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Arbetslösheten i Östtimor har nått 11% med huvudsak-
ligen utbildade bland de arbetslösa enligt en undersök-
ning 2013 av statssekretariatet för yrkesutbildning 
(SEPFOPE). 

SEPFOPE:s generaldirektör Jacinto Barros Gusmao 
sade att arbetslösheten ökar varje år på grund av de 
begränsade arbetstillfällena i Östtimor och att antalet 
unga som söker arbete ökar. 

"Det är sant att arbetslöshetssiffrorna stiger varje år 
därför att Timor fortfarande saknar industri och vi bara 
har Heineken-bryggeriet och Timor Cementfabriken", 
sade Gusmao i sitt kontor i Kaikoli, Dili. 

Han sade vidare att arbetslöshet är ett växande 
socialt problem och de ansvariga myndigheterna behö-
ver vidta åtgärder för att lösa frågan, annars finns det 
risk för att den kan leda till instabilitet i landet. 

Parlamentsledamoten Eladio Faculto sade emellertid 
att han trodde att arbetslösheten i Östtimor i verklig-
heten var större än 11% eftersom många människor 
arbetar i kortvariga eller tillfälliga anställningar. 

Ledaren för ungdomskommissionen i Dilis stift, 
fader Joao Soares, har kritiserat den östtimoresiska rege-
ringen för att inte göra tillräckligt för att minska arbets-
lösheten. Den brister i planering och har fel fokus i ut-
bildningen vilket ökar arbetslösheten. 

Kyrkan har engagerat sig för att hjälpa till genom att 
erbjuda fortbildning för ungdomar, men det ger inte ar-
betstillfällen utan bara utbildning, sade fader Soares. 
"Regeringen måste skapa arbetstillfällen", sade han och 
tillade att kyrkan vill att unga människor inte blir be-
roende av regeringsbidrag. 

Enligt prästen har omfattande urbanisering och mig-
ration till Dili försummat den enorma potentialen för 
arbete i jordbrukssektorn. "Landsbygden behöver fler 
människor för arbete i jordbruket, men människorna 
kommer till Dili i stället", sade han. Detta oroar den 
katolska kyrkan enligt honom. 

Kyrkan har också erbjudit hjälp i flera utbildnings-
centra i Dili genom att ge ungdomar färdigheter i bil-
branschen, byggnadsbranschen, snickeri, elbranschen, 
svetsning och rörmokeri. 

Orlando da Silva Casamiro, 25, koordinatör för stif-
tets utbildningscentrum, sade att arbetslösheten i Öst-
timor är så akut att inte ens universistetsexaminerade får 
arbete. 

"Det är för att utbildningssystemet bara fokuserar på 
teori, inte på att göra de examinerade redo för arbete", 
sade Casamiro som tidigare arbetade för en ideell 
japansk organisation. 

Kyrkans centra utbildar också ungdomar på så skilda 
områden som språkfärdigheter - särskilt engelska och 
portugisiska, datorer och IT. Förra året tog de emot 200 
elever och i år deltar ytterligare 283 elever. Kurserna 
löper över tre perioder varje år. 

Martinha Gaviota Martins Gomes, 19, som går i en 
datorklass vid centret, sade att ett problem hon står inför 
är att regeringen föredrar anställda som är äldre och out-
bildade. 
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