A litván gazdaság mélyrepülése gyorsítja az agyelszívást

Robertas Yla a családi panelban pakol: külföldre készül. A bőröndben ajándékok sorakoznak, de
Robertas hallgatag és levert. Édesanyja igyekszik elfojtani a sírást. Fia csak villámlátogatásra jött
haza. Robertas feleségével és gyermekeivel tíz éve Dublinban él, Írországban.
Nem tudtam elképzelni, hogy Litvániában maradjak, gürcöljek a semmiért, és próbáljam belőle
eltartani a családot. Rengeteget kéne fizetnem a pelenkákért meg a bébiételért, tudja, mindez
iszonyú drága odahaza.
2010-ben 80 ezer litván hagyta el az országot, ami rekordnak számít. 2011-ben további 54 300 fő
vándorolt ki. Ez nem hangzik soknak, de a litván népesség 1,5%-át jelenti, és a kivándorlók 60%-a 15
és 34 év közötti fiatal. A litván gazdaság élénksége a Vilniust átszelő Neris folyóhoz hasonlítható.
Télen, amikor befagy. 2009-ben a GDP nem kevesebbel, mint 15%-kal csökkent. A munkanélküliség
tavaly meghaladta a 17%-ot. A továbbra is optimista miniszterelnök szerint ugyanakkor számos
projekt van folyamatban, melyek célja a képzett litván munkaerő hazacsábítása Litvániába. Ezek
egyike a Londonban működő litván klub, amelynek küldetése, hogy segítséget nyújtson az Angliából
hazatelepülni vágyó litvánoknak, mivel jól képzettek, világméretű cégeknél szerzett szakmai
tapasztalatokkal rendelkeznek, és olyan ismeretekkel a bőröndjükben térnek haza, amelyekre
nagyon is szükség van Litvánia fejlődéséhez.
Egy közeli kávézóban végzett rögtönzött felmérés szintén ezt a kettősséget tükrözi:
„Szeretnék valami komoly dolgot véghezvinni, de nemigen látom, hogy lenne erre itthon
lehetőségem.”
Mások kevésbé pesszimistán nyilatkoztak:
„Szeretem a hazámat, és nem hiszem, hogy bármely más országban jobb élet várna, mint
Litvániában.”
Vannak a kivándorlásnak pozitív vonzatai is: magasabb képzettség megszerzése; létfontosságú
nemzetközi tapasztalatok. A kitelepült litvánok 2010-ben több mint 1,5 milliárd dollárral támogatták
otthon maradt családjukat. A negatívumok ugyanakkor továbbra is meghatározók. A legutóbbi
gazdasági adatok nem rosszak; a kilátások Litvániában biztatók. De a teljes kilábaláshoz hosszú időre
lesz szükség. Márpedig Robertas és a hozzá hasonló képzett és tehetséges litván fiatalok tízezrei nem
állnak készen arra, hogy mindezt kivárják.
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