt in actie zodra de kansen van komende generaties gereduceerd worden door het
beleid van het huidige politieke establishment. SRzG organiseerde reeds verschillende
congressen, symposia en vergaderingen, zoals een congres met 330 jonge besluitvormers uit heel
Europa dat plaatsvond tijdens de wereldtentoonstelling (EXPO) in Hannover 2000. De stichting
publiceert boeken die ook voor de niet wetenschappelijke lezer toegankelijk zijn (bijvoorbeeld
het handboek "Generational Justice"), en beleidsdossiers met concrete voorstellen of mogelijke
toekomstige scenarios. De nadruk van het werk ligt onder andere op ecologisch beleid, financieel
beleid, het pensioenstelsel, onderwijsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, jeugdbeleid en
vredesbeleid. Naast deze activiteiten publiceert de SRzG het tijdschrift "Generational Justice!",
dat duizenden huidige en toekomstige besluitvormers bereikt (alle Duitse parlementsleden,
talrijke managers, journalisten, wetenschappers en 3000 studenten uit diverse richtingen). Door
middel van de "Generational Justice Prize", een prijs van € 8000 worden jonge wetenschappers
aangespoord na te denken over onderwerpen die te maken hebben met de toekomst. Veel politici
hebben de SRzG advies gevraagd met betrekking tot generationele gerechtigheid, onder andere
de Duitse Minister van Werkgelegenheid (hervorming van het pensioen stelsel) en de Minister
van Justitie (verankering van generationele gerechtigheid in de Duitse grondwet).
Wie steunt ons:
De SRzG wordt geassisteerd door een wetenschappelijke adviesraad bestaande uit
vooraanstaande persoonlijkheden als Prof. Dr. Mihajlo Mesarovic (Club van Rome), Prof. Dr. Dr.
Radermacher (Club van Rome), Prof. Dr. Ernst Ulrich van Weizsäcker (Club van Rome), Lord
Ralf Dahrendorf (UK House of Lords) en Kennedy Graham (UN University). Daarnaast wordt
het werk van SRzG eveneens gesteund door een adviesraad van ondernemers bestaande uit
gereputeerde leden.
Onderscheidingen:
De SRzG kreeg de Theodor Heuss Medaille en de Medaille voor goed burgerschap van de
gemeente Oberursel voor haar betrokkenheid. Ook is de SRzG verbonden aan de United Nations
Department of Public Information (DPI).
Wij hebben u nodig!
Wij zijn altijd op zoek naar mensen en organisaties die met ons mee willen werken aan
weloverdachte oplossingen voor generationele gerechtigheid. U kunt lid worden! Op aanvraag
sturen wij graag meer informatie op over de SRzG. U kunt contact opnemen via info@srzg.de of
kijk op www.srzg.de. Word lid en kom met ons op voor toekomstige generaties!

