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Zimbabwe

voorheen Rhodesië en Zuid-Rhodesië, nu Republic of Zimbabwe

Hoofdstad

Harare

Inwoners

ca. 11,4 mln (2009)

Staatshoofd

president Robert Gabriel Mugabe (sinds 1987)
Premier: Morgan Tsvangirai (sinds 2009)

Geografie

Buurlanden: Zambia, Mozambique, Zuid-Afrika en Botswana

Talen

Engels (officieel), Shona (80 %), Sindebele (taal van de Ndebele),
verschillende kleinere tribale dialecten (Dombe, Fanagalo, Hietshware,
Kalanga, Kunda, Lozi, Manyika, Nambya, Ndau, Nsenga, Nyanja, Tsonga,
Tswa, Tswana en Venda)

Etniciteiten

82 % Shona, 14 % Ndebele, 2 % overig, 1 % gemengd en Aziatisch, minder
dan 1% blanken

Religies

50 % syncretisch (deels christelijk, deels inheemse geloven), 25 % christelijk,
24% inheemse geloven, 1 % moslim en overig

Belangrijke data

Sinds 1923 in Engelse handen
Sinds 1961 volgens grondwet vooral blanken aan de macht
In 1965 zelf onafhankelijkheid uitgeroepen, GB niet meteen akkoord
VN sancties vanwege onderdrukking zwarte bevolking
1980 onafhankelijkheid
2000 chaotische landhervormingen leidde tot massale vlucht blanke boeren,
hoge werkloosheid (tot 85 %) en hongersnood
2007 prijscontroles leidde tot lege schappen in de winkels
2008 omstreden verkiezingen met intimidatie en geweld

Bijzonderheden

- zeer omstreden president, steeds meer dictatoriaal
- aanhangers oppositie worden hard aangepakt
- Ndebele zijn ondergeschikt en worden onderdrukt (Matabeleland)
- Shona en Ndebele stonden elkaar naar het leven
- homoseksualiteit is strafbaar
- vriendjespolitiek, corruptie zijn aan de orde van de dag
- veel sloppenwijken verdwenen: 4 tot 5 mln mensen gevlucht

Aandachtspunten

- Tekort aan psychiatrische hulpverleners (Chikara & Manley 1991)
- Er rust een stigma op psychiatrische problemen: je bent gezond of je bent
gek
- 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 moeten hun ouders gehoorzamen
- Geletterdheid is hoog: 94 % bij mannen, 87 % bij vrouwen
- 15 tot 25 % AIDS/HIV
- Levensverwachting: 39 jaar (2008)
- Hoogste krimppercentage en inflatie ter wereld, werkloosheid ca. 94 %

Behandeling

- nog geen info

Organisaties in NL

voor zover niet bekend
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