В най-бедния район на Европа търсят по-добро бъдеще в чужбина
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Четвъртък, 05 Декември 2013 00:22

Драстичното обезлюдяване на Северозападния край в годините на прехода е заради
липсата на работа. Само във Видинска област населението е намаляло с над 60 хиляди
души. Най-силен бил процесът на миграция към големите градове и към чужбина през
95-та, 2001-ва и 2006 година. Все още за много хора гурбетът остава единствената
възможност за препитание.
Бранимир и Яна са приятели от ученическите години, преди седем месеца завършили
висше образование в Свищов. Лятото работят на морето, а после търсят препитание във
Видин, но без успех.
"Преглеждахме обявите за работа във Видин и не излизаше нищо различно от
продавач-консултант, общ работник, автомивка и такива работи. И решихме да си
подадем документите за работа в чужбина", споделя Бранимир Петров - с.Ново село.
Двамата искат да създадат семейство и смятат, че със заплата от 500-600 лв. няма как
да се издържат. Затова решили да заминат за Великобритания, където ще работят в
селското стопанство
"Решили сме да съберем някакви пари и евентуално да се приберем и да се установим
тук и с тези пари, може би, да си закупим на първо време жилище, защото това е
основата... Един вид ние се превръщаме в нежелани в собствената си държава", заяви
Бранимир Петров.
"Казват: "Ти сега в момента си завършил, нямаш стаж, никъде не си се доказал и никой
не може да ти помогне. Разбира се, бих останала тук да се развивам, да правя
семейство и т.н. Но в момента живеем в такива времена, че нямаме друг избор принудени сме", обясни Яна Петрова - с.Ново село.
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Доколко ще се възползват видинчани от отворения трудов пазар в ЕС след 1 януари
2014 година, зависи от инвестициите в региона, които засега липсват.
- Може би, ще се възползвам от тази възможност, защото по принцип в България няма
никакво развитие! - Къде би отишъл?
- Някъде по чужбина за по-голяма заплата да си изкарвам пари.
- Харесвам България и не мисля да ходя, където и да е! Харесва ми да си живея тук,
чувствам се по-сигурен.
Надеждата на хората от Северозапада е в специалния план за интегрирано развитие,
който се предлага за региона за периода 2014-2020 година. Засега обаче
безработицата продължава да гони 22 %.
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