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Dokapitalizacija
jejo skoraj za polovico.
Diagnoza? Vsekakor slaba. Če bi
šlo za človeka, bi ga zdravniki zagotovo morali že oživljati. Prese-
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"V zadnjem času so štirje kolegi
odšli na Novo Zelandijo, pred tem
štirje v Švico. Vsi imajo službe,
3000 evrov plače. Pri nas, če dobiš
službo, delaš za 700 evrov," razlaga študent arhitekture realno sliko
življenja mladega arhitekta po diplomi. Služb zanje v Sloveniji ni
več prav veliko. In niso edini.
"Članek je vsekakor zanimiv in
tudi ustrezen za objavo, vendar
nam trenutna negotova finančna

situacija, sofinanciranje iz javnih
sredstev, ne omogoča sprejemanja novih znanstvenih/strokovnih
razprav vse do konca leta 2014,"
se glasi zavrnitev ene od revij, ki
objavlja znanstvene članke. Dober
doktorski študent humanistike se
zato boji vrniti iz tujine. Če je zavrnjen na tak način. Ker ni denarja
in ne zato, ker bi bil slab.
Da bodo raziskovalne

skupine v
prihodnjem letu kolabirale, če dodatnega denarja ne bo, napoveduje
eden naših najboljših znanstvenikov dr. Roman Jerala, ki s skupinami študentov že vrsto let pobira
najvišje nagrade na svetovnih
tekmovanjih iz sintezne biologije. V visokotehnoloških podjetjih
morajo mlade doktorje znanosti
odpuščati že letos, kadre zmanjšu-

netljivo in še bolj skrb zbujajoče ob
tem je, da predsednik države predstavnike z univerz in raziskovalne
sfere sprašuje, ali bodo lahko preživeli, če dodatnega denarja ne bo
ali pa se bodo sredstva še znižala.
Povedano drugače, ali bo pacient
lahko dihal, če bo kisika manj ali
skorajda nič. Zdi se, da ne samo,
da na državni ravni ne vemo, kje
bi lahko bili, kaj je za to potrebno, kakšne prioritete postaviti . . Še
vedno ne vemo niti, kje smo.
Na univerzah, ki so bile v minulih
letih kakor uročene v prenovi, ki
želenega izboljšanja (še) ni prinesla, bolonjski reformi, so se vendarle začeli prebujati. Žal niso bili
nobena izjema in so se na težave v
družbi odzvali šele, ko so varčevalni ukrepi udarili tudi po njih.
A sedaj je na univerzi vsaj čutiti
življenje. Od takrat, ko so študenti in profesorji okoli parlamenta
sklenili človeško verigo in "zavarovali" 16 milijonov evrov, del proračunskega univerzitetnega kolača,
se neprestano iskri. "Zaradi onemogočenega normalnega delovanja slovenskih javnih univerz in
realne grožnje njihovemu obstoju"
so v teh dneh na ljubljanski univerzi pripravili protestno akcijo
Svobodna univerza. In opozorili
na politiko uničevanja javnih univerz.

časih, ko so fakultete pogosto le
valilnice bodoče brezposelne delovne sile, bo morala univerza poskrbeti, da bo bolje izobraževala
mlade, tako da bodo na to dejstvo
pripravljeni. Da jih bo opremila
V

z novimi kompetencami, vzgojila v aktivne, angažirane državljane. Morala bo bolj odločno in
očitno odpreti vrata slonokoščenega stolpa, v katerem je pogosto
prebivala, prekiniti vladavino nekompetentnosti, ki se je razpasla
po državi, bolj aktivno participirati pri iskanju odgovorov na nova
družbena vprašanja. Medtem pa
bo morala kratkovidna varčevalna
politika na področju izobraževanja spremeniti logiko "od volitev
do volitev" in tudi pri nas posvojiti Franklinovo ugotovitev, da investicija v znanje povrne največje
obresti. Te prepogosto povezujemo le z bankami. Tako kot se zdi
samoumevna le dokapitalizacija bank. "Spodbude prihajajo od
zunaj, spoznanja od znotraj, a le,
ko oboje sovpade, dobimo razvoj,"
je dejal Seneka.
Zakaj ne bi obrnili toka in enkrat
za spremembo dokapitalizirali
znanja? To daje suverenost človeku in državi. •
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