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MAGEND-PROJEKTET

Församlingsplanterare ber om bibeldelar på språket magend för 
evangelisation och lärjungaskapsträning till folket. I området finns inga 
församlingar eller kyrkor som man känner till.

Utanför området där magendfolket bor, pågår ett 
bibelöversättningsprojekt. Men för att arbetet ska 
kunna fortgå och även utökas behövs fler sponsorer. 
Folket magend bor i Västasien och den största delen av 
befolkningen har bott i sitt område under ca 1 000 år. 
Urbaniseringen i området är relativt låg. Magend är en 
heterogen etnisk grupp, där olika folkgrupper 
inkorporerats under seklernas gång. Identiteten baseras 
därför inte enbart på härstamning utan på ett 
gemensamt språk och en gemensam identitet, en delad 
historia och kultur och på ett gemensamt hemland. De 
kännetecknas av sin hederskod där bl.a. gästfrihet, 
ordhållighet och hämnd för oförrätter ingår som 
viktiga komponenter. Området där folket lever, är ett 
av de mest marginaliserade i västasien. 
Läskunnigheten är låg och barna-dödligheten är hög. 
Inkomsten från de naturresurser som finns lämnar ofta 
området, vilket bidrar till missnöje och politisk 
instabilitet. Många har lämnat den traditionella 
livsstilen där bl.a. jordbruk, boskaps-skötsel och fiske 
var viktiga komponenter, och söker arbete i städerna, 
men arbetslösheten är hög. Mång-gifte och 
tvångsäktenskap gör kvinnornas situation mycket 
osäker. 

Drogmissbruk, framför allt bland männen, är vanligt 
förekommande. 
Magendfolket håller sig till majoritetsreligionen i 
området. Det finns också spirituella inslag med till 
exempel andehealing. Folket är mycket traditionella 
och lever sina liv enligt religionen utan att för den 
skull vara fanatiska. Bland de yngre ser man olika 
tendenser i religionsutövningen. Många ifrågasätter 
religionen och de traditionella värderingarna, andra 
söker sig till religiös radikalism med tendenser av 
fanatism. Det finns inga etablerade eller kända 
kyrkor bland magend men det finns en grupp 
underjordiska kristna. Det finns en handfull troende 
som bor i västvärlden, varav en del lever som 
hemliga kristna på grund av rädsla för familj och 
vänner. Konvertiter får uppleva förföljelse från 
familj och även från regimerna i de olika länder där 
magendfolket bor. De anses ha svikit sitt folk och sin 
religion. Man känner till ett 20-tal magendtalande 
som kommit till tro i europeiska länder, inklusive 
Sverige.

Behov för 2019 är 25 000 kr

Ca 670 000 km2 stort område. Halvöken, torrt med 
karga berg och ett extremt klimat, mellan -20˚C 

upp till 18-50˚C eller där över. 

10 miljoner




