Aspiracje, cele, plany życiowe – czym żyje młody człowiek
w XXI wieku?
Marzenia ludzi zmieniają się z upływem dziesięcioleci, jest to rzecz oczywista. W końcu ilu z
nas planuje zakup nowej bryczki albo marzy o karierze ułana? A przecież sto lat temu tego
projekty byłby czymś oczywistym. Jakie są więc aspiracje dzisiejszej młodzieży, jakie wizje
swojego życia snują nastolatkowie na początku XXI wieku?
Mimo głębokich zmian technicznych i społecznych, część marzeń dzielimy jednak z naszymi
rówieśnikami sprzed stulecia. Zapewne i oni i my marzymy o dobrej pracy, zapewniającej godne
życie i możliwość założenia rodziny. Pod pewnymi względami mamy łatwiej od przodków –
dzisiaj, dzięki maszynom, praca jest mniej męcząca i zazwyczaj bardziej interesująca niż
kiedyś. Z drugiej jednak strony – na dzisiejszym rynku pracy nie wystarczy już, jak kiedyś, dobre
wykształcenie. Nawet dyplomy uniwersyteckie nie zapewniają świetnie płatnej i ciekawej posady
– musimy cały czas wykazywać się pomysłowością i kreatywnością. Nie jest to lekki kawałek
chleba, więc łatwo zrozumieć, dlaczego znalezienie pracy jest tak istotną bolączką młodych
ludzi w naszych czasach.
Niezależność finansowa powinna służyć rozwojowi własnej osoby. Współczesna młodzież nie
zapomina o tym i zazwyczaj dużą część swoich środków poświęca na podróże i poznawanie
nowych krajów. W tej sprawie naprawdę wiele się zmieniło – dzisiaj nie trzeba płynąć statkiem
przez morze, ani przemierzać kontynentu koleją. Tanie bilety lotnicze umożliwiają krótkie i
niezbyt kosztowne wizyty w krajach leżących na drugim końcu Europy albo nawet poza jej
granicami. Uważam, że jest to po prostu wspaniałe – możemy na własne oczy zobaczyć dalekie
strony, poznać nowe potrawy, krajobrazy i inne kultury.
Nie wszystkie aspiracje moich rówieśników i mnie samego zasługują jednak na pochwałę.
Uważam, że zbyt dużo uwagi przywiązujemy do nowoczesnych gadżetów. W zalewie laptopów,
tabletów, ifonów i innych cudów techniki łatwo się zgubić. Te niesamowite maszyny łatwo
odciągają nas od tego, co jest naprawdę ważne – od drugiego człowieka.
Uważam, że marzenia współczesnej młodzieży w dużej części są podobne do marzeń naszych
przodków. Pragniemy dobrej pracy i poznawania świata. Dzisiaj technologia daje nam dużo
większe możliwości realizowania tych marzeń, ale zastawia też na nas pułapki, których nie znali
nasi poprzednicy, wchodzący w dorosłe życie.

