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Economische malaise zorgt voor Litouwse braindrain 
 
 
In het appartement uit de Sovjettijd van zijn familie maakt Robertas Yla zich klaar om afscheid te 
nemen. Zijn koffer zit vol met cadeautjes, maar de stemming is somber en bedrukt. Zijn moeder 
probeert niet te huilen. Dit was maar een kort bezoek aan zijn vaderland. Met zijn vrouw en 
kinderen woont hij al tien jaar in Dublin, Ierland. 
 
Ik zag mezelf niet in Litouwen blijven en voor een hongerloon werken, te weinig om mijn familie te 
onderhouden. Ik zou veel geld kwijt zijn aan luiers en al dat soort dingen, en babyvoeding is zo duur 
daar, weet je. 
 
In 2010 zijn volgens de statistieken 80 000 Litouwers geëmigreerd. In 2011 verlieten nog eens 54 300 
Litouwers het land. Het klinkt weinig, maar het was 1,5 % van de bevolking, en 60 % van degenen die 
vertrokken, was tussen de 15 en 34 jaar oud. De economie van Litouwen beweegt zich even 
langzaam als de bevroren rivier de Neris in de hoofdstad Vilnius. Het bbp kromp in 2009 met een 
verbijsterende 15 %. Het werkloosheidspercentage klom vorig jaar op tot boven de 17 %. Toch stelt 
de optimistische minister-president dat er inmiddels talrijke projecten zijn om de hoog opgeleide 
Litouwers terug naar huis te halen. "De Litouwse club in Londen helpt om mensen terug naar 
Litouwen te halen – want zij hebben een goede opleiding, nuttige werkervaring opgedaan bij enkele 
mondiale bedrijven, en ze komen terug en brengen mee wat heel erg nodig is voor de ontwikkeling 
van Litouwen." 
 
Een niet-wetenschappelijke steekproef in een nabijgelegen café laat verschillende standpunten zien: 
"Ik wil iets groots bereiken en ik zie niet in hoe ik dat hier zou kunnen". 
Anderen zijn minder pessimistisch: 
"Ik hou van mijn land en ik geloof niet dat het leven in andere landen beter is dan in Litouwen". 
 
Er zitten positieve kanten aan emigratie: betere kwalificaties; essentiële internationale ervaring. 
Litouwers in het buitenland stuurden in 2010 meer dan 1,5 miljard dollar naar hun families in het 
thuisland. Maar de nadelen kunnen niet worden genegeerd. De recentste economische cijfers zijn 
eigenlijk tamelijk positief; de vooruitzichten voor Litouwen zijn gunstig. Maar een volledig herstel zal 
nog een aanzienlijke tijd duren. Robertas en tienduizenden van zijn slimste en capabelste 
landgenoten zijn eenvoudigweg niet bereid daarop te wachten. 
 


