
Ett valspråk för alla dagar 

 

Eva Brunne värnar om människors lika värde. Foto: Magnus Aronson 

"Gör inte skillnad på människor" är Stockholms biskop, Eva Brunnes 
valspråk. Det är ett bibelord som betyder oerhört mycket för henne och som 
hon har för ögonen varje dag. 

Biskop Eva Brunne har arbetat i kyrkan sedan hon var 24 år. Hon har förebilder och en del av dem förändras 
beroende på vad som händer i världen.  

Hösten 2012 sköts den 14-åriga Malala Yousufzai i huvudet med flera skott av en taliban när hon var på väg hem 
från skolan. Talibanerna ville döda henne för att hon i flera år bloggat om hur det är att leva som flicka i Pakistan 
under sharialagar och trots det vilja utbilda sig, hennes dröm var att bli läkare. Hon överlevde attacken och har 
återvänt till studier utomlands. Malala är en av Evas förebilder. 

-  Den styrkan hos en 14-årig tjej att överleva och att ta tag i det hon varit med om. Den kraften önskar jag att 
fler hade, och att jag hade.  

Hela tiden för ögonen 
Alla biskopar väljer ett valspråk när de tillträder. Eva valde: Gör inte skillnad på människor. Det är ett bibelord 
från Jakobsbrevet i Nya testamentet i Bibeln. Vad betyder det för dig i det dagliga arbetet?  

- Oerhört mycket, ett valspråk ska man hela tiden ha för ögonen och det har jag. Jag tänker att ju längre jag är 
biskop desto mer behöver jag ha det för ögonen. Makten och sammanhangen man hamnar i som biskop är inte 
alltid de där man är jämlik med människor. Då måste jag hela tiden påminna mig om det.  

Valspråket är inramat i en tavla i hennes arbetsrum och sitter så att hon hela tiden ser det. Det gör att hon 
kommer tillbaka till det och om hon skulle glömma bort det får andra påminna henne.  

Politiker lämnade Storkyrkan i protest  
2010 när Eva varit biskop i ett år blev det ett himla rabalder. Politiker från Sverigedemokraterna lämnade 
Storkyrkan i protest under hennes predikan. Vad hände, försökte du förklara ditt valspråk då?  



- Just då var det bibeltexter som handlade om människors lika värde och då är det en plikt för en predikant att 
använda de bibeltexterna. Det var ett väldigt speciellt sammanhang för riksdagens ledamöter och anställda firade 
gudstjänst som start på sitt arbetsår, och då ska de uppmuntras att ta det ansvar de fått som folkvalda, och däri 
ligger också att inte göra skillnad på människor. Men det var framförallt bibeltexterna för den veckan som jag 
använde.  

Så här i efterhand har du några tankar om det?  

- Det var inte så att jag formulerade en predikan och hoppades att det skulle hända något utifrån den. Det var en 
ganska vanlig predikan och har man lyssnat på mig tidigare så vet man att det låter ungefär så; jag börjar i 
bibeltexten, förklarar den och landar i någon aktuell händelse.  

Mediedrev  
Den aktuella händelsen var en demonstration dagen innan på Sergels torg som Sverigedemokraterna, och de som 
står dem nära, menade var direkt riktat mot dem.  

- Så upplevde inte jag det. Sedan galopperade det iväg, bara för att jag stod där i tio minuter på väg från 
stiftskansliet till biskopsvåningen. Det uppfattades som att jag deltog i hela demonstrationen och till och med var 
arrangör. Sådant där kan man aldrig skydda sig emot utan det är bara att fortsätta med att säga det jag sa.  

Eva Brunnes valspråk är hämtat ur Bibeln med tvåtusen år på nacken och ändå så aktuellt. Det kunde varit 
mottot för en människorättskämpe. Eva Brunne tycker att kyrkan kan - och ska - vara med och påverka 
samhället, till exempel protestera mot Reva-projektet där poliser i Stockholm under vintern 2013 letade efter 
papperslösa flyktingar i tunnelbanan.  
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