Problemy współczesnej (XXI-wiecznej) młodzieży
Starsi ludzie często powtarzają, że dzisiejsza młodzież ma „wszystko”. „Za naszych czasów nie
było takich możliwości” – powtarzają. I faktycznie, trudno się nie zgodzić, że mamy technologię,
której nie znali nasi rodzice w młodości. Któż mógł wtedy marzyć o supernowoczesnych
telefonach komórkowych, powszechnym Internecie i najnowszych konsolach do gier? Również
oferty, które kiedyś były egzotyczne, dzisiaj są powszechnie dostępne. W okresie komunizmu
nie można było wyjeżdżać bez problemu zagranicę – dzisiaj nie potrzebujemy nawet paszportu,
by podróżować po Unii Europejskiej, a bilety lotnicze są stosunkowo tanie. Czy więc
rzeczywiście nie mamy się na co skarżyć? Sądzę, że nie jest tak różowo. Mimo wielu
pozytywnych zmian, świat młodego człowieka ma mnóstwo wad i oferuje nam niejeden
problem.
Nierzadko jest zresztą tak, że kłopoty związane są z tymi nowymi możliwościami. Przykładowo,
dzisiaj niemal każdy może iść na studia – uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe wyrastają we
wszystkich miastach, jak grzyby po deszczu! Ale też z tego powodu mamy twardy orzech do
zgryzienia. W czasach naszych rodziców i dziadków wystarczyło mieć skończone studia, żeby
być pewnym, że znajdzie się dobrą pracę. My nie mamy tego komfortu – dzisiaj tytuł magistra
lub inżyniera nie gwarantuje zatrudnienia. Młody człowiek poświęca wiele czasu na rozważania,
w jakim kierunku powinien się udać, jakie wykształcenie zapewni mu dostanie życie. Tego typu
rozważania wiążą się z wielkim stresem – nieustannie zastanawiamy się, czy na pewno dobrze
wybraliśmy. Czy powinienem iść na profil humanistyczny, czy matematyczno-biologiczny? Z
jakich przedmiotów najlepiej zdawać maturę?
Również zwiększone możliwości podróżowania wiążą się często z kłopotami. Wiele firm otwiera
swoje placówki w obcych krajach i poszukujący zatrudnienia młody człowiek musi jechać tam,
gdzie każą mu potencjalni szefowie. Nasi rodzice, gdy znaleźli pracę w Krakowie, wiedzieli, że
będą żyć w Krakowie. Dzisiaj jest tak, że znajdujemy pracę w Krakowie, po czym zostajemy
wysłani do Londynu lub Lizbony! To bardzo utrudnia życie rodzinne i dla wielu młodych ludzi
jest źródłem wielkich frustracji i wielu zmartwień.
Technologia i zmiany polityczne, takie jak powstanie Unii Europejskiej, sprawiły, że nasze życie
różni się od tego, które wiedli nasi dziadkowie i rodzice. Ale nie tylko pozytywne zmiany miały
miejsce. Każda epoka ma swoje zalety i swoje problemy –a dzisiejsza młodzież nie jest wolna
od wielu kłopotów i zmartwień. Lękamy się o pracę i przyszłość. Oby w następnych latach
sytuacja zmieniła się na lepsze!

