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Sierra Leone
Hoofdstad

Freetown

Inwoners

ca. 6 mln (2006)

Staatshoofd

President Ahmad Tejan KABBAH (sinds 29 maart 1996, laatst herkozen op 16
mei 2002); de president is zowel staats- als regeringshoofd

Geografie

West Afrika, aan de Noord-Atlantische Oceaan, tussen Guinée en Liberia

Talen

Engels (officieel, meestal beperkt tot geletterde minderheid), Mende (zuiden),
Temne (noorden), Krio (Creools op Engels gebaseerd, oorspronkelijk van
Jamaïcaanse slaven, lingua franca en eerste taal voor 10 % van de bevolking,
maar 95 % begrijpt Krio), Fular

Etniciteiten

90 % in 20 Afrikaanse etnische groepen (35 % Mende, 32 % Temne, 8 %
Limba, 5 % Kono, 5 % Kuranko, 4 % Fular), 10 % Creolen (Krio)
(afstammelingen van bevrijde Jamaïcaanse slaven die veelal in Freetown
woonden), vluchtelingen van burgeroorlog in Liberia, kleine aantallen
Europeanen, Libanezen, Pakistani, en Indiërs

Religies

60 % moslim, 10% christelijk, 30 % inheemse religies

Belangrijke data

1461 Portugezen ontdekken Sierra Leone (‘Leeuwenbergen’)
1808 Sierra Leone wordt Britse kolonie
1961 (27 april) Onafhankelijkheidsdag
1991-2001 burgeroorlog

Bijzonderheden

- Een van de armste landen in Afrika, 60 % beneden armoedegrens
- Constante dreiging van rebellengroepen uit Guinée en Liberia
- Veel kindsoldaten geronseld, die vaak onder dwang moorden pleegden
- Veel gruwelijkheden: ‘short sleeve, long sleeve’ (afhakken ledematen)
- Goede opvoeding en gehoorzaamheid zijn belangrijk

Aandachtspunten

- Hoewel naar verluidt 81 % van de bevolking is blootgesteld aan ingrijpende
traumatische gebeurtenissen, zou er 1 psychiater in SL zijn. Het International
Medical Corps (IMC) zou er mee bezig zijn om psychiatrische programma’s op
meerdere plekken in SL te ontwikkelen en te implementeren
- Mensen met psychiatrische problemen vaak buitengesloten
- Groot verschil tussen stad en platteland
- 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: kinderen komen pas los van hun ouders na hun huwelijk
- Ronseling (kind)soldaten door rebellen: dader en slachtoffer

Behandeling

- Sterke groepscultuur, belangrijke rol van de familie op vele fronten
- Rol als echtgenoot of vader belangrijk
- Vaak sprake van vermiste familieleden
- Vaak problemen met etniciteit en culturele identiteit (onderlinge spanning)

Organisaties in NL

- Jongeren Organisatie Sierra Leone via Samah
http://www.samah.nl/projecten/zelforganisaties/jos.html
- Startpagina Sierra Leone: http://sierra-leone.startpagina.nl/
- Stichting Sierra Leone Nederland via http://www.bayon.nl
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