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Det kommer för mycket män till Sverige, 
fick vi veta den 3 mars. Närmare 90 % 
av de ensamkommande flyktingbarnen 
är pojkar, och detta har enligt mode-
raterna i Nyköpings kommun skapat 
en obalans, och de vill därför att kom-
munen endast ska få flickor anvisade 
till sig av migrationsverket. ”Patriarkala 
strukturer i hemländerna gynnar män 
och pojkar medan kvinnor och flickor 
blir kvar i krishärdar och flyktingläger”, 
säger Anna af Sillén från moderaterna. I 
sitt uttalande har hon naturligtvis rätt. 
Problemet borde dock inte vara de poj-
kar som lyckats ta sig till Sverige och till 
Nyköping. Problemet borde vara alla de 
medsystrar som finns kvar bland fallande 
bomber.

Människovärdet devalveras gång på 
gång. Människor på flykt reduceras dag-
ligen till att vara statistik, till att vara 
problem. Men det talas i alla fall om 
dem som är på flykt. Bland de männis-
kor vi sällan talar om finns de som ännu 
inte kunnat fly, de som lever vidare i 
krigshärdarna. De som inte har kapaci-
teten, ekonomin eller kunskapen att ge 

sig ut på en farlig resa över havet, en resa 
där människovärdet kommer att kränkas 
gång på gång igen. Dessa som inte ännu 
blivit vårt så kallade problem, de är bara 
siffror. De är barn, de är gamla, de är fat-
tiga, de är kvinnor. 

Under hösten 2015 hade Redbergs-
kyrkan i Göteborg, där jag är medlem, 
ett tillfälligt boende för de som just an-
länt vår stad med runt tjugo människor 
som sov i kyrkan varje natt. Vissa stan-
nade bara någon natt, andra stannade 
några veckor, men gemensam var oron 
för de som fanns kvar hemma. Några 
lyckades ha kontakt med sina anhöriga, 
några visste ungefär var familjen befann 
sig, och några hade ingen aning om ifall 
deras nära och kära var vid liv. Vissa 
kunde hitta varandra och återförenas 
i Redbergskyrkan, men alltför många 
telefoner ringde aldrig. Alltför många 
mammor, systrar, farmödrar och fruar 
som inte ringde. 

Berättelser liknande dessa gick under 
det halvåret att läsa i tidningarna så gott 
som varje dag, men de berättelserna har 

slutat publiceras nu. Nu talar vi om inte-
gration, etablering och att lära sig svens-
ka, och detta är naturligtvis väldigt vik-
tigt. Även i Redbergskyrkan träffas nya 
och gamla svenskar så gott som varje dag 
för att sjunga, laga mat och lära varan-
dra nya språk. Men det är några vi än en 
gång har glömt. De systrar som inte kom 
hit i höstas har fortfarande inte kommit. 

Det är inte för många män som lyckas 
fly. Det är för få kvinnor. Kvinnor har 
samma rätt till liv, till skydd och till fri-
het som män, men inte alls samma möj-
ligheter att åtnjuta dem. När så få står 
upp för männens människovärde i vår 
tid, vilka står då upp för kvinnorna? Att 
beskylla de få som faktiskt lyckas fly för 
att de är för många är ett utraderande 
av människovärdet för de som är kvar i 
krigszonerna. 

Vem är värd att  komma hit?


