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Idag, när jag skriver den här texten, är 
det den officiella minnesdagen av för-
intelsens offer. Med anledning av dagen 
skriver operasångerskan Malena Ernman 
på sin Facebooksida: 

”Det måste vara en självklarhet att vi 
alla strävar efter att ta avstånd från alla 
former av diskriminering – för våra för-
domar finns överallt; i alla samhällsgrup-
per, i alla väderstreck och i alla tider.

Idag är förintelsens minnesdag.
Ta inte avstånd från människor.
Ta avstånd från åsikter som gör skill-

nad på människor.
Hedra minnet av offren genom att ta 

ställning för alla människors lika värde.”

Malena Ernman har gjort sig känd för 
sitt starka engagemang för alla männi-
skors lika värde, och mot rasism, nazism, 
fördomar och förtryck av olika slag. För 
det är hon älskad av många men också 
hatad. Vad är det som gör att en män-
niska som står upp för de mänskliga rät-
tigheterna blir hatad? 

Människovärdet i vår tid har devalve-
rats. Alla människor är inte lika mycket 
värda längre, om de någonsin varit det. 
Det fanns en tid, årtiondena efter andra 
världskriget då den allmänna deklaratio-
nen för de mänskliga rättigheterna an-
togs, som vi trodde att mänskligheten var 
på väg att nå det ideal som många käm-
pat för, mot bakgrund av de omänskliga 
lidanden som människor utsatts för i 

samband med de två världskrigen. Att 
bilda den europeiska unionen var ett av 
de steg som togs för att försäkra oss om 
att fred och rättvisa skulle etableras på 
vår kontinent. Men idag ser vi en helt 
annan utveckling.

Att alla människor inte har samma värde 
blottas i våra fördomar och i praktisk 
handling, både på en personlig och på 
en politisk nivå. Ibland märker vi det 
inte ens, att vi gör skillnad på männi-
skor. Kvinnor vet i allmänhet hur det 
känns att bli behandlad som en mindre 
värd människa och därför har kampen 
om rösträtt, jämställdhet och jämlikhet 
präglat i alla fall vår del av världen. Ingen 
vill vara mindre värd. 

Varför anser vi att det finns människor 
som är mindre värda? Hur har vårt sam-
hälle blivit så fullt av hatare? Hatet drab-
bar kvinnor, invandrare, tiggare, homo-
sexuella, ja, alla som på något sätt avviker 
från normen av att vara, med fördel, vit 
heterosexuell man. I boken ”Ester – för 
ett hållbart ledarskap”, skriven av Jenny 
Bergh och Anethe Carlsson, återberät-
tas historien om Nehemja, profeten som 
hjälpte Israels folk att återuppbygga Je-
rusalem efter att de släppts från fången-
skapen i Babylonien. Det gick inte så bra 
för folket, därför blev Nehemja skickad 
att hjälpa till. Författarna skriver:

”I en miljö av oordning, kallnar kärleken 
och rädslan kryper in. När ingen vet vad 

som ska göras och var och en gör som 
han tycker, så breder osäkerhet och räds-
la ut sig. Man vet inte vad man ska för-
vänta sig av någon. I den miljön är det 
möjligt att härska genom att söndra, och 
det är precis vad som sker i Jerusalem.”

Och jag skulle vilja säga att det är precis 
vad som sker i vårt samhälle idag. Den 
vilsenhet många människor känner in-
för den situation samhället befinner sig 
i, med flyktingströmmar, terrordåd och 
mycket annat som skrämmer, odlar räds-
la och hat. Det i sin tur skapar fördomar 
och handlingar som leder till ett deval-
verat människovärde. Vi gör i vår rädsla 
och osäkerhet skillnad på människor i 
ett försök att rädda och bevara oss själva. 
Det måste bekämpas, men hur? 

I arbetet mot hat, rädsla och ett devalve-
rat människovärde har vi två regler att 
följa. För det första bibelordet från Rom 
2:11 där det klart och tydligt står ”Gud 
gör inte skillnad på människor.” Då ska 
inte vi göra det heller. Inför Gud är alla 
människor lika mycket värda och då är 
vi det inför varandra också. Den an-
dra regeln kommer från Martin Luther 
King, den store människorättskämpen: 
”Hat kan inte driva ut hat, bara kärlek 
kan göra det”. 

Alltså: vi måste älska i ord och handling. 
Det är den enda vägen. 

Varför är det så  många som hatar?


