Mänskliga rättigheter
I mitt arbete som präst kommer jag i kontakt med flera nyanlända personer som önskar bli
kristna. Några kommer från Syrien, andra från Afghanistan och Iran m.fl. länder. De flyr från
krig och förtryck, förföljelser av olika slag. De har sett vad extremistiska grupper av islam har
gjort i hemlandet, något de bestämt tar avstånd ifrån. De vill ha något annat. De vill ha fred
och frihet. De vill ha demokratiska rättigheter och skapa sig ett nytt liv. Vad har det med
kristendom och Svenska kyrkan att göra kan man kanske fråga sig? Allt skulle jag vilja påstå!
Det är oerhört spännande att möta dessa unga människor. De vill något med sina liv. De vill
ha en förändring. De har varierande grad av kunskap kring Jesus och vad den kristna kyrkan
står för, men de har alla en uppfattning om att det är en fredens religion, det handlar om. De
ord jag hör främst har att göra med fred, frihet och ett nytt liv.
Dessa ord är inget man förknippar med infödda svenskars sätt att närma sig den kristna
kyrkan, eller barnfamiljerna som önskar döpa sitt barn i kyrkan. Där hör man snarare ord som
tradition, familj och ceremoni. Det är något som förväntas av släkten, något som alla har gjort
tidigare och därför fortsätter man, utan att riktigt ha tagit ställning till vad man gör, eller
varför man gör det.
Därför är det så uppfriskande att möta dessa unga nyanlända som vill skapa sig ett nytt liv och
också har en föreställning om vad detta nya handlar om. De har en fräsch uppfattning om vem
Jesus var och vad han stod för. De ser att han är en kraft för förändring och nyskapelse. De
förstår att han är en föregångare i arbetet för mänskliga rättigheter, och alla människors lika
värde, kvinnor som män, barn som vuxna. Vi är alla lika, trots skillnader i kulturell, religiös,
etnisk eller politisk bakgrund. För de människor som har färska erfarenheter av förtryck och
krig, är Jesus symbolen för frihet och nytt liv.
Vad kan vi då lära oss av detta i Sverige? Vi som har varit förskonade från krig i tvåhundra år.
Har inte Jesus och kyrkan något att säga oss längre? Många människor som inte kallar sig
kristna i egentlig bemärkelse idag, trots att de är döpta, konfirmerade och firar jul och påsk,
tror kanske att Jesus står för gammalmodiga värderingar och föråldrade trosföreställningar
som inte berör den moderna nutidsmänniskan.
Vad många inte tänker på eller känner till är att Jesus var en av de första stora
människorättsaktivisterna, en av våra verkligt stora samhällsreformatorer på sin tid. För
tvåtusen år sedan lyfte Jesus upp kvinnors och barns rättigheter på agendan, något som var
fullständigt otänkbart på den tiden, något som inte ens existerade i människors medvetande.
Men Jesus gör det. Han lyfter upp och synliggör alla människor, oavsett, status i samhället
och pekar på allas lika värde. Ingen är för mer än någon annan och alla ska ha samma
rättigheter och värde. Ständigt nya människorättsaktivister tar upp samma fråga, gång på
gång, genom historien. Kampen för mänskliga rättigheter är långt ifrån över, vare sig här i
Sverige eller övriga världen.
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