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Praca dla absolwentów
Ruszył nowy rok akademicki. Media nadały krytyczne relacje. Mamy słabe
uniwersytety, słabą kadrę i kształcimy za dużo humanistów, dla których nie
ma pracy.
Krytyka ta jest banalna i trafia kulą w płot. Absolwenci nie mają pracy nie
dlatego, że są słabo wykształceni, tylko dlatego, że zlikwidowano przemysł i nie
produkuje się nic, co nadawałoby się na eksport. Ponieważ nasza produkcja
nie jest konkurencyjna i nawet węgla już nie eksportujemy, pracy nie wystarcza
też dla absolwentów kierunków technicznych. Gdy gospodarka się zwija, nie
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/waskoma też pieniędzy na oświatę i kulturę. W moim powiatowym miasteczku były
0-0-0-0-0_0.jpg)
kiedyś kino, sala teatralna, dobra księgarnia i muszla koncertowa w parku.
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Teraz wszystko to zlikwidowano i zabrano się do likwidacji szkół – nie ma więc
pracy dla humanistów. W sytuacji tegorocznych absolwentów jak
w soczewce odbija się główny problem Polski: wyczerpanie modelu rozwojowego opartego na gospodarczej
kolonizacji kraju. Importujemy maszyny i urządzenia – eksportujemy młodych wykształconych ludzi. To ten model
(foto. GP)
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zmienić, żeby znalazła się praca dla absolwentów.

Przyczyną nadprodukcji inteligencji w urzędach zatrudnienia jest niedobór inteligencji w kierowaniu państwem.
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