Kik is vagyunk...?
Az SRzG – Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (Alapítvány a jövıbeni generációk jogaiért) egy a
politika és a tudomány határmezsgyéjén funkcionáló gyakorlatorientált kutatómőhely. Az alapítvány 1997-ben
jött létre a generációk közti ökológiaiai és gazdasági igazságosság támogatására jövıért aggodó európai
egyetemisták egy csoportjának kezdeményezéseként. Az SRzG számára a generációk közötti igazságosság nem
jelent mást, mint azt, hogy a ma gyermekeinek és a holnap generációinak képesnek kell lenniük szükségleteiket
és vágyaikat kielégíteni, valamint jogaikat gyakorolni legalább azon a színvonalon, mint amelyen azt a ma
döntéshozó generációja teszi. A jövı generációit erı diszkrimináció élı példái a progresszív ökológiai
kizsákmányolás, a pályakezdı munkanélküliség, vagy például az államok eladósodottsága. Az SRzG ezen a
helyzeten szeretne változtatni a politikát egyre inkább körülölelı ingerszegény burok felnyitásával, a politikusok
célirányos ösztökélésével. Ezen cél elérése érdekében az SRzG által kezdeményezett programok és akciók
testvérszervezetünkkel, a Youth for Intergenerational Justice and Sustainability-vel (YOIS) szoros
együttmőködésben és egyetértésben valósulnak meg.
Mit is csinálunk...?
Az SRzG akciókat szervez, valahányszor csak a jövıbeni generációk esélyei veszélyeztetve látszanak a politikai
erık aktuális intézkedései által. Ezen akciók keretein belül az alapítvány – többek között – fellép az alkotmányt
sértı, avagy veszélyeztetı intézkedések ellen, petíciókat fogalmaz meg és nyújt be parlamenti képviselıknek,
ifjúsági kongresszusokat szervez, valamint sajtóközleményeket fogalmaz meg. Az SRzG emellett aláírásokat
győjt az egyes országok alkotmányainak oly módon történı megváltoztatására, hogy azok mind az ökológiai,
mind pedig a gazdasági fenntartható fejlıdést szolgálni tudják. Ezen kívül az alapítvány támogatja még fiatal
szerzık tanulmányainak és könyveinek megjelentetését, ezáltal is elısegítve azt, hogy új gondolatok kerüljenek a
társadalmi gondolkodásba. 2000-ben a Hannover Expo 2000 keretein belül az alapítvány által került
megrendezésre a “European Youth Congress“ elnevezéső kongresszus, mely eredményeinek prezentálására több
ország kormányzata által is meghívásban részesült az alapítvány. Az SRzG-t törekvéseinek elismeréseként 2000ben a Theodor-Heuss-Medal-lal tőntették ki.
Miként támogatjuk a tudományos eszmecserét...?
Az SRzG arra törekszik, hogy a generációk közötti igazságosság és a fenntartható fejlıdés témakörének vezetı
kutató intézetévé váljon. Mint a téma egyik elismert kutatóbázisa, az SRzG jelentıs szerepet kíván vállalni a
generációk közötti igazságosság és a fenntartható fejlıdésrıl szóló ismeretanyag terjesztésében. Abban a korban
élünk, amikor a fent említett témák egyre inkább politikai pártok és különféle társadalmi csoportok hangzatos
szlogenjeivé válnak, így az ezekrıl szóló tudományos és gyakorlati jellegő felvilágosításoknak nagyobb a
jelentısége, mint valaha. Épp ez okból kifolyólag az SRzG önmagát egy olyan “gondolattárnak” fogja fel, amely
pont ezt a hiányt hivatott pótolni precíz megoldási javaslatokat, lehetséges jövıbeni szcenáriókat magában
foglaló könyvekkel, állásfoglalásokkal. Kutatásaink eredményei különbözı fórumokon történı közzétételek,
valamint rendszeres sajtóközlemények útján kerülnek a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetıvé. 2001
januárja óta jelenik meg minden negyedévben “Generationen-Gerechtigkeit!” címő folyóiratunk, mely
hamarosan már angol nyelven is elérhetı lesz. Mindezeken felül az SRzG 2001-ben díjat írt ki, mellyel azon
tudományos munkákat szeretné elismeréseben részesíteni, melyek a legjobb megoldási javaslatokat kínálják arra,
hogy hogyan lehetne a generációk közötti igazságosságot a Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának
szerves részévé tenni. Az alapítvány nagy jelentıséget szentel a fiatal generációk szerepvállalásának, mivel
meggyızıdésünk, hogy a mai fiatalság kellıképpen kreatív ahhoz, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki a
jövıbeni problémákra, s arra is képesek, hogy tudatosítsák önmagukban a generációk közötti igazságosság és a
fenntartható fejlıdés fogalmát.
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