De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie

Nigeria

Federal Republic of Nigeria

Hoofdstad

Abuja (sinds 1991, daarvoor: Lagos)

Regering

president Umaru Musa Yar’adua (sinds 29 mei 2007 (ook regeringsleider)

Inwoners

Ruim 146 mln

Geografie

West-Afrikaans land aan de Zuid-Atlantische Oceaan (Golf van Guinée) met
buurlanden Benin, Niger, Tsjaad en Kameroen

Talen

Engels (officieel), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani

Etniciteiten

Meer dan 250 ethnische groepen, waarvan de volgende het meest voorkomen
en de meeste politieke betekenis hebben, verspreid over regio’s:
29 % Hausa (overwegend moslim) and Fulani (noorden)
21 % Yoruba (westen)
18 % Igbo of Ibo (overwegend christelijk) (zuiden)
10 % Ijaw
4 % Kanuri
3,5 % Ibibio
2,5 % Tiv

Religies

50 % moslim, 40 % christelijk, 10 % inheemse religies

Belangrijke data

1 oktober Onafhankelijkheidsdag 1960 (van Engeland)
1967-1970 oorlog om Biafra (Oost-Nigeria)
1983-1999 Onder militair bewind
Vanaf 1999 Burgerregering

Bijzonderheden

-

Aandachtspunten

67 % van de bevolking heeft toegang tot medische zorg (4.762 pp per dokter)
Zo goed als geen psychiatrie in Nigeria
Groot stigma op psychische problemen
Etnische afkomst van groot belang
Groot verschil in afkomst: verwesterde stad of armoede op platteland
Huiselijk geweld is meer regel dan uitzondering
Polygamie is normaal
Verkrachting, prostitutie en seksuele intimidatie vormen groot probleem
Bezittingen weduwe vallen onder familie man
Weduwen moeten hoofd kaal scheren en 1 jaar in zwarte kleding lopen
Gearrangeerde huwelijken, jonge meisjes vaak verkocht
Vrouwenbesnijdenis bij 33 % van de huishoudens

Diagnose/behandeling

Human Rights Watch verklaarde Nigeria in 2008 tot ‘een valse democratie’
Voortdurende etnische spanningen (Igbo vs Yoruba, Igbo vs Hausa)
Ook religieuze spanningen (islamitische Hausa vs christelijke Igbo)
In het noorden heerst de sharia (islamitische wetgeving)
Aanhangers van natuurgodsdiensten hebben hun eigen wetgeving
Oost-Nigeria was republiek Biafra (olie)
Levensverwachting: 46 jaar (m: 45, v: 47)
Erg hoog risico op infectueuze ziekten (w.o. AIDS)
Geletterdheid: 68 % (m: 76 %, v: 61 %)

Respect voor ouders en ouderen, doen wat zij zeggen
Strikte scheiding mannen- en vrouwenwereld
Familie is belangrijker dan individu (groepscultuur)
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