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Georgië

Sakartvelo

Staatsvorm

republiek, meerpartijenstelsel
President Miheil Saakashvili (sinds 25 januari 2004) + defensie + BZ
Regeringsleider Nikoloz Gilauri (sinds 6 februari 2009)

Hoofdstad

Tblisi (Tiflis)

Inwoners

4,6 mln (2010)

Geografie

Intercontinentaal land in Azië, voor klein deel in Europa. Lid van Raad van
Europa, beschouwt zichzelf als Europees land. Grenst aan Rusland,
Azerbeidzjan, Armenië, Turkije en de Zwarte Zee. In de praktijk zijn de
autonome regio's Abchazië en Zuid-Ossetië sinds het begin van de jaren 1990
de facto onafhankelijk, zodat de Georgische overheid hier in de praktijk geen
gezag meer over heeft. Tot 2004 gold dit ook voor de regio Adzjarië. De status
van Abchazië en Zuid-Ossetië vormt sinds de hernieuwde onafhankelijkheid in
1991 een bron van terugkerende gewapende conflicten, waarbij buurland
Rusland regelmatig een grote rol speelde. Voornamelijk om die reden is de
relatie tussen beide landen slecht.

Talen

71 % Georgisch (officiele taal), 9 % Russisch, 7 % Armeens, 6 % Azeri, 7 %
overig (in Abchazië is Abchazisch de officiële taal

Etniciteiten

83,8 % Georgisch, 6,5 % Azerisch, 5,7 % Armeens, 1,5 % Russisch, 2,5 %
overig (2002)

Religies

83, 9 % Orthodox Christelijk, 9,9 % (soennitisch) moslim, 3,9 % ArmeensGregorisch, 0,8 % Katholiek, 0,8 % overig, 0,7 % geen (2002). Er zijn ook
kleine joodse gemeenschappen en Yezidische Koerden

Belangrijke data

26 mei Onafhankelijkheidsdag (1918) Sovjet Rusland
9 april 1991 onafhankelijk van Sovjet-Unie
Sinds begin jaren’90 Abchazië en Zuid-Ossetië onafhankelijk
1991-1992 burgeroorlog
2003 Rozenrevolutie (22/23 november)
zomer 2008 conflict met Rusland over Zuid-Ossetië

Bijzonderheden

- relatie met Rusland is slecht vanwege grensconflicten;
- familie is belangrijk;
- minderheden vormen in sommige regio’s een meerderheid (segregatie)
- rassengeweld, waardoor Yezidische Koerden het land ontvluchten

Aandachtspunten

Geletterdheid zowel bij mannen als bij vrouwen: 100 %

Diagnose/behandeling

Organisaties in NL

alcoholisme groot probleem

niet bekend
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