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Conflictul dintre generații 

Odată cu stabilitatea și prosperitatea postbelică a crescut și nivelul de educație al 
tinerilor (liceu, facultate și/sau școli tehnice). Părinții și bunicii lor trecuseră prin războaiele 
mondiale și prin instabilitatea politică și economică a perioadei interbelice și dădeau 
dovadă de conservatorism. Excesiv de prudenți, ei doreau ca lucrurile să rămână așa 

cum erau, din dorința de a evita instabilități și din teamă de revoluții. 

Prin contrast, tinerii născuți după 1946 nu se temeau de revenirea „vremurilor grele”, 
priveau cu nemulțumire progresul „insuficient” al societății și doreau schimbări rapide și 
profunde. Ei au refuzat autoritatea părinților, a bătrânilor, a școlii și a guvernelor. 

Cum au protestat tinerii? 

Generațiile care ajungeau la adolescență și maturitate în anii ‘60 și ‘70 ai secolului al 
XX-lea erau, în multe țări, cele mai 
numeroase din istorie, astfel încât 
reacția lor a avut un mare impact 
asupra societății. 

Tinerii au ales să își exprime 
nemulțumirea cel mai frecvent prin: 
proteste, greve, nesupunere civilă, 
refuzul de a participa la unele 
evenimente, tradiții sau obligații, dar și 
prin petiții. 

Ei reacționau, astfel, împotriva 
războaielor, incompetenței 
guvernanților, corupției și a unor 
măsuri precum scăderea salariilor sau 
concedierea unor angajați. 

Ce s-a ales de protestul tinerilor? 

Unii tineri au devenit „activiști”, implicându-se în politică și candidând la funcții 
oficiale; alții au fost dezamăgiți, marginalizați de autorități. 

Conducătorii statelor totalitare (dar nu numai) au suprimat violent protestele, 
uneori prin intervenția forțelor de ordine și a armatei. 

Unele regimuri politice învechite, organizate în jurul unui singur lider, au fost 
schimbate în urma acestor proteste. Cel mai bun exemplu este cazul generalului Charles 
De Gaulle, conducător al rezistenței franceze împotriva Germaniei, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, președinte al Franței timp de aproape un deceniu. Acesta a fost 
forțat să demisioneze (1969) când popularitatea sa a scăzut dramatic după un val imens 
de proteste în 1968 și după eșecul unui referendum. 


