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Intelectualii nimanui

Suntem invatati de mici ca “trebuie” sa ne finalizam studiile. Pentru a trai decent, pentru
a face o cariera, pentru a avea un viitor. Acest “trebuie” este promovat si de angajatori,
care au retineri cand vine vorba de candidatii cu studii medii. Prin definitie, “persoana
cu studii superioare care isi desfasoara activitatea in domeniile stiintei, invatamantului,
tehnicii etc”, este intelectual. Dar apare o problema: ce facem cu intelectualii care nu
gasesc de lucru in domeniile pentru care s-au pregatit?
“Din pacate, suntem in Romania… ”
Motivele pentru care multi intelectuali activeaza in alte domenii decat cele aferente studiilor lor
sunt multe. In primul rand lipsa locurilor de munca potrivite. Bogdan are 28 de ani si, acum 3
ani, a absolvit Facultatea de Agroturism din Bucuresti. “Conform pregatirii, pot activa ca
manager de ferma, pensiune si chiar hotel. Din pacate, suntem in Romania, unde piata
muncii este depasita de cererea de lucru”. N-a lucrat niciodata in agroturism, desi asta isi
dorea. A lucrat in schimb in televiziune, unde diploma nu l-a recomandat postului, ci alte
abilitati. Abilitati pe care nu si le-a dezvoltat in facultate. A profitat de situatia oferita si de
dragul ineditului a acceptat provocarea de a lucra intr-un domeniu cu totul nou. “Cand nu
exista economie `sanatoasa`, generatoare de locuri de munca, o diploma nu-ti
garanteaza angajarea”, marturiseste oftand.
A fost dezamagit sa constate ca diploma din buzunar nu oferea nicio greutate. Din cate stie,
doar 3-4% dintre fostii lui colegi lucreaza in agroturism.
Am realizat un mic experiment pe internet, plecand de la informatia data de Bogdan. Cautand
joburi in domeniu, am constatat rapid imposibilitatea de a te angaja in agroturism. Am folosit
doua site-uri foarte populare, platforme de recrutare de personal. Timp de 4 zile nu am gasit
niciun post in domeniu. Ce variante raman? Reprofilarea..

“Posibilitatile de angajare nu existau decat pe hartie”
Exista si cazuri in care absolventii se trezesc cu o meserie inexistenta in nomenclator.
Facultatea de Biotehnologii din Bucuresti scoate pe banda ingineri biotehnisti. Marius, un tanar
de 24 de ani, imi povesteste ca, dupa 4 ani de studii (dintre care 3 cu bursa), a cautat un an
intreg un loc de munca.
“Daca stiam ce ma asteapta, nici nu citeam brosura facultatii! Posibilitatile de angajare
nu existau decat pe hartie. Suna pompos. Asa mi s-a parut cand mi-am ales facultatea”.
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Se simtea atras de ideea de a fi pionier in domeniu, doar facea parte din prima promotie de
ingineri biotehnisti din Romania… Cu dezamagire marturiseste ca-si regreta optiunea facuta
in urma cu 4 ani. Diploma nu l-a ajutat prea mult in gasirea unui loc de munca. Ai putea crede
ca intelectualii nu mai sunt cautati. Crede totusi ca este norocos - a durat doar un an pana a
gasit un job. La fel ca si Bogdan, s-a reprofilat. “Acum lucrez intr-o firma IT. Am avut noroc
ca mi-au placut calculatoarele si am mai invatat una alta. Daca nu faceam asta, cel mai
probabil, si-acum asteptam telefonul sa sune”, glumeste el. Considera ca experienta lui si
a fostilor sai colegi ridica o problema majora. “E trist… e ca si cum am fi ai nimanui; niste
experimente. Este frustrant sa vezi ca nimeni nu apreciaza eforturile pe care le-am
depus noi in 4 ani de zile”.
Curios lucru o asemenea facultate! Am sunat la secretariatul facultatii, pledand drept o posibila
viitoare studenta, cerand informatii şi am primit un raspuns pur romanesc. Mi s-a spus ca sunt
prost informata: “Domnisoara, TOTI absolventii facultatii isi merita diploma si deci
angajarea nu este o problema! Nu stiu cu cine ai discutat tu!”. S-a scuzat si a incheiat
rapid discutia, invocand o sedinta subita.
Dincolo de efortul cautarii unui loc de munca, se afla drama generata de lipsa de interes fata
de intelectuali. Statisticile oficiale arata ca numarul persoanele cu studii finalizate care sunt in
cautarea unui loc de munca este in crestere. Vor mai exista intelectuali daca o diploma de
studii superioare nu ajuta la gasirea unui loc de munca?

