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Бразилци разглеждат обяви за работа на улицата.
Когато Ана Каролина Гомис първа в семейството си получила диплома от колеж, последвана от магистърска
степен по педиатрия, намирането на работа е изглеждало просто въпрос на време. Три години по-късно
26-годишната бразилка все още търси.

"Дипломирах се през юни 2014 г. и си мислех, че до декември ще имам работа", разказва тя. "Стигнах наймного до групово интервю". Най-тежката рецесия в историята на Бразилия - двегодишен спад, вероятно
приключил през първото тримесечие - остави без работа 14 милиона души, по-голямата част от които млади
хора като Силва.

Неотдавна дипломирали се се борят да изплащат студентски заеми и да трупат професионален опит,
превръщайки демографския бум, някога приеман за двигател на бъдещия растеж, в спирачка за бразилската
икономика, която може да се окаже обременена с изгубено поколение млади трудещи се.

"Ако младите се откажат да инвестират в образование и икономиката започне отново да нараства, може да
има недостиг на учители, лекари, адвокати и т.н.", предупреждава Ренато Мейрелис, директор на
изследователската фирма Instituto Locomotiva в Сао Пауло.
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Около 4.5 милиона трудоспособни на възраст от 18 до 24 години, повечето от които с по-високо образование
от родителите си, са били безработни през първото тримесечие. Това е над една четвърт от всички млади
активни бразилци, сочат данни на правителството.

Равнището на безработицата сред тийнейджърите между 14 и 17 години, станали част от работната сила и
често решаващ източник на доходи за бедното семейство, е скочило до 45 %, допринасяйки за обща
безработица от близо 14 %. Според анализ на местен институт онези, които се опитват да работят, докато
ходят на училище, или пък зарязват ученето, за да си намерят работа, имат още по-малки шансове да бъдат
наети.

Проучването на научния институт Fipe, свързан с Университета на Сао Пауло, е установило, че
вероятността работещите с незавършена гимназия или колеж да запазят работата си е намаляла с 4 %
между 2014 и 2016 година.

Чувството на неудовлетвореност сред младото трудоспособно население засилва яда към политиците след
поредица от корупционни скандали. Рейтингът на президента Мишел Темер спадна до едноцифрени
равнища, а депутатите открито обсъждат възможността политически аутсайдер да спечели президентските
избори през 2018 г.

Изгубени възможности

Високата младежка безработица подчертава дълбокото трайно отражение на неотдавнашната рецесия.
Милиони трудоспособни бразилци са харчили време, спестявания и държавни субсидии в безпрецедентен
бум на висшето образование, но сега губят възможността да превърнат тези научни степени в кариери.

Ана Клара Ферейра, на 26 години, все още е длъжница на държавата за студентските си заеми, но никога не
е използвала степента си по педагогика. През 2010 година тя влиза в частен колеж благодарение на
държавна субсидия, известна като FIES, която бе разширена при 13-годишното управление на
правителството на лявата Работническа партия, приключило през 2016 г.

Миналия месец Ферейра започва нископлатена работа като секретарка, за да върне дълга си. Тя казва, че
работата не изисква никое от уменията, придобити в колежа, и не се отказва да си намери работа по
специалността. "Много е обезсърчаващо", казва тя за търсенето. "Дори бях одобрена в няколко подборни
процедури, но така и не бях повикана да започна работа".
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Все още има 2.5 милиона действащи договори FIES, с около 20 милиарда реала (6.3 млрд. долара) годишно
в програмата, според данни на министерството на образованието. По оценки на правителството към 30 % от
студентите, подпомагани с FIES, са успели да върнат заемите си, допринасяйки за нарастване на
бюджетния дефицит, струвал на страната инвестиционната категория на кредитния рейтинг през 2015 г.

"Инвестициите в образованието не носят възвръщаемостта, която очаквахме", заключава Марсело Нери,
бивш министър на стратегическите въпроси и настоящ директор на FGV Social, подразделение на мозъчния
тръст Fundaco Getulio Vargas.
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След като през 2015 и 2016 г. бразилската икономика загуби близо 3 милиона работни места, през първата
половина на тази година тя бавно възобнови създаването на заетост. Само че повечето възможности са
временна работа в неофициалната икономика, сочат правителствени данни от миналата седмица.

Все повече бразилци продават домашни сладки или работят за таксиметровата компания Uber, за да
свързват двата края, без гаранция за работното място и с ограничен достъп до социални придобивки като
платен отпуск за майчинство и ваканция.

И макар икономически данни да сочат постепенно възстановяване на растежа, 19-годишният Ерик Собрал и
17-годишната му сестра са загубили работата си в маркетингова компания в Сао Пауло преди няколко
месеца.

Също като много други безработни, Собрал прекарва дните си в сърфиране из уеб мрежата за работа,
продължавайки в същото време учението си. Той се нуждае от висока оценка на държавния зрелостен изпит
тази година, за да следва мечтата си за кариера в областта на рекламата.

Без работа обаче той няма пари за подготвителен курс, какъвто ще вземат хиляди негови конкуренти.
"Живеем с майка си, но и тя е безработна", уточнява Собрал. "Не разбирам къде сгрешихме, за да стигнем
дотук", пита се той. /БТА
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