Ekonomiska bekymmer sätter igång litauisk begåvningsflykt
I sin familjs lägenhet från Sovjettiden gör sig Robertas Yla redo att säga farväl. Hans väska är packad
med presenter, men stämningen är dyster och dämpad. Hans mor försöker hålla tårarna borta. Detta
var bara ett kort besök i hemlandet. Hans hem, tillsammans med fru och barn, har de senaste tio
åren varit Dublin, Irland.
Jag kunde inte föreställa mig att stanna i Litauen och arbeta för en struntsumma och försörja min
familj. Normalt skulle jag betala en hel del för blöjor och allt, för du vet blöjor och all barnmat är så
dyrt där.
2010 emigrerade 80 000 litauer, vilket var rekordmånga. 2011 lämnade 54 300 landet. Det kan
tyckas få, men det motsvarade 1,5 % av befolkningen, och 60 % av dem var i åldrarna 15–34 år.
Litauens ekonomi har rört sig lika långsamt som den frusna floden Neris i huvudstaden Vilnius. BNP
sjönk med svindlande 15 % 2009. Arbetslösheten steg förra året till över 17 %. Men den optimistiske
premiärministern säger att det finns många projekt som nu får högutbildade litauer att återvända
hem. Exempelvis hjälper den litauiska föreningen i London människor att ta sig tillbaka in på
arbetsmarknaden i Litauen – för de har en bra utbildning, de har goda erfarenheter av att jobba i en
del globala företag, och de kommer tillbaka och tar med sig något som det finns stort behov av för
att Litauen ska utvecklas.
En ovetenskaplig undersökning i ett närbeläget kafé visade faktiskt att åsikterna gick isär:
”Jag vill åstadkomma något stort och ser inte hur det skulle kunna ske här.”
Andra var mindre pessimistiska:
”Jag älskar faktiskt mitt land och tror inte att livet är bättre i andra länder än i Litauen.”
Emigrationen har goda sidor också: bättre kvalifikationer; livsviktig internationell erfarenhet.
Utlandslitauerna skickade hem över 1,5 miljarder dollar till sina familjer 2010. De dåliga sidorna går
inte att komma undan. De senaste ekonomiska siffrorna ser faktiskt ganska bra ut; utsikterna för
Litauen är lovande. Men en full återhämtning kommer att ta lång tid. Och Robertas och tiotusentals
av Litauens mest begåvade är helt enkelt inte beredda att vänta.
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