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Servië 
 
Hoofdstad  Belgrado 
 
Inwoners  ca. 7,4 mln (2005) 
 
Staatshoofd  Tadic (2004) en in Kosovo: Sejdiu (2006) 
   Premier: Kostunica (2004) 
 
Geografie  Buurlanden: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Hongarije, Kroatië, 

Macedonië, Montenegro, Roemenië 
Servië bestaat officieel uit drie regio’s: Vojvodina (noorden), Kosovo (zuiden) 
en Centraal-Servië 

 
Talen officieel Servisch, Albanees (Kosovo), Hongaars, Roemeens, Kroatisch, 

Slowaaks en Roetheens (Vojvodina). 
 
Etniciteiten  66 % Serviërs, 17 % Albanezen, 3,5 % Hongaren, 13,5% overig (1991) 
 
Religies  65 % Servisch-Orthodox, overig: Moslim, Rooms Katholiek, Protestant 
 
Belangrijke data 15 februari nationale feestdag 

April 1992 Joegoslavische republiek o.l.v. Milosovic: streven naar verenigen 
van alle etnische Serviërs tot een Groot-Servië 

   21 november 1995 Dayton-accoord vredesovereenkomst 
   maart 2006     

5 juni 2006 Montenegro verklaarde zich onafhankelijk 
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.  

 
Bijzonderheden - Trots op Servische afkomst groot:  
   - Serviërs uit Kosovo vaak groot wantrouwen naar Albanese Kosovaren  
   - Serviërs uit Bosnië vaak gekrenkte culturele identiteit 
   - Van welvarend land naar een land in puin met veel werkloosheid 
 
Aandachtspunten - Angst voor contact met Bosnische patiënten 

- Psychiatrie lijkt vrij behoorlijk ontwikkeld. Het geestelijke 
gezondheidsinstituut in Belgrado was de eerste op de Balkan (1963). De 
regering investeert in de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg 
- Veel Serviërs zien beroep doen op een psychiater als een teken van zwakte 

   - Orthodoxie bepaalt in grote mate mentaliteit 
   - Respect voor ouderen, later zorgen de kinderen voor de ouders 
   - Traditionele opvattingen over de rol van de man en de rol van de vrouw: 
   de man zorgt voor het ewrk en het geld en de vrouw voor het huishouden 

- Opvoeding: kinderen moeten naar hun ouders luisteren 
 
Behandeling  - De familie speelt vaak een grote rol bij individuen (kind-ouders) 
   - Acculturatieproblemen mogelijk bij opvoeding kinderen (gehoorzaamheid) 
   - Veel sprake van gemengde afkomsten die problematisch zijn geworden 
   - Onderscheid tussen Serviërs in Servië, Bosnië en Kosovo 
   - Vaak problemen met culturele identiteit 
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