Ekonomikas problēmas veicina intelektuālā darbaspēka emigrāciju no
Lietuvas
Savas ģimenes padomju laika dzīvoklī Robertas Ila gatavojas prombraukšanai. Viņa somā ir daudz
dāvanu, taču garastāvoklis visiem ir nomākts. Māte valda asaras. Robertas tikai uz īsu brīdi
apciemojis dzimteni. Nu jau vairāk nekā desmit gadus viņš ar sievu un bērniem dzīvo Dublinā, Īrijā.
"Es nevaru iedomāties, kā tas būtu — palikt Lietuvā, strādāt teju par velti un nespēt uzturēt savu
ģimeni. Iznāk tik daudz maksāt par visu, par pamperiem, jūs zināt, par autiņbiksītēm, turklāt bērnu
pārtika ir tik dārga."
2010. gadā no valsts emigrēja 80 000 lietuviešu, un tas bija agrāk nepieredzēti liels skaits. 2011. gadā
izbrauca vēl 54 300 cilvēku. Tas neizklausās daudz, taču veido 1,5 % visu iedzīvotāju, turklāt 60 % no
izbraucējiem bija vecumā no 15 līdz 34 gadiem. Lietuvas ekonomika pašlaik attīstās apmēram tikpat
lēni, kā cauri Viļņai plūst aizsalusī Nēres upe. 2009. gadā IKP kritums bija graujošs — tas samazinājās
par 15 %. Pagājušajā gadā bezdarba līmenis pārsniedza 17 %. Tomēr optimistiski noskaņotais
valdības vadītājs apgalvo, ka uzsākti daudzi projekti, lai izglītotie lietuvieši atkal atgrieztos mājās.
"Piemēram, lietuviešu klubs Londonā palīdz cilvēkiem atgriezties un atrast darbu Lietuvā — jo viņiem
ir laba izglītība, viņiem ir laba pieredze, kas iegūta darbā dažādos pasaules mēroga uzņēmumos un
viņi var atgriezties, lai dodu savu pienesumu tik ļoti nepieciešamajai izaugsmei pašu mājās."
Īsā aptaujā tuvējā kafejnīcā gan tiek pausti dažādi viedokļi:
"Es dzīvē gribu paveikt kaut ko lielu, un es neredzu iespēju to izdarīt šeit."
Citu atbildēs bija vairāk optimisma:
"Es patiešām mīlu savu valsti un nedomāju, ka dzīve citur ir labāka nekā Lietuvā".
Emigrācijai ir arī pozitīvie aspekti — cilvēki iegūst labāku kvalifikāciju un tik ļoti svarīgo darba pieredzi
ārzemēs. 2010. gadā ārzemēs dzīvojošie lietuvieši saviem tuviniekiem Lietuvā nosūtīja vairāk nekā
1,5 miljardus dolāru. Tomēr nevar nesaredzēt arī ēnas puses. Valsts ekonomikas stāvoklis pēdējā
laikā uzlabojas, Lietuvas nākotnes izredzes ir labas. Tomēr pilnīga atgūšanās no krīzes prasīs vēl ilgu
laiku. Taču ne Robertas, ne tūkstošiem citu Lietuvas gaišāko un labāko cilvēku nav gatavi gaidīt.
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