
Kanuri Manga
FAKTA
Namn:  Kanuri Manga   
Primärt land: Niger   
Folkmängd i landet: ca 700 000
Folkmängd globalt: ca 1,1 miljon   
Språk (modersmål): Kanuri Manga 
Läskunnighet: 27% (Niger)  
Bibeltillgång: Bibeltillgång: endast bibeldelar
Andel kristna: 0,00%  
Dominerande religion: islam  
På DAC-listan: ja 
Human Development Index: 189 av 189
Fragile States Index: 21:e (av 179) minst stabila landet i världen
Freedom in the World: delvis fritt land
Democracy Index: Democracy Index: plats 125 av 167 länder – auktoritär regim
World Watch List: 54:e svåraste situationen för kristna 
(mycket allvarlig förföljelse)
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Ordförandeförsamling för Niger:  Mariestad Pingst 
Kontakt IBRA: Marcus Svedman - marcus.svedman@ibra.se
Kontakt Pingst International: Niclas Collén - niclas.collen@ibra.se

Kanuri tillhör de allra minst nådda av de stora folken/klustren i Västafrika, och Kanuri Manga i 
östra Niger tillhör de mest utsatta. Området lider av attacker från Boko Haram, och landet Niger 
ligger tyvärr ofta i botten av HDI-index (FN:s index om mänsklig utveckling). Behoven är verkligen 
enorma. Här liksom i de flesta Västafrikanska länder är franska ett officiellt språk, och är viktigare 
än engelska. 
 
Be att de stapplande initiativ som svensk pingstmission börjat ta ska växa till och ge god frukt, be Be att de stapplande initiativ som svensk pingstmission börjat ta ska växa till och ge god frukt, be 
om regelbunden programproduktion och fler radiosändningar. Be också att uppföljningsteam ska 
kunna formas, och om goda lokala kontakter i regionen Diffa. Be om förvandlade liv och samhällen 
i östra Niger och hela området Lake Chad Basin.

LÄS MER
Stratus: https://stratus.earth   
Joshua Project: ttps://joshuaproject.net/people_groups/13496/NG   
IPC: https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/ipc-mapping-tool/  
People Groups: https://www.peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=13603#topmenu 
Wycliffe: https://www.wycliffe.net/resources/how-to-find-bibles-and-scripture-resources/
Human Development Index: https://hdr.undp.org/en
Fragile States Index: Fragile States Index: https://fragilestatesindex.org/
Freedom in the World: https://freedomhouse.org/report/freedom-world
Democracy Index: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
World Watch List: https://www.open-doors.se/wwl
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