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Om Malta
Öriket Malta ligger praktiskttaget mitt i Medelhavet, 93 km
söder om Sicilien och 288 km norr om Afrika. Öriket består av
tre öar: Malta, Gozo (Għawdex på Maltesiska) och Comino
(Kemmuna) och har en total befolkning om över 400 000
innevånare, som bebor en yta om 316 kvadratkilometer.
Malta är den största ön och dess huvudstad Valletta är örikets kulturella
nav. Gozo, den näst största ön, är mer avslappnad och lantlig och
präglas av fiske, turism, hantverk och jordbruk. Comino, den minsta av
de tre, är huvudsakligen obebodd.
Namnet Maltas ursprung är osäkert, men den vanligaste etymologiska
förklaringen är att ordet Malta kommer av det grekiska ordet för
honung; meli. De gamla grekerna kallade faktiskt ön Melitē som
betyder honungssöt. Rommarna i sin tur kallade ön Melita. Det var
sicilianarna som senare döpte ön till Malta.
Med soligt väder nästan året runt, vackra stränder, ett sjudande nöjesliv
och en spännande historia som sträcker sig över mer än 7 000 år, är
Malta inte bara ett idylliskt semestermål, utan en mycket uppskattad
och fridfull ö dit man kan flytta för att bosätta sig stadigvarande.

Historia

För att vara en så liten ö har Malta en historia rik på stora händelser,
vilka gjort Malta till vad det är idag.
De maltesiska öarna gick igenom den neolitiska perioden, vars spår de
mystiska templen vigda till fruktbarhetsgudinnan är. Senare lämnade
fenicierna, kartagerna, romarna och bysantinarna alla spår efter sig på
ön. Araberna erövrade ön och satte viktiga spår i maltesarnas språk,
som huvudsakligen är av semitiskt ursprung.

Klimat

I likhet med de flesta Medelhavsländer påverkas Maltas klimat starkt
av havet. De maltesiska öarna har ett behagligt, soligt klimat med i
genomsnitt 12 soltimmar per dag om sommaren och 5-6 timmar
om vintern. Somrarna är heta, torra och mycket soliga. Sval sjöbris
lindrar sommarvärmen medan sciroccovindar från Afrika om våren
och hösten emellanåt för med sig för säsongen hög temperatur och
luftfuktighet.
Vintrarna är milda med sporadiska köldperioder som orsakas av nordoch nordostvindar från Centraleuropa.
Regnsäsongen är mellan september och april, med mycket lite regn
under sommarmånaderna. Det förekommer varken snö, frost eller
dimma på Malta.

Språk

Maltesiska, ett språk av semitiskt ursprung som skrivs med latinska
tecken, är Maltas nationella språk. Under århundradena har det tagit
till sig många låneord från engelskan, italienskan och franskan.
Genom tiderna har många utländska ord, framförallt engelska och
italienska, blivit del av språket. Engelska, som också är ett officiellt
språk, talas allmänt och flytande och är det språk internationella
affärer görs på.
Italienska talas också allmänt och många maltesare är även flytande i
andra språk, såsom franska, tyska, spanska och arabiska.
Genom Maltas inträde i Europeiska Unionen har maltesiska blivit ett
av EU:s officiella språk.

Befolkning

Eftersom Malta var en förlängning av Sicilien, regerade normanderna,
aragonierna och andra erövrare som regerade Sicilien, också de
maltesiska öarna. Tempelherreorden förde sedan Malta genom en ny
blomstringstid när de gjorde det till ett kulturellt centrum genom en
ökad närvaro av konstnärer som Caravaggio och Mattia Preti, som av
tempelherrarna uppdrogs att försköna kyrkor, palats och auberges.

Malta är det mest tätbefolkade landet i EU och ett av de mest
tätbefolkade i världen. Både för en turist som besöker landet för bara
några dagar och för en utlänning som har flyttat till Malta, är intrycket
att den intressanta blandningen av seder och bruk som präglar Malta
gör det maltesiska folket unikt.

1798 var det frankrikes tur att ta över Malta från tempelherrarna,
men deras styre blev kortvarigt eftersom engelsmännen år 1800
genomförde en sjöblockad av Malta.

På Malta och Gozo råder vänstertrafik. Hastighetsbegränsningarna
varierar mellan 80km/t på öppen väg och 50km/t i tätbebyggelse.

Det brittiska styret varade till 1964 då Malta blev självständigt.
Maltesarna införde ett brittiskt system för administration, utbildning
och lagstiftning. Det moderna Malta blev en republik 1974 och gick
med i den Europeiska Unionen i maj 2004.

Bilkörning

Om man planerar att hyra bil och köra på Malta är det tillrådligt att
teckna en heltäckande försäkring. Nationella och internationella
körkort gäller.
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Skolor

Malta har ett system med gratis statliga skolor och privata alternativ
med mycket rimliga avgifter. Läroplanen är mycket lik den brittiska
och undervisningen sker i privata skolor på engelska.

Varför Malta?
Starkt engagerat för att dra till sig utländska investeringar;
Mycket stor erfarenhet inom utländska direktinvesteringar;

Utbildningsstandarden är hög och engelska är undervisningsspråk i
de flesta ämnen på alla nivåer i utbildningssystemet.

Hög nivå av kvalitativ produktivitet;

Religion

Tillgång på industrilokaler till konkurrenskraftiga priser;

Den övervägande majoriteten av den maltesiska befolkningen
bekänner sig till den romerska katolicismen. Andra samfund är dock
allmänt accepterade och har sina egna helgedomar på öarna.

Högkompetent, flexibel och flerspråkig arbetskraft;
Skatte- och finansieringsbaserade incitamentspaket;
Utmärkt utbildningssystem;

Gudstjänster hålls huvudsakligen på maltesiska, men även på andra
språk, i synnerhet engelska, italienska, franska, tyska och grekiska.

Engelska och italienska talas allmänt och många förstår franska,
tyska, arabiska andra språk;

Valuta

Hög professionalitet inom företagstjänster;

Efter sitt inträde i Europeiska Unionen införde Malta Euron som sin
valuta den 1:a januari 2008.

Nöjen

Ekonomiskt, politiskt och socialt stabilt; och
En sund och säker miljö.

Eftersom Malta är en ö omgiven av kristallklart vatten är kanske
de första rekreationsformerna man kommer att tänka på dykning
och segling.
Men Malta har mycket mer att erbjuda än så: med sin teater- och
koncertkalender fulltecknad med evenemang, av vilka de flesta hålls
utomhus eller på historiska arenor, har Malta mycket att erbjuda sina
besökare, oavsett ålder och smak.
Att inta sina måltider utomhus under sommarmånaderna är en
njutning för alla som besöker vår underbara ö. Man kan välja och
vraka: Från lugna och romantiska restauranger till hamnkrogar som
sjuder av liv, man kan skämma bort sig med mat från många kök,
lagade av duktiga kockar över hela ön.
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