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Iran

Tot 1935: Perzië

Hoofdstad

Teheran

Inwoners

ca. 69 mln (2006)

Staatshoofd

president Mahmud Ahmadi-Nejad

Geografie

Buurlanden: Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Azerbaijan-Naxcivan
exclave, Irak 1, Pakistan, Turkije, Turkmenistan

Talen

58 % Perzisch (Farsi) en Perzische dialecten, 26 % Turks en Turkse
dialecten, 9 % Koerdisch, 2 % Luri, 1 % Balochi, 1 % Arabisch Turks, 1 %
overig

Etniciteiten

51 % Persian, 24 % Azeri, 8 % Gilaki en Mazandarani, 7 % Koerd, 3 %
Arabisch, 2 % Lur, 2 % Baloch, 2 % Turkmenen, 1 % overig

Religies

98 % Moslim (89 % shi'iten, 9 % soennieten), 2 % overig (Zoroastrian, Joods,
Christelijk en Baha'i)

Belangrijke data

1925 Reza Khan sjah van Perzië: mondernisering
1979 Islamitische Revolutie
1 april 1979 Onafhankelijkheid Islamitische republiek Iran
1980-1988 Bloedige oorlog met Irak

Bijzonderheden

- Armeens gemeenschap in Iran onder druk
- Dissidente neiging wordt de kop ingedrukt
- Homo’s worden opgehangen
- Bahai worden vervolgd, omdat ze als afvallige moslims worden beschouwd
- Op bekering tot christendom staat de doodstraf

Aandachtspunten

- Psychiatrie is vrij redelijk ontwikkeld aan de Tehran University en de
Roozbeh Hospital. In de meeste grote steden lijken er voldoende psychiaters,
medicijnen en apparatuur te zijn;
- 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
- Jongens en meisjes krijgen gescheiden onderwijs
- Ouders regelen het huwelijk
- Jongetje krijgen heeft de voorkeur ivm voortzetten familietraditie
- Opvoeding: kinderen moeten hun ouders gehoorzamen
- Gastvrijheid staat hoog in het vaandel
- Groot verschil tussen stad en platteland, moderniteit en traditie

Behandeling

- De familie speelt vaak een grote centrale rol bij individuen (grootfamilies)
- Acculturatieproblemen mogelijk bij opvoeding kinderen (gehoorzaamheid)
- Vrouwen vaak ondergeschikte of onderdrukte positie in het gezin
- Jongeren vaak ondergeschikt aan ouderen

Organisaties in NL

Culturele stichting Payam
Massoud Jabani | massoudjabani@yahoo.com | 06 – 242 361 94

Datum: 22-02-2010

Copyright 1998 -2010, GGZ Drenthe, Assen (NL). Deze informatie is afkomstig van www.ggzdrenthe.nl/evenaar

De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie

Datum: 22-02-2010

Copyright 1998 -2010, GGZ Drenthe, Assen (NL). Deze informatie is afkomstig van www.ggzdrenthe.nl/evenaar

