Flytte til Spania – Kanariøyene
Mange har en drøm om å ﬂytte til Spania, og kanskje helst en Kanariøy, når de går av på pensjon. Eller helst før hvis de har
mulighet til det. Det kan være mange grunner til det, men drømmen om en tilværelse i et herlig klima, og med en
paraplydrink i hånden er nok fremtredende.

Ja, hvorfor ikke, selv om paraplydrinken nok helst bør droppes som daglig tørsteslukker. Ikke for å male fanden på veggen,
men det er farlig for nordmenn med lave alkoholpriser. Det virker som om en del ønsker å drikke seg rike på alt de sparer i
forhold til norske priser.

Når det er sagt så er det også en mengde andre fordeler:

En tilværelse uten tanke på den norske vinterens utfordringer i forhold til snømåking, glatte veier,
drittvær, kulde, mørke, innesitting og alle de andre ufyselige negative vinterordene.
En tilværelse med et rikt sosialt liv hvor det ikke er grense for hva man kan være med på av
aktiviteter.
Mulighetene til å gå turer hele året uten å måtte ta på truger eller brodder.
Muligheten til å være på stranda og bade hele året gjennom.
Et rimeligere, bedre og sunnere kosthold hvis det velges.
Generelt lavere levekostnader.
Et helsebringende klima. For mange er det nettopp det. De kan være uføre i Norge men svært så
føre i sol og varme.
Et trygt sted å bo. Det er minimalt med kriminalitet, og lav terroristfare. Pass likevel opp for
lommetyver.
Ingen farlige dyr eller insekter.
Lære andre kulturer å kjenne i et internasjonalt miljø.

Fordelene med å bo på en Kanariøy er så mange og så viktige for å ha et godt liv. Dette skrives det om i mange
sammenhenger, men en må også være klar over at det er noen utfordringer og ulemper. Det vil derfor under være mest
fokus på det i teksten under. Ikke la det skremme deg. Det er bare for å gi deg et mer nyansert bilde av virkeligheten.

Ulemper ved å ﬂytte til Spania – Kanariøyene:
Alt ved å ﬂytte til Spania, eller et annet land, er ikke bare fryd og gammen. Det er så klart ulemper, eller kanskje rettere sagt
utfordringer, en må være klar over.

Et land med et annet språk. Svært få, om noen, norske pensjonister hadde spansk på skolen. Noen
har vært ﬂinke og fremsynte og lært seg litt spansk før avreise, men for de ﬂeste blir
språkkollisjonen opplevd etter og under innﬂytting til landet. Spansk brukes i det oﬀentlige system,
så hvis en ikke snakker språket ﬂytende må en i mange tilfeller ha hjelp. (Les historien om Spansk
og språkproblemer.)
Et svært uvandt byråkrati. Spania er en gammel stor nasjon et et godt utbygd og godt etablert
byråkrati, med en mengde stempelforvaltere. De er eksperter på skjemaer. (Les om byråkratiet, og
om de oﬀentlige ansatte.
En annen kultur. Man kan tro hva man vil men det er en helt helt annen kultur, noe vi stadig merker
ved omgang med de innfødte. Noen ganger er det også helt og fullstendig ubegripelig, men helt
naturlig for dem. I deres øyne er det sikker det samme i forhold til oss, og mest sannsynlig er det de
som har rett. (Les om kulturen.) Om dette er en ulempe, eller berikelse, må den enkelte bedømme
selv. For min del er bekjentskap med andre kulturer av det positive.
Andre regler og lover. (Et eksempel: Det er ikke lov å slepe bil.)
Du kan ikke tegne norske reiseforsikringer og mange andre forsikringer. De krever normalt norsk
adresse. Det samme gjelder for en del norske kredittkort.
Du mister medlemskapet i Folketrygden hvis du oppholder deg i mer enn 12 måneder i utlandet, og
du får ikke varsel om at du har mistet det. Om det er en ulempe må den enkelte vurdere. På ferier i
Norge må du dermed bruke det Europeiske Helsetygdkortet fra Spania, eller reiseforsikring.

