Hjärta för en onådd
& utsatt folkgrupp
– tillvägagångssätt och resurser
Hur gör man om man vill stödja en onådd och utsatt folkgrupp?

Att utbreda Guds rike – Guds mission i värden – har pågått i tusentals år och svensk Pingstmission
är över hundra år gammal. Men fortfarande återstår mycket att göra. (se Josua 13:1-2a, Matteus
24:14, 28:18-20, Lukas 24:44-49, Rom 15:19-21, Upp 5:9).
Börja med bön. Läs listan med de olika föreslagna folkgrupperna bedjande, och om någon av dem
(eller ett land där de finns) intresserar dig så ta reda på mer detaljerad information om dem.
Det finns också många andra folkgrupper som ännu inte nåtts av evangelium och som lever i extrem utsatthet. Ett annat tips är därför att bedjande studera vilka folkgrupper som återstår för att
missionsbefallningen om att nå alla etniska grupper till jordens yttersta gräns ska vara uppfylld,
liksom var behoven och utsattheten är som störst globalt sett.
Guds rike handlar om alla delar av livet. Många av de onådda folkgrupperna tillhör också de mest
utsatta folkgrupperna. I den svenska Pingströrelsens och Pingstmissionens DNA har det församlingsbyggande och det diakonala arbetet gått hand i hand. Sedan starten har svensk pingstmission
parallellt byggt församlingar, skolor och hälsocentraler. Vi har försökt att presentera hela evangeliet till hela människan. Sträva efter att länka till (om en sådan redan finns) eller ta fram en holistisk
strategi ihop med andra, där vi utgår från lokala behov och lokala visioner.
Utgå från det lokala. Sätt hela tiden de lokala behoven, den lokala målgruppen och den lokala partnern i fokus. Vi finns där för att stötta! Och arbetet blir mer långsiktigt hållbart om vi alltid arbetar
utifrån tanken att: ”Nothing about us without us”, dvs. att ingen strategi eller annat viktigare beslut
bör göras utan att medlemmar i gruppen eller grupperna som berörs finns med.
Samarbeta. Vårt mål är att Guds rike och att Hans värderingar ska utbredas. Sträva efter att arbeta i nätverk och bygga Guds rike tillsammans med andra. Samverka med lokala aktörer, andra
svenska församlingar, IBRA och aktörer från olika länder för att på bästa sätt stötta folkgruppen
med de olika resurser som finns hos var och en.
Lär av andras erfarenheter. Vi är inte de första att arbeta med att nå de onådda och stötta utsatta
människor, och behöver inte ”uppfinna hjulet” en gång till. Det finns mycket kunskap att ta del av, om
både väl beprövade och effektiva metoder – och fallgropar. Ha en lärande attityd. Både hos andra
svenska församlingar, IBRA, liksom hos andra kyrkor och organisationer i Sverige och globalt, finns
en hel del erfarenheter både från vårt egna och från andras arbete. Ta vara på den kunskapen och
kontakta gärna ordförandeförsamling, regionsekreterare inom Pingst International och regionansvarig på IBRA för mer information. Internet (inkl. nätbokhandlare) är också fullt av kunskap om hur
man kan nå de onådda och stötta utsatta människor.
Var uthållig och tänk långsiktigt. Det tar tid för en grupp av människor att på djupet få uppleva en
förändring som håller över tid. Ofta uppstår hinder (men också öppningar och möjligheter) som inte
är möjliga att förutse. När visionen är från Herren, ge inte upp. Han har lovat att vara med oss. Och
vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom. 8:28).

Länkar (resurser):

Läs om satsningen här: https://ibra.se/folk-utan-jesus/
10-40-fönstret är det område där de allra flesta av de onådda folken finns:

Video - What is a UPG? (unreached people group):
https://www.youtube.com/watch?v=4nbXRuStiiE
Video - Understanding the remaining mission task:
https://www.youtube.com/watch?v=SVmTU13rgo8
Frontier UPGs (Joshua Project):
https://joshuaproject.net/frontier inkl. en interaktiv karta: https://joshuaproject.net/frontier/interactive,
samt generell övergripande statistik om onådda folk: https://joshuaproject.net/people_groups/statistics
Resurser (kartor etc.) från Sydstatsbaptisterna/IMB:
https://www.imb.org/research/maps/ och relaterad research: https://www.peoplegroups.org
Finishing The Task (smalt perspektiv på Unengaged UPGs):
https://finishingthetask.com
Om bibelöversättning:
https://www.wycliffe.net/resources/statistics/ och www.folk.se samt https://scriptureearth.
org/00i-Scripture_Index.php
Mer om världens språk:
https://www.ethnologue.com
Om internet, sociala medier, etc. samt analys av trender:
https://datareportal.com/
Portal för flera relaterade organisationer:
https://www.frontierventures.org, t.ex. tidningen Mission Frontiers: http://www.missionfrontiers.org
Bok om minst nådda, och relaterat nätverk:
https://athirdofus.com

Resurssida från nätverket 24:14:
https://2414now.net/resources/
Pentecostal European Mission (PEM):
https://www.pem.pef.eu/resources/unreached-people-groups/
Live Dead – en del av Assemblies of God world missions (USA):
https://www.livedead.org samt https://www.agwm.org
Detta index från FN-organet UNDP är ett av de mest använda och kända för att mäta utsatthet:
Human Development Index – https://hdr.undp.org/en
Om instabila (och stabila) stater:
Fragile States Index – https://fragilestatesindex.org/
Om medborgerliga friheter och politiska rättigheter i ett land:
Freedom in the World – https://freedomhouse.org/report/freedom-world
Om bl.a. medborgerliga rättigheter, regeringens funktionalitet, politiskt deltagande, politisk kultur:
Democracy Index – https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
Ett ännu mer detaljerat demokrati-index med över 450 indikatorer som spänner över alla världens
länder från år 1789 och framåt:
Varieties of Democracy – https://www.v-dem.net/
Om förföljelse av kristna:
World Watch List – https: //www.open-doors.se/wwl
Exempel på andra index som mäter olika typer av fattigdom och villkor för mänsklig utveckling:
Legatum Prosperity Index – https://www.prosperity.com/
Global Food Security Index – https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/
Global Peace Index – https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
Global Gender Gap Report – https://www.weforum.org/reports/
Environmental Performance Index – https://epi.yale.edu/
Global Slavery Index – https://www.globalslaveryindex.org/
World Happiness Report – https://worldhappiness.report/
DAC List of ODA Recipients – https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
Exempel på andra index som mäter möjligheten för medborgare och det civila samhället att verka i
ett land:
CIVICUS Monitor Watch List – https://monitor.civicus.org/
Human Freedom Index – https://www.cato.org/search/category/human-freedom-index
Press Freedom Index – https://rsf.org/en/ranking
Corruption Perception Index – https://www.transparency.org/en/

Hur börjar vi?

Be och fråga Gud var och hur du och din församling kan vara med att utbreda Guds rike och kontakta
Niclas Collén på niclas.collen@ibra.se när ni bestämt er för vilken folkgrupp ni vill engagera er för.
Tillsammans tjänar vi i Guds Mission och förbereder Jesu återkomst!

