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Så står vi här på torget i den flödande vårsolen och gläds åt värmen och blomningen. Det är 
en underbar tid.  

Vi som var med vid gudstjänsten idag fick lyssna till texter om den uppståndne Jesus och om 
vilken osäkerhet han vållade bland de sina. Var det verkligen Jesus från Nasaret som nu 
återkommit, trots att han bevisligen avrättats på korset? Eller var man utsatt för någon form 
av suggestion och levde i en drömd verklighet?  

Låt mig komma med en personlig bekännelse: Jag har alltid förknippat Annandag Påsk med 
berättelsen om lärjungarna på väg till Emmaus. Plötsligt går en man vid deras sida. De för ett 
långt samtal om allt vad som hänt under den senaste tiden. Först på kvällen, när de erbjudit 
den främmande mannen natthärbärge, så inser de plötsligt att det är Jesus som de haft vid 
sin sida.  

Berättelsen om vandringen till Emmaus måste höra till Bibelns mest citerade. Erik Axel 
Karlfeldt utgår ifrån i sin dikt Höstpsalm, som han avslutar med orden: 

 
Det är din närhet som gör trygg min stig 
Att gå i mörkret är att gå med Dig. 

 

Att upptäcka Jesus, dold i en medvandrare, ger Karlfeldt tröst på gamla dar. Men just denna 
tanke – att något gudomligt kan finnas i varje medmänniska jag möter, jag vet bara aldrig 
riktigt vem, kan också ge en vördnad inför livet självt. En strimma av Uppståndelsens 
mysterium kan finnas i varje medmänniska. Eller som Petrus uttrycker det i en annan av 
Annandagens texter: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor.” 

Nå, jag är ingen teolog och tänker inte fortsätta att fördjupa mig i bibeltexter. Jag vill bara så 
här inledningsvis säga att denna människosyn varit vägledande för mig i mitt arbete som 
barnläkare. Liksom den är det i kyrkans diakonala verksamhet, åtminstone som jag uppfattat 
det. Den för med sig en övertygelse om alla människors lika värde och varje människas rätt 
till en känsla av värdighet. Här finns en direkt brygga mellan den humanistiska människosyn 
som finns speglad i både kristendom och de övriga stora världsreligionerna och den 
människosyn som är själva fundamentet för FN:s konventioner om de mänskliga 
rättigheterna. 

Livet är orättvist, brukar vi säga. Ja, ser vi ut över världen är det lätt at bli lamslagen av de 
skriande orättvisor som tycks dominera vårt klot. Skillnaderna i levnadsstandard är 
förfärande stora. Talet om alla människors lika värde kan lätt uppfattas som ett hån av alla 
dem som ständigt hotas av fattigdom, krig, förtryck och förföljelse. Vi lever i en skyddad vrå, 
ännu märkligt opåverkade av den oro och den nöd som råder. Flyktingar som kommer till 
vårt land kan berätta om vad de upplevt. Men de som når fram till Sverige är bara en rännil 



av världens flyktingströmmar. Och vi är inte alltid beredda att lyssna så noga på vad de varit 
med om.  

Men också i Sverige finns stora orättvisor. Jag är barnläkare och arbetade under några år på 
Rosengård. I Malmö blir skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika grupper nästa övertydliga. 
Och klyftorna tycks bara öka. Jag får ibland frågor om våra barns psykiska hälsa. Många är 
oroade. Men de flesta barn och ungdomar mår faktiskt ganska bra. Det stora problemet är att 
den grupp som inte gör det mår allt sämre.  

Rädda Barnens undersökningar om barnfattigdom i Sverige talar samma språk. Avståndet 
mellan de som har det bra och de som inte har det ökar hela tiden. Men det är som om vi inte 
är beredda att se de klyftor som faktiskt finns. När Rädda Barnen tidigare i våras 
presenterade sin rapport var det många som var skeptiska. Det finns ingen barnfattigdom i 
Sverige, sa man. Och jämförde med förhållandena i Sudan! 

Människors förutsättningar är olika och kommer alltid att vara det. Vårt gemensamma 
ansvar är att se till så att dessa olikheter ger så får skador som möjligt. Med den människosyn 
jag inledde med att beskriva som grund blir vår uppgift att så långt det är möjligt utjämna de 
skillnader i livsvillkor som finns. Socialpolitikens, liksom skolans och sjukvårdens roll är att 
minska klyftorna i samhället. Kanske är det en utopi att tro att alla människor ska kunna få 
samma livsvillkor. Men riktningen måste vara klar: Alla åtgärder från samhällets sida ska 
leda mot ett mer jämlikt samhälle.  

Vad vi absolut inte kan acceptera är att politiska beslut leder till att klyftorna ökar i stället för 
att minska. Här är för övrigt FN-konventionerna kristallklara. I Barnkonventionens artikel 2 
sägs till exempel att varje barn ska ha rätt till samtliga rättigheter som konventionen 
innehåller ”utan åtskillnad av något slag”. Liknande formuleringar finns också i FN:s 
konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter liksom i Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna.   

Frågan om utförsäkringarna handlar om just detta. Genom politiska beslut har livsvillkoren 
försämrats drastiskt för några av samhällets redan mest drabbade – de långtidssjuka. Några 
av de redan fattiga har blivit ännu fattigare. Deras känsla av värdighet och värde har allvarligt 
hotats och klyftorna i samhället har ökat ytterligare.  

Flera av mina läkarkollegor har protesterat mot detta, eftersom de i sin verksamhet sett hur 
besluten drabbat deras patienter på ett ibland förödande sätt. Nu är man på väg att göra 
justeringar i bestämmelserna, men de är inte på långt när tillräckliga.  

Ett antal diakoner inom kyrkan har gjort samma iakttagelse. Allt fler av de utförsäkrade söker 
sig till diakonins hjälpcentraler för att få hjälp med det allra mest nödvändiga. Det är denna 
erfarenhet från det pratiska arbetet som ligger till grund för detta års Påskupprop. 

Kritik har riktats mot dem som sagt ifrån. Några av mina kollegor har uppmanats att hålla 
tyst och lojalt följa demokratiskt fattade beslut. Kyrkan har fått kritik för Påskuppropet och 
för att vi står här idag. Min åsikt är att varje människa, som i sin verksamhet blir vittne till 
hur viktiga mänskliga rättighetsprinciper sätts åt sidan, har ett ansvar att säga ifrån. Också 
om man då uppfattas som obekväm. För kyrkans del kommer det till att dessa principer 
också är en del av kyrkans egen värdegrund. Det vore ett svek mot allt vi tror på att hålla tyst 
när vi ser hur de fattigaste blir allt fattigare medan rikedomen snabbt ökar i andra kretsar.  



Det är en fråga om civilkurage. Som läkare kan jag bara känna tacksamhet över det här 
initiativet. För sex år sedan arrangerades ett Påskupprop till förmån för de apatiska 
flyktingbarnen, och den frågan var jag i hög grad indragen i. Den gången hade uppropet 
betydelse för att en något mildare praxis så småningom utvecklades. Vi har fortfarande 
apatiska barn i Sverige, men förståelsen för deras situation har ökat. Vi kan bara hoppas att 
också förståelsen för de utförsäkrades villkor också ska bli större efter hand.  

Jag har stor respekt för svårigheterna i att utforma ett försäkringssystem så att det blir 
välfungerande, rättvist och ekonomiskt genomförbart. Men vi tillhör, trots allt, en resursstark 
nation. Och jag kan därför aldrig acceptera att politiska beslut leder till att klyftorna i 
samhället ökar i stället för att minska. Det handlar för mig inte om något partipolitiskt 
ställningstagande – utan om samhällsetik och mänskliga rättigheter. Sverige har spelat en 
aktiv roll i arbetet för att få dessa rättigheter till stånd. Jag kunde själv, som Rädda Barnens 
representant, följa den svenska delegationens arbete när Barnkonventionen kom till – och 
blev ofta imponerad.  

Men mänskliga rättigheter får aldrig reduceras till retorik – de ska levas också, och tillämpas 
i praktiken. Så jag vill avsluta det här korta anförandet med en uppmaning till företrädare för 
samtliga politiska partier: Lyssna noga på vad kyrkor, frivilligorganisationer och sjukvårdens 
personal har att berätta om sjukdom, fattigdom och försäkringssystemets effekter! Och låt 
oss sedan gemensamt arbeta för ett nytt samhällskontrakt där mänskliga rättigheter tas på 
allvar. Det handlar om varje människas rätt till ett värdigt liv. Just så mycket. Just så 
självklart. 
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