Για μαλάκες ψάχνουν;
Το ισχυρό-πτυχίο-με-αξία, το ιερό τοτέμ της πανεπιστημιακής αριστεράς μας έχει αφήσει
χρόνους εδώ και καιρό. Πλέον, το μαζικό αμφιθέατρο δεν προσφέρει σοτυς θαμώνες του
τίποτα περισσότερο παρά ένα πρώτο στάδιο στο γέμισμα του βιογραφικού και μια μικρότερη
ή μεγαλύτερη αναβολή της ανεργίας. Το πραγματικό φιλτράρισμα γίνεται σε ένα επόμενο
στάδιο, μέσα από τα ερευνητικά των εργαστηρίων, τις επιδώσεις στις εξετάσεις, τις διασυνδέσεις
με καθηγητάδες και εταιρίες. Εκεί, όπου όσοι είναι πραγματικά πεπεισμένοι να δούνε τον εαυτό
τους να ανέρχεται κοινωνικά καλούνται να αποδείξουν ότι το αξίζουν περισσότερο από τους
συμφοιτητές-ανταγωνιστές τους.

Jobfair, σαν να λέμε σκλαβοπάζαρο
Εκμεταλλευόμενοι αυτή την συνθήκη άρχισαν να ξεφυτρώνουν διάφοροι φοιτητικοί-εθελοντικοί
οργανισμοί. Περίοπτη θέση ανάμεσα τους έχει το Jobfair, ένα διήμερο με δηλωμένο στόχο “να
έρθουν οι νέοι σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας”. Με άλλα λόγια, ένα διήμερο όπου οι
διάφορες εταιρίες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν το καλύτερο (και φθηνότερο) εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό. Αλλά και μία χρυσή ευκαιρία για τους φιλόδοξους συμφοιτητές μας να έρθουν
σε επαφή με τις εν λόγω εταιρίες και να θέσουν τις βάσεις για μια “καταξιωμένη” καριέρα σε αυτές,
ή ακόμα καλύτερα να βρουν τους πόρους για να στήσουν την δικιά τους “καινοτόμα” επιχείρησηstartup. Κάτι ανάμεσα, δηλαδή, σε φεστιβάλ καριερισμού και παζάρι φτηνής εργασίας...

Jobfair, σαν να λέμε ξέπλυμα

Ποιές είναι όμως οι εταιρίες που συμμετέχουνε σε αυτήν την εκδήλωση;
Είναι οι ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται χρόνια με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
για να κάνουν φτηνά τις έρευνες τους (τον κύριο όγκο των οποίων εκπονούν κακοπληρωμένοι ή
και τελείως απλήρωτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδακτορικοί). Εταιρίες που δεν τις λες και
ακριβώς αθώες. Εταιρίες όπως τα ΕΛ.ΠΕ. , η οποία είναι υπεύθυνη για δολοφονία –εργατικό
«ατύχημα» το ονομάσανε- τεσσάρων εργατών στα διυλιστήρια της το Μάη του ’15. Εταιρίες όπως
η Intracom, που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εταιρίες οπλικών συστημάτων, η Space Hellas και η
Corallia οι οποίες συμμετέχουν ενεργά μέσω των ερευνητικών τους προγραμμάτων, σε συνεργασία
με το Πολυτεχνείο, στην στρατιωτική διαχείριση των μεταναστών στα ελληνικά σύνορα.

Fuck Jobfair 2016!
Ας μην έχουμε αυταπάτες. Πίσω από τέτοιου είδους οργανισμούς και εκδηλώσεις κρύβεται η
προσπάθεια των πανεπιστημίων να διασυνδεθούν με επιχειρήσεις προκειμένου να διαμορφώσουν
ένα ανταγωνιστικό brand-name και να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση.
Παράλληλα αναπτύσσεται μια ρητορική η οποία πέρα από το να προωθεί την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα και ό,τι άλλη παπάτζα σκέφτονται τα αφεντικά για να συγκαλύψουν τον
εκμεταλλευτικό ρόλο τους, είναι και μια ρητορική η οποία αιτιολογεί τη μετακύλιση του κόστους
φοίτησης στις πλάτες μας. H ευθύνη για τη μιζέρια της σύγχρονης ζωής και των δυσκολιών που
περνάμε μετατίθεται στον καθένα μας ατομικά. Εμείς φταίμε που είμαστε άνεργοι ή δε μας
κολλάνε ένσημα, εμείς φταίμε που όλο και περισσότεροι δεν έχουνε μέλλον. Τα αφεντικά θέλουν
να μας κάνουν να πιστέψουμε πως η υποτίμηση της εργασίας και της ζωής μας δεν αντιστρέφεται
με συλλογικούς αγώνες αλλά με ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις και σκληρή ατομική προσπάθεια.
Μας κλέβουν όλο και περισσότερο χρόνο για να μας δώσουν τα ίδια και λιγότερα λεφτά, μας
εξαναγκάζουν να δουλεύουμε άμισθα για υποσχέσεις και να λέμε και ευχαριστώ, μας γεμίζουν
με άγχη και ανασφάλεια, μας βάζουν από μικρούς σε μια κούρσα ανταγωνισμού με τους γύρω
μας, μας απειλούν κάθε μέρα περισσότερο αν δεν έχουμε καλούς βαθμούς και προϋπηρεσία δεν
αξίζουμε να δουλέψουμε και άρα να ζήσουμε. Δεν σκοπεύουμε όμως να γίνουμε τα εγωιστικά
καθίκια που θέλουν να μας κάνουν. Η δική μας δύναμη βρίσκεται στις σχέσεις που αναπτύσσουμε
μεταξύ μας, στους συλλογικούς μας αγώνες και σε αυτά που δημιουργούμε και παράγουμε έξω
από τους καταναγκασμούς του κεφαλαίου. Δε θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί ή παραγωγικοί για
να μας εκμεταλλεύονται καλύτερα τα αφεντικά. Οι ανάγκες μας δεν έχουν καμιά σχέση με την
ανάπτυξη της οικονομίας αλλά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
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