Il-kriżi ekonomika tikkawża eżodu ta' mħuħ fil-Litwanja
Fid-dar ta' familtu – appartament mill-era Sovjetika – Robertas Yla qiegħed ilesti biex jitlaq. Il-bagalja
tiegħu mimlija rigali imma l-atmosfera hija kwieta u ta' dwejjaq. Ommu tipprova ma tibkix. Din
kienet biss żjara qasira f'art twelidu. Għal dawn l-aħħar għaxar snin, daru kienet Dublin, l-Irlanda,
fejn jgħix flimkien ma' martu u wliedu.
Ma stajtx nimmaġinani nibqa' l-Litwanja, naħdem mingħajr ma naqla' xejn, u fl-istess ħin nipprovdi
għall-familja. Normalment nonfoq ħafna flus fi ħrieqi u f'affarijiet oħra; pereżempju l-ħrieqi u l-ikel
tat-trabi m'ogħla s-sema hemmhekk, taf int.
Fl-2010, rekord ta' 80 000 persuna emigraw mil-Litwanja. Fl-2011, telqu mill-pajjiż 54 300 persuna
oħra. Jidher ammont żgħir, iżda dan ifisser 1.5 % tal-popolazzjoni, u 60 % ta' dawk li telqu kellhom
bejn 15-il sena u 34 sena. L-ekonomija tal-Litwanja miexja bil-mod daqs ix-xmara ffriżata Neris fil-belt
kapitali Vilnius. Fl-2009, il-Prodott Domestiku Gross naqas bi 15 %. Is-sena li għaddiet, il-qgħad qabeż
is-17 %. Madankollu, il-Prim Ministru huwa ottimista u jgħid li issa hemm ħafna proġetti li qed
jattiraw lura lil-Litwani li għandhom livell għoli ta' edukazzjoni. Pereżempju, il-klabb tal-Litwani
f'Londra qiegħed jgħin biex iġib in-nies lura fil-Litwanja għax-xogħol – għaliex għandhom livell tajjeb
ta' edukazzjoni, għandhom l-esperjenza minħabba li ħadmu f'ċerti kumpaniji mondjali, u issa ġejjin
lura u qed iġibu magħhom dak li huwa bżonjuż ħafna fl-iżvilupp tal-Litwanja.
Fil-fatt, stħarriġ ta' malajr f'kafetterija fil-qrib żvela opinjonijiet imħallta:
"Nixtieq nagħmel xi ħaġa kbira u ma narax kif nista' nagħmilha hawnhekk".
Oħrajn kienu inqas pessimisti:
"Lil pajjiżi nħobbu u ma naħsibx li f'pajjiżi oħrajn tgħix ħajja aħjar milli fil-Litwanja".
L-emigrazzjoni għandha l-pożittiv tagħha: kwalifiki aħjar; esperjenza internazzjonali essenzjali. Fl2010, il-Litwani li jgħixu barra bagħtu aktar minn 1.5 biljun dollaru lill-familji tagħhom fil-Litwanja.
Iżda wieħed ma jistax jaħrab mill-iżvantaġġi. Fil-verità, l-aħħar statistika dwar l-ekonomija kienet
pjuttost tajba; il-futur tal-Litwanja jidher promettenti. Iżda rkupru totali jieħu żmien konsiderevoli. U
Robertas, u miegħu għexieren ta' eluf ta' Litwani intelliġenti u kapaċi, sempliċement mhumiex lesti
jistennew.
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