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Bosnië-Herzegovina (BiH)
Hoofdstad

Sarajewo

Inwoners

ca. 4,5 mln

Staatshoofd

Jović (Kroaat) voorzitter Presidentiële Staatsraad

Geografie

Buurlanden: Kroatië, Servië-Montenegro

Talen

officieel Servo-Kroatisch, Bosnisch heeft soms andere worden en klanken
Sommige patiënten hechten er erg aan dat hun moedertaal Bosnisch is

Etniciteiten

48 % Bosniak (Bosnische moslims), 37 % Serviërs, 14 % Kroaten

Religies

40 % moslim, 31 % orthodox-christelijk, 15 % Rhooms-Katholiek, 14 % overig

Belangrijke data

25 november (1943) nationale feestdag
11 juli Srebrenica-herdenking
3 maart 1992 onafhankelijkheidsverklaring
21 november 1995 Dayton-accoord vredesovereenkomst
14 december 1995 bekrachtigd in Parijs
recent: op 27-02-07 verklaarde het Internationale Gerechtshof in Den Haag
dat Servië er weliswaar niets aan gedaan heeft om ter voorkomen dat er
genocide zou worden gepleegd in Srebrenica, maar dat Belgrado niet wettelijk
verantwoordelijk gehouden kan worden voor massamoord op Bosnische
moslims.
Juli 2008 aanhouding Karadzic

Bijzonderheden

- Trots op Bosnische afkomst groot: veel patiënten hechten waarde aan dat er
geen Bosnische concentratiekampen waren en dat hij niet gehandeld hebben
als de Serviërs
- Doorgaans staan Bosniërs bekend om hun zelfkritische humor
- BiH is verdeeld in een moslim-Kroatisch en een Servisch-orthodox deel
- Bosnië vormt het noordelijke deel, Herzegovina het zuidelijke deel
- BiH is door Serviërs ook onderverdeeld in BiH en de republiek Srpska
- Wederopbouw verloopt zeer moeizaam
- Eind 1996 was bijna de helft van de 4,5 mln Bosniërs gevlucht of ontheemd
- Terugkeer van deze Bosniërs verloopt moeizaam

Aandachtspunten

- Angst voor contact met Servische patiënten
- Psychiatrie lijkt vrij behoorlijk ontwikkeld met steun van de WHO, World
Bank, Unicef
- Groot verschil tussen stad en platteland, waar het stigma op psychiatrische
problemen nog vrij groot is
- Oudste in de familie had het voor het zeggen
- Respect voor ouderen, later zorgen de kinderen voor de ouders
- Opvoeding: kinderen moeten naar hun ouders luisteren

Behandeling

- De familie speelt vaak een grote rol bij individuen
- Minder invloed op zelfbeschikking vanwege invloed familie-oudsten
- Acculturatieproblemen mogelijk bij opvoeding kinderen (gehoorzaamheid)
- Veel sprake van gemengde afkomsten die problematisch zijn geworden
- Vaak problemen met culturele identiteit

Organisaties in NL

Volgens Forum zijn er zo’n 11.000 Bosniërs en 44 zelfhulporganisaties in NL
- Platform van organisaties van burgers uit Bosnië-Herzegovina in
Nederland | www.bihplatform.nl | info@bihplatform.nl
- Mladi BiH (Bosnische jongerenorganisatie) | www.mladi-bih.nl
contact: mw. Almedina Ademović, voorzitter | info@mladi-bih.nl
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