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l e dA r e 

Karin Wiborn, 
generalsekreterare sveriges kristna råd

Jag sitter på flygplatsen i Johannesburg 
på väg hem efter Baptisternas världs-
allians 21:a kongress. Världsalliansen 
(BWA) bildades 1910 i Edinburgh, och 
precis som för världen i övrigt har myck-
et förändrats sedan dess. Vid nästan alla 
konferenser och samlingar brukar jag 
göra en helt ovetenskaplig genderspa-
ning. Hur jämlik och representativ är 
den planerade såväl som den spontana 
talarlistan? Vem blir vald till vilka upp-
gifter, och hur ser stödet och supporten 
ut till de som talar? Det är spännande, 
förvånande och nyttigt. När den här 
kongressen slutar kan jag konstatera att 
antalet kvinnliga vice presidenter i BWA 
har ökat från en till fyra på totalt tolv 
poster. Ordförande och generalsekre-
terare är båda män, men jag tror det är 
första gången som positionerna samti-
digt innehas av män varav ingen är från 
Europa och/eller Nordamerika.

En annan utveckling är att det lilla nät-
verk av kvinnliga generalsekreterare jag 
en gång var med och startade utvecklas 
och förgrenas i samverkan med världs-
baptisternas kvinnor. Ett uppdrag är att 
stötta kvinnor i Östeuropa som upplever 
Guds kallelse till tjänst. Där är det ännu 
en sträcka kvar tills en kvinna kan kalla 
sig pastor. En av dessa kvinnor, som är 
verksam som bibellärare i Sofias första 
baptistförsamling, höll en lysande pre-
dikan som kongressens enda kvinnliga 
predikant av sex möjliga. 

Det är fortfarande så att kvinnor be-

höver stötta varandra i ett obetvingligt 
systerskap för att nå jämlikhet. Det är 
fortfarande så att kvinnor behöver kliva 
fram och ta plats bland män för att nå 
jämlikhet. Och män behöver backa en 
aning. Ett bra stöd är vänskap, tänker 
jag. Därför är nätverkandet mellan kvin-
nor i tjänst viktigt. Och det är lärorikt 
för oss alla att för ett ögonblick kliva in 
i andra världar. 

Nu är det snart två år sedan Kyrkornas 
världsråd möttes till generalförsamling 
i Busan, Nordkorea. Ett ekumeniskt 
äventyr som bland annat innehöll en 
tågresa och vistelse i Seoul. Jag vet inte 
om det var för att hitta någon praktisk 
modell för att dela upp kristenheten i 
olika tågvagnar, kyrkor och boenden; 
men under resan blev vi indelade i våra 
kyrkofamiljer, vilket för min del innebar 
baptistgemenskapen. Mina två rums-
kamrater kom från Östtimor och Fili-
pinerna. Båda länderna ligger i Asien, 
men gränsar till Oceanien. I en rapport 
från UD om mänskliga rättigheter i Öst-
timor 2013 står att läsa att flickor och 
kvinnor ofta är utsatta för diskrimine-
rande lagstiftning eller behandling från 

förskoleåldern och att våld mot kvinnor 
i hemmet är ett vanligt problem. 2/3 av 
kvinnorna är analfabeter. Lönen är en 
åttondel av mannens. 40 % av alla rap-
porterade brott relaterar till kvinnomiss-
handel. 

Ett annat land jag varit nyfiken på i Oce-
anien är Tuvalu, som bland annat har ett 
mandat i Kyrkornas världsråds central-
kommitté. Av de cirka 12 000 invånarna 
är 97  % protestatiskt kristna. Namnet 
Tuvalu betyder ”grupp om åtta” och 
hänvisar till de egentligen nio korallöar 
och atoller som tillsammans utgör lan-
det. Där lever befolkningen under hotet 
brist av vatten och för mycket vatten. 
Brist på dricksvatten och sannolikt kom-
mer Tuvalu att försvinna i havet genom 
klimatförändringarna. 

I mitt hörn av världen är det viktigt med 
genderbalans. För någon annan kvinna 
är önskan att marken under henne ska 
finnas kvar. Ytterligare någon hoppas 
orka bära hem veden ännu en dag. Jag 
vet att min syster i Bulgarien längtar ef-
ter att benämnas som det hon är; pastor. 
För någon är en bra dag en dag utan slag. 
Jag vet inte om den kvinna jag log emot i 
Burma för flera år sedan, innan floderna, 
lever eller om hon vilar på havets botten. 

Villkoren för jordens systrar är så olika. 
Gud, förbarma dig och led oss till rätt-
visa, fred och jämlikhet.

Systerskap
i världsvid gemenskap

”I mitt hörn av världen är 
det viktigt med gender-
balans. För någon annan 
kvinna är önskan att mar-
ken under henne ska finnas 
kvar.”


