Introducere
Fundatia pentru Drepturile Generatiilor Viitoare(FRFG) este or organizatie non-partizana si independenta.
FRFG, numita de asemenea fundatie pentru tineret a fost infiintata la Frankfurt pe Main in Noiembrie 1997.
Pornind de la o initiativa a studentilor de a proteja generatiile viitoare singura fundatie condusa de catre persoane
sub 30 de ani inregistrata in Germania s-a dezvoltat si are acum 280 membri din Germania, Elvetia si Austria din
care 70% au mai putin de 30 de ani.
"Principalii oameni politici din zilele noastre nu vor exista pentru totdeauna. Dar generatia mea va fi fortata sa
traiasca 50 de ani de acum inainte intr-un mediu influentat de gandirea lor de acum si anume una pe termen
scurt. Doar foarte putini politicieni isi pot privi nepotii drept in ochi. "
-- Jorg Chet Tremmel, purtator de cuvant al Fundatiei pentru Drepturile Generatiilor Viitoare(FRFG)
Scopul FRFG
Principalul obiectiv al FRFG este promovarea drepturilor generatiilor viitoare si a dezvoltarii sustenabile in toate
ariile, lucruri care afecteaza relatiile intre generatii. Aceasta deoarece noi credem ca nici unei generati nu ii este
permis sa traiasca pe cheltuiala generatiilor viitoare. Astazi totusi "a trai pe cheltuiala generatiilor viitoare" este
un fapt intalnit foarte des in realitate. Exista de exemplu o distrugere progresiva a mediului, somajul tinerilor,
datorii nationale uriase, criza sistemului educational, lipsa drepturilor pentru copii si tratamentul dezavantajat al
tinerilor in sistemul vechi de pensii. Vrem sa schimbam toate aceste lucruri, vrem sa spargem structura politica
osificata si vrem sa favorizam actiuni politice in favoarea drepturilor generatiilor viitoare. In acest sens FRFG
functioneaza ca un lobby pentru drepturile generatiilor viitoare.
Filozoful Vittorio Hösle distinge trei tipuri de justitie: sociala, internationala si intre generatii. Primele doua
tipuri de justitie, mai consacrate se refera la modul in care se distribuie justitia intre oamenii ce traiesc astazi.
Intrebarea "Cat de mare este diferenta dintre cei mai bogati si cei mai saraci 10%?" poate deveni o chestiune de
justitie sociala. Intrebarea " Care este dimensiunea ajutorului strain pentru tarile sarace?" este o chestiune de
justitie internationala. In timp ce exista un numar mare de organizatii ce promoveaza justitia sociala si
internationala, FRFG este singura organizatie din Germania ce lucreaza in domeniul justitiei pentru drepturile
generatiilor viitoare.Acest lucru nu inseamna ca FRFG se adreseaza doar justitiei pentru drepturile generatiilor
viitoare, acest lucru fiind imposibil datorita interdependentelor dintre tipurile de justitie. Totusi ne adresam cu
precadere justitiei drepturilor pentru generatiile viitoare.
FRFG are un al doilea scop: este un think-tank si o baza de resurse cu idei pentru a dezvolta solutii la problemele
sociale.Noi credem ca tinara generatie poate dezvolta concepte creative si neideologice pentru problemele
viitorului. Noi ii sprijinim sa isi publice eseele si cartile pentru a crea drum noilor idei in societate.
III. Ce reprezinta drepturile generatiilor viitoare?
In multe arii societatea noastra traieste pe cheltuiala copiilor sai. Exista de exemplu o distrugere progresiva a
mediului ce poate fi observata in distrugerea stratului de ozon, efectul de sera, deseuri nucleare, disparitia
speciilor, pescuitul in supra-cantitati, si distrugerea padurilor.Astazi desi admitand ca natura si omenirea nu sunt
in pericol ca intreg, totusi parti din omenire si unele elemente din natura sunt in pericol. Drepturile generatiilor
viitoare de a-si petrece viata intr-un mediu intact ecologic si biologic este intr-un pericol mai mare ca niciodata.
Datoriile nationale in crestere sunt de asemenea un fenomen care influenteaza negativ sansele generatiilor
viitoare. Aceste efecte a politicilor de astazi violeaza principiul de baza al drepturilor generatiilor viitoare: de a
lasa generatiilor viitoare o mostenire care sa le permita sa isi organizeze si traiasca viata in conformitate cu
propriile dorinte si conceptii, si care sa ii asigure ca vor avea acces la cel puti aceleasi potential de posibilitati
existente astazi. Referitor la "drepturile generatiilor viitoare Comisia Bruntland defineste "dezvoltarea
sustenabila" ca fiind ‘dezvoltarea care satisface nevoile rpeezentului fara a risca satisfacerea drepturilor
generatiilor viitoare.' Hans Jonas, propagatorul eticii viitorului a formulat a noua etica a responsabilitatii in 1979:
"Actioneaza in asa fel incat actele tale sa considere permanenta vietii omenesti pe pamant."
Motto-ul FRFG sumarizeaza aceste definitii prezentate dupa cum urmeaza:

"Actiunile generatiilor prezentului trebuie sa lase libertate si posibilitati de a actiona generatiilor viitoare."
Noua etica a viitorului
Asa cum libertatea individului se termina acolo unde incepe libertatea urmatorului individ, viitorul fiecarei
generatii este limitat de libertatea generatiilor viitoare. Dieter Birnbacher, filozof al eticii viitorului sumarizeaza
toata aceasta confuzie: " temerea extinderii placerilor prezentului in defavoarea viitorului"
Drepturile generatiilor viitoare sunt violate masiv deoarece societatea noastra doreste realizarea de profituri pe
termen scurt si avantaje immediate ale caror costuri sunt transferate pe nota de plata viitorului. Pozitionarea in
viitor a problemelor ecologice reprezinta o amenintare potentiala pentru tanara generatia de astazi. Fericirea
generatiilor prezentului poate aduce mizeria generatiilor viitoare. Deja tinerii si copiii de astazi vor fi afectati.
In fata problemelor prezentului si viitorului nu ne mai putem permite o politica pe termen scurt. Avem nevoie de
o noua etica a viitorului pentru a putea pastra sansele generatiilor viitoare.
Planificarea pe termen scurt a politicienilor
O democratie cu perioade legislative scurte se confrunta cu problema de baza ca acele persoane responsabile
politic tind sa gandeasca si sa planifice doar pentru perioade de cativa ani dar nu pentru decade sau secole. De
obicei actiunile lor sunt legate doar de prezent deoarece sunt construite pe baza dorintelor si nevoilor cetatenilor
de astazi(care sunt votanti), in timp ce interesele generatiilor viitoare raman neconsiderate.
Progresul tehnic, are efectul ca rezultatele actiunilor lor, de exemplu construirea unei centrale nucleare are fecte
pe temen lung asupra generatiilor viitoare.
Din pacate in ultimele decade gandirea pe termen lung a factorilor de decizie nu a crescut proportional cu
capacitatile tehnice. Factorii de decizie de astazi iau decizii pentru al caror efect nu vor mai avea pozitii de
responsabilitate – Cine ramane cancelar pentru 50 de ani?
Ce sunt generatiile viitoare
Termenul "generatii viitoare" contine toate generatiile care vor trai in viitor, acele persoane care nu s-au nascut
inca si de asemeni tinerii din zilele noastre. De sunt incluse persoanele tinere care traiesc? In contextul nostru nu
este nici o diferenta daca un copil se naste astazi sau daca se va naste maine. Cu cat este mai tanar un cetatean
cu atat mai asemanator va fi destinul sau cu ceil al generatiei imediat urmatoare. Persoanele sub 30 de ani au inca
viata inainte sau cel putin o parte din ei. Tinerii exclusi de la dreptul de a vota este la fel de lipsit de putere ca si
generatiile viitoare: factorii de decizie din politica, economie si societate apartin aproape in totalitate generatiei
in varsta sau de mijloc. Membrii generatiei tinere sunt afectati de catre deciziile acestui grup fara ai apartine insa
decat cu cateva exceptii.
Grupurile de studiu ale FRFG
Ecologie – "Nu conteaza ce se va intampla atunci cand noi nu vom mai fi…"
Pentru prima data in istorie drepturile generatiilor viitoare de asi petrece vietile intr-un planeta curata ecologic si
biologic este in pericol. Ca un exemplu al unei actiuni ne sustenabile in aria politicii de mediu care este
construita numai pe baza intereselor prezentului, efectul de sera trebuie subliniat:
Forma noastra contemporana de generare de energie bazata pe surse de energie din fosile pe de o parte face
posibil in tarile dezvoltate un standard de viata foarte ridicat dar pe de alta parte accepta dezavataje grave in
viitorul mediu- de la 30 la 50 de ani. In conformitate cu stadiul curent al descoperirilor stiintifice, politica
referitoare la energie a generatiei conducatoare conduce la acumulari de dioxid de carbon in atmosfera avand ca
rezultat efectul de sera si incalzirea planetei. Potopuri, miscari de refugiati si populatii si noi conflicte ale caror
semne se vad astazi vor aparea cu siguranta in viitor.
Indatorarea nationala- A trai pe credit

In domeniul economic de asemenea politicienii de astazi prefera prezentul. In ultimii ani datoria nationala a
crescut la un nivel foarte ridicat nemaiatins inca pana acum. Pentru o buna perioada de timp generatia
conducatoare nu atrait doar cu mijloacele proprii de trai dar a si incarcat generatiile viitoare cu costul propriului
consum.
In ultimii ani de cateva ori suma imprumuturilor nationale a depasit suma investitiilor statului. Politicienii
incearca sa isi cumpere realegerea lor cu "prezentul" cu putin timp inainte de alegeri fara a se gandi la
generatiile viitoare.
Aceasta stare trebuie sa inceteze imediat. Trebuie sa existe un consens ca nici o generare de resurse nu trebuie
acceptata pentru a depasi lucrurile normale necesare unei existente.
Schema de pensii in criza
Sistemul nostru de securitate sociala, in special schema de pensii a intrat in stadiul de criza. In fata somajului si a
schimbarilor demografice exista amenitarea supra incarcarii unor contribuabili.. Contributia la sistemele de
securitate sociala creste in fiecare zi. Dar tineretul din ziua de astazi nu sepot astepta la aceleasi beneficii atunci
cand vor imbatrani. Prin aceasta incepe un proces de transfer al costurilor de la batrani la tineri care nu are nici o
legatura nici cu drepturile generatiilor viitoare nici cu justitia in general. FRFG sustine o diviziune a costurilor
intre batrani si tineri(Justitie inter-generatii). "Solutia divizarii" care afost dezvoltata de catre FRFG a atras
atentia multor specialisti pana acum.
Mai mult trebuie atinsa dreptatea inter-generatii chiar in cadrul unei generatii(Intra-generatii). Lucratori sociali,
politicieni si free-lancers trebuie sa fie integrati in sistemul de pensii legale. Astfel incat de fiecare data mai
putini contribuabili nu vor trebui sa plateasca de fiecare data taxe mai mari pentru de fiecare data mai multi
pensionari.
Munca – Mizeria pregatirii la locul de munca
Somajul in randul tineretului este o tema importanta pentru noi. Proportia tinerilor neangajati a atins cel mai inalt
nivel de la sfarsitul celui de al doilea razboi mondial.(asa cum este cazul si al somajului in general).
Din pacate multe persoane in varsta isi asigura slujbele si drepturile de proprietate, de exemplu in cazul
registrarii medicilor in care studentilor din prezent le este foarte greu sa o obtina. Somajul nu trebuie sa fie
prima experienta de munca a tinerilor. Tinarul si batranul trebuie drept urmare sa incheie un nou contract in
lumea muncii pentru a face lucrul posibil pentru fiecare prin solutii inteligente.
Educatia – Mega Topica viitorului
Viitorul societatii depinde de maturitatea si capacitatea cetatenilor sai. In special in Germania, inteligenta si
talentul oamenilor sunt cele mai importante resurse ale viitorului. Pentru a da tinerilor oportunitatea de a lucra de
a se angaja in problemele sociale si de a se dezvolta matur si responsabil, statul are sarcina esentiala de a
organiza un sistem de invatamant modern si eficient. Drept urmare a sosit timpul pentru o reforma de substanta a
educatiei.
Drepturile copiilor – "Dati-ne posibilitatea de a ne crea propriul viitor!"
Pentru a incepe toate refromele necesare tinerii trebuie sa obtina mai multe drepturi in si posibilitati de
participare politica. Doar atunci cand tinerii vor deveni o parte importanta in calculele politicienilor, o sansa
pentru schimbarea prezentului va exista. Dreptul de a vota nu trebuie alocat avand drept criteriu doar varsta.

