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KAMEROEN
Landenprofiel: informatie, belangen en prioriteiten

Algemene informatie
Aantal inwoners

24,1 miljoen (2018)

BBP per hoofd

$3.315,- (2018)

Werkloosheid

4,3% (2018)

(Gegevens via Human Development DATA, UNDP)

Introductie
Kameroen was tussen 1884 en 1919 een
kolonie

van

Duitsland.

Na

de

Eerste

Wereldoorlog werd het land opgedeeld in een
Frans en een Engels mandaatgebied. Vanaf
1961 vormen deze twee mandaatgebieden
samen de onafhankelijke Republiek Kameroen.
Toch zijn de effecten van de opdeling tussen
een Frans en Engels gebied nog steeds
zichtbaar. Zo spreekt de meerderheid van de
Kameroeners Frans, maar is er ook een Engelssprekende minderheid. De verhoudingen tussen beide
groepen zijn zeker niet optimaal en er is regelmatig onrust in de westelijk gelegen Engelstalige
regio’s. Daarnaast is de uit Nigeria afkomstige terroristische organisatie Boko Haram ook actief in de
Kameroense regio’s bij het Tsjaadmeer die door klimaatverandering al extra kwetsbaar zijn.
Desalniettemin is het land redelijk stabiel, waardoor de landbouw en olie-industrie zich hebben
kunnen ontwikkelen.
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Politiek, economie en demografie
Hoewel Kameroen meerdere partijen kent, is de politieke macht sinds 1982 stevig in handen van
president Paul Biya. De laatste presidentsverkiezingen werden gehouden op 7 oktober 2018 waar
Biya opnieuw won met een meerderheid van ruim 70%. Er bestaat regelmatig politieke onrust in het
Engelstalige gedeelte van Kameroen, wat leidt tot confrontaties tussen demonstranten en
veiligheidstroepen. Ter bestrijding van Boko Haram in het noorden van het land werkt Kameroen
samen met zijn buurlanden en Frankrijk.
Kameroen heeft een relatief divers exportpakket, bestaande uit olie, gas, hout, landbouwproducten,
mijnbouwproducten en diensten. Het belangrijkste exportproduct is olie, dat bijna 40% van alle
export beslaat. Het land lijdt onder een ongelijke verdeling van rijkdom, corruptie en een ongunstig
zakenklimaat, wat schade aan de economie aanricht. Het land probeert meer internationale
investeringen aan te trekken, bijvoorbeeld voor infrastructuur of het creëren van banen, maar dit
verloopt moeilijk. Wel heeft men de afgelopen jaren geprobeerd de banden met voormalig
kolonisator Duitsland op economisch gebied meer aan te halen. Van dit land ontvangt Kameroen ook
veel ontwikkelingshulp.
Kameroen heeft een erg jonge bevolking (meer dan 60% van de inwoners is jonger dan 25 jaar). Er is
veel emigratie uit Kameroen. Deze richtte zich in eerste instantie vooral op Europa en de Verenigde
Staten, maar momenteel kiezen steeds meer Kameroeners ervoor om binnen Afrika te migreren.

(Klimaat)vluchtelingenbeleid
Kameroen vangt momenteel meer dan 320.000 buitenlandse vluchtelingen en asielzoekers op. De
meeste vluchtelingen komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), maar er komen er ook
steeds meer uit Nigeria. Om deze vluchtelingen op te kunnen vangen is het land afhankelijk van hulp
van de Verenigde Naties. Daarnaast zijn er ook nog eens bijna 240.000 intern ontheemde personen
die opgevangen moeten worden.

Publieke opinie
Uit opinieonderzoeken blijkt dat de Engelstalige minderheid in Kameroen (20% van de bevolking) zich
gemarginaliseerd voelt. De meerderheid van de Kameroeners staat negatief tegenover Boko Haram.
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Investeringen in klimaatbescherming
Kameroen heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, maar het land ondervindt momenteel al
gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld in de vorm van heftige regenval en hoge
temperaturen. Klimaatverandering kan ernstige economische en politieke consequenties hebben
voor Kameroen. Bijna driekwart van de bevolking is werkzaam in de landbouw en klimaatverandering
zal grote gevolgen hebben voor deze groep. Vooral de dichtbevolkte, maar arme, noordelijke regio
van het land is erg kwetsbaar voor verwoestijning. De inwoners die in deze regio afhankelijk zijn van
de visvangst uit het Tsjaadmeer lopen het risico hun bron van inkomsten te verliezen. Om de
gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan heeft het land een National Adaptation Plan for
Climate Change (NAPCC) opgezet. Echter, Kameroen kan, door de moeilijke economische situatie, op
dit gebied nog niet veel doen.
Een van de punten waar de Kameroense regering zich op richt is de ontwikkeling van toerisme in het
land. Hierbij wordt geprobeerd om rekening te houden met het klimaat. Er wordt dus vooral ingezet
op ecotoerisme.

Belangen en prioriteiten


Kameroen is in principe akkoord met de verdeelsleutel, maar denkt niet meer vluchtelingen
dan de toegekende hoeveelheid te kunnen ontvangen.



Kameroen ontvangt momenteel al grote groepen vluchtelingen op uit zijn buurlanden. Dit
kan het land niet doen zonder hulp van buitenaf.



Kameroen hecht veel waarde aan meer buitenlandse investeringen in zijn economie.



Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de landbouw in Kameroen en daarmee
voor grote delen van de bevolking.



Kameroen heeft te maken met toenemende onrust in de Engelssprekende regio’s. Het
beperken van deze onrust en het garanderen van de eenheid van het land zijn voor
Kameroen van groot belang.

