Ekonomické útrapy jsou příčinou odlivu mozků z Litvy
Robertas Yla se ve svém bytě ze sovětské éry chystá k odjezdu. V kufru má zabaleny dárky na cestu,
ale nálada je zádumčivá a mlčenlivá. Jeho matka jen stěží potlačuje pláč. Ve své vlasti byl jen krátce.
Jeho domovem, kde žije se svou ženou a dětmi v posledních deseti letech, je irský Dublin.
Nemohl jsem žít s představou, že bych v Litvě zůstal, pracoval za bídnou mzdu a měl živit svou
rodinu. Musel bych běžně platit hodně peněz za plenky a vůbec všechno, a všechno to jídlo pro
kojence je tak drahé, však víte.
V roce 2010 emigrovalo ze své země rekordních 80 000 Litevců. V roce 2011 jich zemi opustilo
dalších 54 000. Zní to jako málo, ale bylo to 1,5 % obyvatel a 60 % z odcházejících bylo ve věku mezi
15 a 34 lety. Tok litevské ekonomiky připomínal zamrzlou řeku Neris ve Vilniusu. V roce 2009 se HDP
zmenšilo o závratných 15 %. Nezaměstnanost se v minulém roce vyšplhala na 17 %. Optimistický
předseda vlády říká, že v současnosti je připravena řada projektů, které se snaží přilákat vzdělané
Litevce zpět do vlasti. Například Litevský klub v Londýně pomáhá při náboru Litevců zpět na pracovní
místa v Litvě, neboť mají dobré vzdělání, odborné dovednosti z práce pro mezinárodní společnosti a
nyní se navracejí a přinášejí tolik potřebné podněty pro další rozvoj litevského hospodářství.
Zběžný laický průzkum mínění v blízké kavárně odhaluje smíšené pohledy:
„Chci něco pořádného dokázat, ale tam k tomu nemám možnost“.
Jiní byli o něco méně pesimističtí:
„Svou zemi mám rád a popravdě si nemyslím, že by se v jiných zemích žilo lépe než v Litvě.“
Existují i kladné stránky migrace: zlepšení odborné kvalifikace, důležité životní zkušenosti nabyté v
mezinárodním prostředí. Litevci žijící v zahraničí poslali v roce 2010 rodinám ve své vlasti přes 1,5
miliardy dolarů. Avšak vše má nevyhnutelně i své stinné stránky. Aktuální údaje o ekonomice
vyhlížejí o něco lépe a hospodářské prognózy Litvy jsou slibné. Plné ozdravení však bude vyžadovat
delší dobu. A Robertas a další desítky tisíc schopných Litevců, kteří náleží mezi elitu národa, nechtějí
dále jen čekat.
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