
 

Fakta om Cameroun og Garoua                          
 
Cameroun, officielt Republikken Cameroun (Rèpublique dù Cameroun)er en enhedsstat i Øst- 
og Centralafrika.  
 
Landet  grænser mod Nigeria i vest, Tcad i nordøst, Centralafrikanske Republik i øst, 
Ækvatorialgunea, Gabon og Republikken Congo i Syd.                                                                
 
Camerouns kystlinie ligger ved Bonnybugten, som er en del 
af Guineabugten og Atlanterhavet.  
 
Landet kaldes ”Afrika i miniature” for sin geologiske og 
kulturelle variation.  
Naturen består af strande, ørkener, bjerge, regnskove og 
savanner. Det højeste punkt er Mount Cameroon i sydvest , og de største byer er Douala, 
Yaoundè og Garou.  
Over 200 forskellige etniske og sproglige grupper hører hjemme i Cameroun.  
Landet er kendt for sin traditionelle musik, som delvist er makossa og bikutsi og for sit 
fremgangsrige fodboldlandshold (som Danmark skal spille mod til VM i 2010 i Sydafrika). 
 
Engelsk og fransk er de officielle sprog. 
 
                                                                                                          
                                                                                                      
 
 
Forfatningen inddeler Cameroun i 10 halvautonome regioner,  
som hver vælges under et valgt regionsråd.  
I praksis følger Cameroun stadig dette system, som gjaldt inden 
 den nye forfatning kom i 1996. 
Landet er inddelt i 10 provinser som hver styres af en guvernør,  
udpeget af præsidenten.                                            
 
 
 
 
 
 
 
Indbyggertal: 18,9 mio. (anslået i juli 2009) 
 
Hovedstad: Yaoundè med ca. 1.616 mill. (2003) 
Andre byer: Douala med ca. 1.409 mill (2000) 
                    Garoua med ca. 180.900 (2000)            
 
Areal: 475.442 km2 (Danmark 43.000 km2). 
 
Religion: Kristne ca. 40 %  - mest i det sydlige område 
               Muslimer ca. 20 % - mest i det nordlige område            
               Forskellige lokale religioner 40 % 

 

 



Cameroun blev selvstændigt 1. januar 1960. (Tidligere en del af Frankrig) 
 
Fra 1966 blev landet styret som en etpartistat, men i 1990 blev præsidenten presset til at indføre 
flerpartisystem. 
 
De fleste børn har adgang til gratis, statsejede skoler eller statstilskudsgivne, private og religiøse 
faciliteter. Uddannelsessystemet er en blanding af britiske og franske. 
Cameroun har en af de højeste andele af skoleelever i Afrika. 
Færre piger går i skole end drenge pga. kultur, huspligter, tidligt ægteskab og seksuel 
chikanering. 
 
Sundhedshjælpens kvalitet er generelt lav. Uden for de store byer er faciliteterne ofte beskidte og 
med én mindre udstyrning. 
Den traditionelle læge er stadig et populært alternativ til den vestlige lægehjælp. 
 
Transport i Cameroun er ofte vanskelig. Vejene er af lav kvalitet og ligger under vekslende vejr, 
da kun ca. 10 % af vejene er asfalterede. 
Vejspærring giver kun mulighed for at lade politi og gendarmer samt bestikkelse fra rejsende. 
Jernbaneservicen strækker sig fra Kumba mod vest til Bèlabo mod øst og nord til Ngaoundèrè. 
Internationale lufthavne ligger i Douala Garoua, og en mindre lufthavn ligger i Yaoundè. 
 
Maden varierer efter region, men et stort aftensmåltid er normalt i hele landet. En typisk ret er 
lavet på cocouam, majs, maniok, hirse, bananer, kartofler, ris eller yams. Dette serveres med en 
sovs eller en gryderet lavet af bladgrøntsager, jordnødder, palmeolie eller andre ingredienser. 
Kød og fisk er populært, men dyrt, tilbehør. 
Retterne er ofte stærke, krydret med salt, rød peberfrugt og maggi. 
Vand, palmevin og hirseøl er traditionelle måltidsdrikke, selv om øl, sodavand og vin er blevet 
populære. 
 
I Garoua-området i Nordcameroun har den Lutherske Brødrekirke deres hovedsæde. 
 
Denne kirke og Mission Afrika er ved at lave en handlingsplan for arbejdet blandt gadebørn i 
området. 
 
Der arbejdes derudover med at lave volontørophold m.v., ligesom et Afrika 50 + koncept i 2011 
kan komme på tale.  
 
Billeder fra latriner ved skolebygningen i Ezai.: 
 

        
 

    


