
Com uma taxa de desemprego
em alta, o mercado de trabalho
para os jovens de 15 a 24 anos con-
tinuará se deteriorando a médio
prazo, segundo estudo da Organi-
zação Internacional do Trabalho
(OIT) publicado ontem. Em 2013,
haverá cerca de 73,4 milhões de
jovens desempregados no mun-
do, quase 3,5 milhões a mais que
em 2007 e 800 mil a mais que
2011, de acordo com o relatório
“Tendências Mundiais do Empre-
go Juvenil”.

A situação só tende a piorar.
Globalmente, entre 2012 e 2018, o
número de jovens desempregados
vai aumentar em mais de dois mi-
lhões, o que equivale a um incre-
mento de cerca de 25%. “Em
2018, a taxa de desemprego dos jo-
vens será de 12,8% (contra 12,6%
em 2013), com diferenças regio-
nais crescentes”, preveem os espe-
cialistas da OIT.

Os economistas consideram
que as economias desenvolvidas
registrarão “melhoras” que serão
compensadas por uma deteriora-
ção da situação em outras re-
giões, principalmente na Ásia.
“Um dos elementos mais espan-
tosos é a desconfiança das novas
gerações com os sistemas políti-
cos e sócio-econômicos”, esti-
ma a OIT.

“Uma parte desta desconfian-
ça é demonstrada através de ma-
nifestações políticas, tais como
os movimentos anti-austeridade
na Grécia ou na Espanha” onde
os jovens desempregados são
mais numerosos que os jovens ati-
vos, explica a organização inter-
nacional com sede em Genebra.

Em geral, a OIT está particular-
mente preocupada com a situação
atual em três regiões: as econo-
mias desenvolvidas e a União Eu-
ropeia (UE), Oriente Médio e nor-
te da África, onde o desemprego
juvenil disparou desde 2008.

Nas economias desenvolvidas
e na UE, o desemprego entre os jo-
vens subiu 24,9% entre 2008 e
2012. O desemprego na UE foi de
18,1% em 2012 e, segundo as últi-
mas previsões da OIT, não será me-
nor que 16% antes de 2018.

Essa média esconde, contudo,
muitas desigualdades. Na Espa-
nha e Grécia, o desemprego entre
os jovens de 16 a 24 anos afeta
mais da metade da população,
30% na Itália e 20% na França.

Na Alemanha, afeta 8%, o ní-
vel mais baixo da UE, segundo o
instituto econômico DIW, que es-
tá preocupado já que o desempre-
go juvenil diminui devido à queda
da natalidade.

A médio prazo, o desemprego
juvenil continuará pressionado
quando os que estão estudando de-
vido à falta de oportunidades tra-
balhistas se integrem ao mercado
de trabalho.

Apesar da situação dos jovens
na UE geralmente monopoliza-
rem as notícias, a OIT alerta que
“as regiões em desenvolvimento

enfrentam desafios maiores em
termos de emprego entre os jo-
vens e registram consideráveis di-
vergências”.

A taxa de desemprego dos jo-
vens ficará em torno de 30% no
Oriente Médio em 2018 (contra
28,3% em 2012) e 23,9% no norte
da África (contra 23,7% em 2012).

Na Ásia, a situação é muito
mais favorável atualmente, mas
vai piorar: em 2018 a taxa de de-

semprego dos mais jovens será de
10,5% na Ásia Oriental (contra
9,5% em 2012), de 14,3% no su-
deste asiático e o Pacífico (contra
13,1% em 2012) e de 9,8% na Ásia
meridional (9,3% em 2012).

Na América Latina e no Caribe
a situação também piorará, pas-
sando de 12,9% em 2012 a 13,6%
em 2018. Apenas nos países da
África subsaariana permanecerá
estável em 11,7%.

A Áustria celebrou ontem o fi-
nal da Segunda Guerra Mun-
dial, homenageando pela pri-
meira vz em Viena as vítimas
do fascismo. Soldados do exér-
cito austríaco montaram guar-
da neste 8 de maio, na cripta
da praça dos Heróis (Helden-
platz), em Viena.

Como as organizações estu-
dantis de ultra-direita se acos-
tumaram a homenagear nesta
praça os soldados mortos em
combate, o ministro da Defe-
sa, Gerald Klug, tomou a deci-
são de impedir a manifesta-
ção.

“O 8 de maio será sempre
um dia de alegria pela liberta-
ção e um dia de memória”, dis-
se, acrescentando que não ha-
via lugar para “outras interpre-
tações”. “Ali onde as corpora-
ções, em anos anteriores, la-
mentavam a derrota, o exérci-
to austríaco honrará as vítimas
do fascismo”, declarou Klug.

Uma cerimônia oficial foi
celebrada pela manhã na Chan-
celaria, na presença do chefe
de governo, Werner Fayman.

Durante um longo período,
a Áustria negou cumplicidade
com os crimes dos nazistas,
apresentado-se como “anexa-
da” pela Alemanha e a “primei-
ra vítima” de Adolf Hitler.

No final dos anos 1980, o
“caso Waldheim” - a revela-
ção do passado nazista de Kurt
Waldheim, ex-secretário-ge-
ral da ONU e na época presi-
dente austríaco (1986-1992)-
mudou a situação. AFP
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Relatório da entidade alerta que situação é mais grave nas nações

desenvolvidas e na União Europeia e só tende a piorar a médio prazo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2013, Mundo, p. 28.




