De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie

Marokko

Al Mamlakat al-Maghrebiya
Koninkrijk
Maghreb is plaats waar de zon ondergaat

Hoofdstad

Rabat

Inwoners

ca. 34,34 mln (2008)

Staatshoofd

Koning Mohamed VI (30 juli 1999)
Premier Abbas El Fassi (19 september 2007)

Geografie

Noordafrikaans land aan de Middellandse Zee in het oosten grenzend aan
Algerije en in het zuiden aan de Westelijke Sahara.

Talen

Arabisch, Berberse dialecten (Tarafit/Riffijns, Tashelhiyt, Tamazight), Frans
(taal van handel en regering) en Spaans

Etniciteiten

99 % Arabisch Berber, 0,7 % overig, 0,2 % joods

Religies

98,7 % soennitisch moslim, 1,1 % christelijk, 0,2 % joods

Belangrijke data

2 maart 1956 onafhankelijk van Frankrijk
1976-1979 annexatie Westelijke Sahara
1983 grensconflicten Algerije
Jaren ’90 politieke hervormingen, verbetering mensenrechten
30 juli nationale feestdag van troonsopvolging Koning Mohamed VI (1999)

Bijzonderheden

- uitsluiting/verstoting van geestelijk zieken
- oorspronkelijke bewoners Imazighen (Berbers)
- 2 Spaanse exclaves Ceuta en Melilla in het noorden
- Veel analfabetisme (officieel 50 %, officieus 2/3)

Aandachtspunten

- Er rust een stigma op psychiatrische problemen: je bent gezond of je bent
gek. Als je niet gek bent, moeten mannen zich als een man gedragen
- Traditionele opvattingen over de rol van de man en de rol van de vrouw:
de man zorgt voor het werk en het geld en de vrouw voor het huishouden
- Opvoeding: meisjes moeten hun ouders gehoorzamen, jongens niet

Behandeling

- De familie speelt vaak een grote rol bij individuen (kind-ouders)
- Acculturatieproblemen mogelijk bij opvoeding kinderen (gehoorzaamheid)
- Vrouwen vaak ondergeschikte of onderdrukte positie in het gezin
- Vaak problemen met culturele identiteit (aansluiting NL samenleving)
- Volgens Selten jongeren 7 x zo grote kans op schizofrenie vanwege
ontworteldheid

Organisaties in NL

AMAN voor artsen met NL-Marokkaanse achtergrond
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (Collegezaal 7. Dr. Molewaterplein 50)
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