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Afghanistan
Hoofdstad

Kaboel

Inwoners

ca. 31 mln (2006)

Staatshoofd

president Hamid Karzai (2004)
Voormalige koning Zamir Shah is symbolisch ‘vader van het land’
Islamitische republiek

Geografie

Buurlanden: China, Iran, Oezbekistan, Pakistan 2,430 km, Tadzjikistan,
Turkmenistan

Talen

50 % Afghaans Perzisch of Dari (officieel), 35 % Pashtu (officieel), 11 %
Turkse talen (primair Oezbeeks en Turkmeens), 4 % 30 minderheidstalen
(primair Balochi en Pashai), veel tweetaligheid

Etniciteiten

42 % Pashtun, 27 % Tadzjiek, 9 % Hazara, 9 % Oezbeek, 4 % Aimak, 3 %
Turkmeen, 2 % Baloch, 4 % overig (Nuristani, Kirgiezen)

Religies

80 % soennitisch Moslim, 19 % sji’itisch Moslim, 1 % overig (Sikhs, Hindoes)

Belangrijke data

19 augustus 1919 volledige onafhankelijkheid (van Britse overheersers)
1979 inval Rusland, dat tien jaar bleef zonder veel resultaat
1996 Taliban-regime
1998 bloederige verovering Taliban van noordelijke stad Mazar-i-Sharif
2001 inval Verenigde Staten op zoek naar Osama bin Laden na 9/11
eind 2001 Veiligheidsmacht ISAF, vanaf 2003 o.l.v. Nederland en Duitsland
1 augustus 2006 Kamp Holland in Uruzgan

Bijzonderheden

- Veel leed onder het Taliban-regime en de Mujahedin
- Rond 4 miljoen gevlucht in 2001, ongeveer 2,3 miljoen zijn teruggekeerd
- Strikte scheiding tussen mannen en vrouwen
- Dankzij internationale hulp krabbelt de economie overeind sinds 2001, maar
nog altijd een van de armste landen ter wereld
- meeste Afghanen in zorg zijn Tadzjieken, macht in A is in handen van
Pashtun

Aandachtspunten

- Psychiatrie is vrij matig ontwikkeld, volgens de WHO. In 2001 zouden er
maar 8 psychiaters in Afghanistan zijn. 3 % van de bevolking zou
psychiatrische hulp nodig hebben.
- 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

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 (‘er mogen zijn’)

Organisaties in NL

Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN
Hafizullah Hazim, voorzitter UvAViN, tel: (073) 621 10 96 (na 17.00 uur), email: hafizullah_hazim@yahoo.com | http://uvavin.nl/
Stichting Ameel, Postbus 238, 6800 AE Arnhem | www.ameel.nl
info@ameel.nl | 06-16389505
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