Økonomiske vanskeligheder fører til hjerneflugt fra Litauen
I sin families lejlighed fra sovjettiden gør Robertas Yla klar til at tage afsked. Hans taske er pakket
med gaver, men humøret er i bund. Hans mor forsøger at holde tårerne tilbage. Det var bare et kort
besøg i hans hjemland. I de sidste ti år har hans og hans kones og deres børns hjem været Dublin i
Irland.
"Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle blive i Litauen og arbejde for næsten ingenting og samtidig
skulle forsørge min familie. Jeg skulle betale en masse for bleer og alting, og mad til babyer er meget
dyrt der."
I 2010 udvandrede 80 000 fra Litauen – et rekordstort antal. I 2011 forlod yderligere 54 300 landet.
Det lyder ikke af meget, men det drejer sig om 1,5 % af befolkningen, og 60 % af dem, der rejser, er
mellem 15 og 34 år. Litauens økonomi bevæger sig lige så langsomt som den frosne flod Neris i
hovedstaden Vilnius. BNP faldt med hele 15 % i 2009. Arbejdsløsheden kravlede sidste over 17 %
sidste år. Den optimistiske premierminister siger dog, at der er mange projekter, som nu lokker
uddannede litauere hjem. "Bl.a. hjælper den litauiske klub i London med at få folk tilbage til et
arbejde i Litauen – fordi de har en god uddannelse, de har nogle værdifulde erfaringer fra deres
arbejde i internationale virksomheder, og de kommer tilbage med det, som der er stærkt brug for i
udviklingen af Litauen."
En uvidenskabelig rundspørge i en nærliggende café peger på forskellige synspunkter:
"Jeg vil gerne udrette noget stort, og jeg kan ikke se, hvordan jeg skal gøre det her."
Andre var mindre pessimistiske:
"Jeg elsker faktisk mit land, og jeg tror ikke, at der findes et bedre liv i andre lande uden for Litauen."
Der er positive elementer ved udvandring: bedre kvalifikationer, væsentlige internationale
erfaringer. Litauere i udlandet sendte i 2010 mere end 1,5 mia. dollars hjem til deres familier. Men
man kan ikke fornægte de negative elementer. De seneste økonomiske data er faktisk temmelig
positive, og udsigterne for Litauen er lovende. Men en fuld genopretning tager lang tid. Og Robertas
og titusinder af Litauens klogeste og bedste er ganske enkelt ikke villige til at vente.
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