
Bosnier
FAKTA

KONTAKT

LÄNKAR

Namn: Bosnier
Primärt land: Bosnien-Hercegovina
Övriga länder: Kosovo och Albanien
Folkmängd i landet: 1 641 000
Folkmängd globalt: 3 176 400
Språk (modersmål): bosniska
Sekundära språk:Sekundära språk: serbiska, kroatiska
Läskunnighet: 98,5% (Bosnien)
Bibeltillgång: Hela Bibeln, NT, Bibeldelar
Kluster: Southern slav
Andel kristna: 0.03%
Dominerande religion: Islam 
Human Development Index: 73 av 189
Fragile States Index:Fragile States Index: 77:e (av 179) minst stabila landet i världen
Freedom in the World: Delvis fritt land
Democracy Index: plats 95 av 167 länder – hybridregim
World Watch List: (finns inte med på listan)
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Ordförandeförsamling:  Alingsås Pingstförsamling
Kontakt IBRA: Niclas Collén | Regionsekreterare Europa: Ruth Hasselgren

Bosnier är en folkgrupp som bor i de sydöstra delarna av Europa, främst i Bosnien-Hercegovina, Kosovo 
och Albanien. Majoriteten av bosnierna är sunni-muslimer, genom historien har även sufismen haft en 
betydande roll. För många bosnier handlar den muslimska identiteten mer om kulturella rötter än om 
religiösa övertygelser.  
 
Detta folk har fått utstå krig och stora tragedier. Förstörelse av städer och bostadsområden, utvisning av Detta folk har fått utstå krig och stora tragedier. Förstörelse av städer och bostadsområden, utvisning av 
invånare, systematisk plundring och våldtäkt av kvinnor har lämnat djupa spår och ett bestående hat 
mellan de samhällen som en gång levde tillsammans. Idag lever många bosnier som flyktingar i 
västerländska länder. De pratar fortfarande bosniska, håller fast vid sin kulturella och religiösa gemenskap 
och besöker hemlandet regelbundet. 
 
Bosnier är en av de folkgrupper i Europa som blivit minst evangeliserat. Det finns insatser som syftar till att Bosnier är en av de folkgrupper i Europa som blivit minst evangeliserat. Det finns insatser som syftar till att 
nå bosnier i Bosnien-Hercegovina, men väldigt få har tagit emot Jesus. Bön är en nyckel för att kunna nå 
detta folk med evangeliet. 

Stratus: https://globe.stratus.earth/country-explorer/KAZ
Joshua Project: https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ
Human Development Index: https://hdr.undp.org/en
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: World Watch List: https://www.open-doors.se/wwl


