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Agnes Abuom: första kvinnan, första 
afrikanen någonsin som ordförande för 
Kyrkornas världsråd, KV, det är dubbelt 
historisk.

Det tog 65 år innan det var dags att 
välja en kvinna och en afrikan till ord-
förande för KV. Det skedde i samband 
med KV:s generalförsamling i Busan i 
Sydkorea i november 2013. Vem är hon 
då denna märkliga person som represen-
terar två hittills försummade kategorier? 
Hon är varken ärkebiskop eller patriark, 
men i Sverige kan vi glädja oss alldeles 
särskilt över valet av Agnes, eftersom 
hon talar svenska och har genomfört en 
försvarlig del av sina akademiska studier 
här. 

Men hon har sina rötter och hu-
vuddelen av sitt livs engagemang i den 
afrikanska myllan. Hon är född i Nan-
di Hills i nordvästra Kenya som enda  
flickan i sin familj med fyra bröder. Fa-
miljen var kristen och ekumenisk, mo-
dern anglikan och fadern katolik och 
mormoden pingstvän. Hennes skolgång 
började i en lokal kristen skola och fort-
satte i en anglikansk internatskola och 
vidare till universitetet i Nairobi för stu-
dier inom utbildningsområdet. 

Universitetsåren blev turbulenta på 
grund av många strejker och protest-
rörelser, särskilt under 1975. Agnes var 
djupt involverad genom sitt ledarskap 
i studentorganisationen och politiskt 
mycket aktiv.  I slutet av året hölls KV:s 
generalförsamling i Nairobi och Agnes, 
som just hade tvingats bort från univer-
sitet, fick tillfälle att arbeta med nyhets-
teamet under generalförsamlingen. Där 
lärde hon känna en svensk journalist 
som kom att bli till stor hjälp när den 
politiska situationen blev hotande för 
Agnes och hon måste lämna Kenya. I 

februari 1976 kom hon till Sverige där 
hennes studier så småningom avslutades 
med en doktorsavhandling i missionsve-
tenskap om Kenyas kristna råd och den 
roll som icke-statliga organisationer spe-
lar i utvecklingsarbetet. 

Kontakten med KV fortsatte att vara vik-
tig för Agnes. Studietiden i Sverige av-
bröts under ett par år då hon arbetade 
med ungdomsfrågor vid KV:s kontor i 
Genève. Vid den stora konferensen i Es-
corial 1986 höll hon ett uppmärksam-
mat föredrag. Det var ett historiskt möte 
som handlade om ekumenisk resursför-
delning mellan nord och syd. Efter att 
ha arbetat för KV med flyktingfrågor re-
laterade till Sudan, Etiopien och Eritrea 
och som lärare i Zimbabwe medan hen-
nes man doktorerade återvände Agnes 
slutligen till Kenya 1989.

Men Agnes fortsatte att vara en kon-
troversiell person. På grund av sin op-
position mot presidenten fängslades hon 
under en kort tid och förhindrades att 
undervisa på universitetet som hon hade 
planerat. I stället fick hon ansvar för den 
anglikanska kyrkans utvecklingsarbete 
och det blev en viktig bas och utgångs-
punkt för hennes engagemang på vida 
fält, som i synnerhet har rört freds- och 
rättvisefrågor. KV:s generalförsamling 
1998 hölls i Harare, Zimbabwe. Där val-
des Agnes till president för Afrika, en av 
åtta presidenter, för tiden 1999–2006. 
Hon har samtidigt varit involverad i 
ekumeniskt och regionalt arbete genom 
Allafrikanska kristna rådet, Afrikanska 
rådet för religiösa ledare, Religioner för 
fred.   

Med denna breda bas har det varit 
särskilt viktigt att arbeta med fredspro-
cessen på Afrikas horn. En del av arbe-

tet har varit att försöka få muslimska 
och kristna ledare till förhandlingsbor-
det. Ett sådant tillfälle ägde rum i Dar 
es Salaam 2007 när seniora kristna och 
muslimska ledare möttes för fördjupad 
reflektion. Som kvinnlig pionjär i afri-
kanskt ledarskap beklagar Agnes att inte 
fler kvinnor är involverade i fredsarbetet. 
Det är inte bara deras erfarenhet som är 
annorlunda utan också deras lösningar.

Agnes bas i Kenya idag är TAABCO, en 
konsult- och utvärderingsorganisation 
som bland annat har anlitats av svenska 
organisationer i deras förändringsarbete: 
Svenska missionsrådet, Pingstmissionen, 
Svenska kyrkan. 

Kyrkornas världsråd har valt en ovan-
ligt kvalificerad ordförande som redan 
känner organisationen väl. Under tiden 
som president och då också som medlem 
i den exekutiva kommittén var hon på-
drivande i ett viktigt förändringsarbete. 
Hon sa då att KV var som en drygt sex-
tio år gammal dam som var i behov av en 
ansiktslyftning.

”Min öppna bön är att vi skall gå 
framåt tillsammans under de komman-
de åren trots våra olikheter som riskerar 
att dela oss” sa Agnes Abuom efter va-
let, ”och att KV ska fortsätta att vara ett 
instrument för att skapa ett tryggt och 
säkert utrymme för alla som vill komma 
och dela sina förhoppningar, aspiratio-
ner, visioner och profetiska röst.”

Som den första kvinnan som ord-
förande säger Agnes att den modell av 
konsensusbeslut som införts mycket väl 
svarar mot en kvinnlig beslutsprocess; 
den är konsultativ, omsorgsfullt lyssnan-
de och med försök att förstå den andras 
perspektiv.  

Agnes Aboum


