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WETENSWAARDIGHEDEN 

 

Uitleg van de naam Kyrgyzstan (Engelse vertaling van Kirgizië) 

Een combinatie van de Turkse woorden "kyrg" (veertig) en "-yz" (stammen) met het 

Perzische achtervoegsel "-stan" (land), die de betekenis "Land van de Veertig Stammen" 

creëert. De naam verwijst naar de veertig stammen, verenigd door de legendarische 

Kirgizische held MANAS. 

 

Manas 

 

Manas is een traditioneel episch gedicht van de 

Kirgiezen en de naam van de epische held uit het 

epos. Het gedicht heeft bijna een half miljoen regels, 

waarmee het twintig keer langer is dan de Odyssee 

van Homerus. Het is een patriottisch werk dat gaat 

over de 

uitbuiting 

van Manas 

en zijn 

afstamme-

lingen en 

volgelingen, 

die vochten tegen de Oeigoeren in de 9e eeuw om 

hun Kirgizische onafhankelijkheid te behouden.  

Het epos is het klassieke centrale stuk uit de 

Kirgizische literatuur en gedeelten ervan worden 

vaak voorgedragen bij Kirgizische festiviteiten in 

een melodisch lied, begeleid door een driesnarige 
komuz, een traditioneel Kirgies muziekinstrument.  

 

Vlagbeschrijving 

 

Een rood veld met een gele zon in het centrum met 40 

stralen die de 40 Kirgizische stammen vertegenwoordigen. 

Aan de voorkant lopen de stralen tegen de klok in, aan de 

achterkant met de klok mee. In het midden van de zon is een 

rode ring gekruist door twee sets van drie lijnen, een 

gestileerde representatie van een "tunduk", de kroon van een 

traditionele Kirgizische yurt. Rood symboliseert moed en 

dapperheid. De zon geeft vrede en rijkdom. 

 

 

Munteenheid 

 

De munteenheid is de Kirgizische Som (KGS). De 

koers wisselt sterk. Wisselen kan overal 24 uur 

per dag. Geldautomaten zijn in de grote steden 

volop aanwezig en doen steeds meer hun intrede 

in de provinciesteden.  

 

 

 

Visum 

Bij een verblijf van minder dan 60 dagen is er geen visum nodig. 

http://www.elnura.nl/
mailto:info@elnura.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/9e_eeuw
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Bevolkingsopbouw 
 Etniciteit  

Schatting 2009: Kirgiezen 70,9%, Oezbeken 14,3%, Dungans (moslims van Chinese 

afkomst) 1,1%, overige 5,9% (Oeigoeren, Tadzjieken, Turken, Kazakken e.a.). 

 
 Mediaan-leeftijd 

Deze leeftijd verdeelt de bevolking in twee gelijke groepen. Dat wil zeggen, de helft van de 

mensen is jonger dan deze leeftijd en de helft is ouder. Zie ook de vermelding van de 

"Leeftijdsstructuur" voor het belang van een jonge versus een oudere leeftijdsstructuur en, 

impliciet, een lage versus een hogere mediaan-leeftijd. 

Totaal KG: 26.2 jaar  Mannen: 25,2 jaar Vrouwen: 27,3 jaar (2016-schatting) 

Totaal NL: 42,5 jaar      Mannen: 41,4 jaar Vrouwen: 43,4 jaar (2016-schatting     

 
 Leeftijdsstructuur  

(2016 schatting)            KG                 NL 

0-14 jaar  30.12%         16.56% 

15-24 jaar   17.47%  12.11% 

25-54 jaar  39.68%  39.83%  

55-64 jaar    7.59%  13.14%    

65 jaar en ouder    5.13%  18.35%    

 

 Ratio M/V 

Dit omvat het aantal mannen voor elk vrouw in vijf leeftijdsgroepen. Seksverhouding bij de 

geboorte is aangemerkt als indicator voor bepaalde soorten seksdiscriminatie in sommige 

landen. Bijvoorbeeld, een groot verschil in sekse bij de geboorte wordt in sommige 

Aziatische landen toegeschreven aan sekse-selectieve abortus en kindermoord door een 

sterke voorkeur voor zonen. Dit zal toekomstige huwelijks- en vruchtbaarheidspatronen 

beïnvloeden. In een verhouding van 1.05 = 105 jongens en 100 meisjes = 51,22% jongens 

en 48,78% meisjes 
 

(2016 schatting)           KG                NL 

bij de geboorte 1.07   1.05 

0-14 years:   1.05    1.05 

15-24 years:   1.03   1.04 

25-54 years:  0.96   1.01 

55-64 years:  0.77   0.99 

65 years and over: 0.62   0.82 

total population:  0.96   0.98 

 

Bevolking onder armoedegrens  

Ramingen van het percentage van de bevolking dat 

onder de armoedegrens leeft, zijn gebaseerd op 

enquêtes, waarbij de resultaten worden gewogen door 

het aantal personen in elke groep. Definities van 

armoede variëren sterk van land tot land. Zo gebruiken 

rijke landen doorgaans meer royale armoedenormen 

dan arme landen. Het percentage in Kirgizië bedraagt 

32,1% en in Nederland 8,8% (2015 schatting). 

 

 

Kinderarbeid (5-17 jaar) 

In Kirgizië is de kinderarbeid becijferd op 40,3% op een 

totaal van deze leeftijdsgroep van 563.920 (2007). 

Nederland heeft leerplicht tot en met 16 jaar. 
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