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SE MÄNNISKAN 

Margareta Melin, SR P1 måndag 25 juni 2012 
 
Jag tänker på GANNA. Jag tror att vi är många som minns henne, den 91-åriga 
kvinnan från Ukraina som Rapport uppmärksammade, när hon i oktober förra året 
skulle utvisas. Mot all rim och reson. Ganna var dement och hjärtsjuk och hade 
inga anhöriga i sitt hemland. Vi såg henne tillsammans med sin dotter och 
dotterdotter, som kämpade för att hon skulle få stanna och tillbringa sin sista tid 
hos dem i Järfälla. 
 
Det blev starka reaktioner från allmänheten, så starka att utvisningen stoppades. 
Rapport meddelade två dagar senare: 

”Den svårt demenssjuka Ganna skulle ha avvisats i dag vid 16-tiden till Ukraina, 
men efter kraftiga protester får hon alltså en ny prövning.” 

 
Alla dessa människor som protesterade – varför gjorde de det?   
De visste att det är FEL att skilja en gammal förvirrad kvinna från hennes enda 
anhöriga. Och att det är grymt att göra det omöjligt för barn och barnbarn att ta 
hand om sina gamla. Det säger sunda förnuftet och samvetet. 
Vi har en medfödd förmåga att avgöra vad som är rätt och orätt i olika situationer. 
Vi kan veta att något är fel, därför att vi inom oss har en vetskap om det goda och 
rätta. 
 
De många och starka protesterna inför utvisningen av Ganna Chyzevska vittnar 
om att en medkännandets lag är inskriven i människornas hjärtan. En gyllene 
regel: Så som ni vill att människor skall göra mot oss, så skall ni göra mot dem.  
Behandla inte andra som ni inte själva vill bli behandlade. 
 
Den gyllene regeln finns i olika versioner runt om i världen. I Nya Testamentet 
finns den i två versioner. Den man oftast citerar står i Matteusevangeliet (7:12). 
Enligt Matteus säger Jesus: 
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. 
”Allt vad ni vill” – personligen är jag inte helt bekväm med dem orden. Det blir 
för mycket, för vidlyftigt. Allt vad jag vill kan jag inte heller förutsätta att alla 
andra skulle vilja. 
 
Enligt Lukas säger Jesus: Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall 
ni göra mot dem. (Luk 6:13) 
Så som – det handlar om en grundhållning av likvärdighet, av uppmärksamhet och 
inlevelse, en beredskap att hjälpa till – så gott man kan, med det man kan. 
 

Se människan 
medmänniskan i underläge 
den utsatta och hotade 
som om hon vore du själv 
eller en av de dina, 
din mor – ditt barn – din bror 
så vet du vad du ska göra. 
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SÅNG      Se människan, medmänniskan  

som om hon vore du  
så vet du vad du ska göra. 

 
 

Fader vår, moder till oss alla.  
Heligt är ditt namn. 
Må ditt namn inte brukas  
som maktmedel 
i konflikter och krig 
som om somliga vore dina barn  
och andra inte. 
 
Må ditt rike komma.  
Ditt rike är här  
i sanning och barmhärtighet 
som honung och surdeg. 
Må det genomsyra vårt samhälle. 

 
Må din vilja ske:  
medkänsla och respekt  
för olycksdrabbade, 
utjämning mellan brist och överskott,  
jämvikt mellan arbete och vila. 
 
Må ditt rike komma  
din vilja ske på jorden. 

 
Välsignelse  
över jorden 

vår vackra blå planet 
vårt hem i kosmos. 

 
Välsignelse 

över all god vilja 
alla handlingar 

i uppriktighet och kärlek. 
 

Välsignelse 
över ljuset 

i människornas hjärtan. 
Må det växa sig starkt 

ta mörkret i famn 
föda fred och försoning. 

 
 


