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Ethiopië

Federale Democratische Republiek Ethiopië

Hoofdstad

Addis Abeba

Regering

President Girma Woldegiorgis (sinds 8 oktober 2001)
Premier Meles Zenawi (sinds augustus 1995)

Inwoners

ca. 82,5 mln (explosief gegroeid sinds de jaren ’80)

Geografie

land in Oost-Afrika, grenzend aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia en Soedan

Talen

32,7 % Amarigna (Amhaars, off.), 31,6 % Oromigna, 6,1 % Tigrigna, 6 %
Somaligna, 3,5 % Guaragigna, 3,5 % Sidamigna, 1,7 % Hadiyigna, 14,8 %
overig, Engels (voornaamste vreemde taal op scholen) (1994)

Etniciteiten

32,1 % Oromo, 30,1 % Amharen, 6,2 % Tigraway, 5,9 % Somaliërs, 4,3 %
Guragie, 3,5 % Sidama, 2,4 % Welaita, 15,4 % overig (1994)

Religies

60,8 % christelijk (50,6 % orthodox: Ethiopisch-koptisch, 10,2 % protestant),
32,8 % moslim, 4,6 % traditioneel, 1,8 % overig (1994)

Belangrijke data

oudste onafhankelijke land in Afrika en waarschijnlijk in de wereld
tot WO II bekend als Abessinië
1930-1974 laatste keizer Haile Selassie aan de macht
na afzetting: marxistische dictator Mengistu Haile Mariam
na burgeroorlog nam huidige premier Zenawi de macht over
late 90’er jaren tot 2000 grensoorlog met Eritrea
op en neergaande strijd met Somalië

Bijzonderheden

-

Aandachtspunten

2 psych ziekenhuizen met elk 500 bedden en poli, 1 andere polikliniek
Etnische afkomst van groot belang
Term ‘ongelukkig’ zonder oorzaak is vaak niet bekend (associatie: rouw)
Huilen verwijst naar aantal begrafenissen die men heeft bezocht
Veel ervaringen gebrek aan vrijheid in marxistisch-leninisme
Van nature zijn veel Ethiopiërs sterk op hun hoede
‘Groot of belangrijk zijn’ is vaker normaal dan grootheidswanen

Diagnose/behandeling

Organisaties in NL

grenzen van de federale staten zijn langs etnische lijnen getrokken
autonomie van federale staten is vergaand: mogen eruit stappen
Aanhangers van natuurgodsdiensten hebben hun eigen wetgeving
Noordelijk deel van Ethiopië is nu Eritrea
Levensverwachting: 55 jaar (m: 52,5 v: 57,5)
Hoog risico op infectueuze ziekten (w.o. AIDS)
Geletterdheid: 43 % (m: 50 %, v: 35 %)
Een van de armste landen ter wereld

Respect voor ouders en ouderen, doen wat zij zeggen
Strikte scheiding mannen- en vrouwenwereld
Familie is belangrijker dan individu (groepscultuur)
Andere ziekteverklaringen: knagende wormen in het hoofd (Kortmann)

Vereniging van Ethiopiërs in Nederland (VEN)
Anna Spenglerstraat 75 1054 NH Amsterdam 020-6180694
Verschillende verenigingen voor Ogaden, Oromo, Tegrinya, Tigray
Interkerkelijke organisatie in Urk: www.isee-urk.nl
Ethiopisch-orthodoxe kerk in Den Haag (Dr. Kuyperstraat 2)
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