
 

Hanne Mathiassen: Kampen for kjærlighetskromosomet 

I 2014 var det 100 år siden ble kvinnenes kamp for stemmerett kronet med seier. I dagens 

Norge kjemper Hanne Mathiassen for at hennes stemme om at mennesker med 

funksjonshemninger er like mye verdt som alle andre, skal blir hørt.  

Hanne Mathiassen (f.1974) er bosatt i Skien. Hun har Downs syndrom. Siden tenårene har 

hun skrevet ned sine tanker og følelser som dikt. Det har resultert i utgivelse av to 

diktsamlinger; «En bok om livet» fra 1996 og «Stille gater» fra 2012. I tillegg har hun 

sammen med musikkvenner utgitt CDen «Livet er nå» (2009). 

Skrivingen startet etter at Hanne hadde sett en TV-debatt om abort. «En politiker sa at sånne 

som jeg ikke skal få leve,» forteller hun. «Da ble jeg lei meg. Da ble jeg sint. Jeg gikk ut og 

satte meg på trappa og sa til mor og far: Hørte dere hva han sa? Jeg er opprørt, sa jeg. Så gikk 

jeg inn og begynte å skrive ned følelsene mine.» 

«Fortsatt får jeg vondt inni meg når jeg hører folk snakke om abort og Downs syndrom,» 

fortsetter Hanne. «Jeg liker det ikke. Jeg opplever at folk ser ned på oss som har Downs 

syndrom. Jeg ønsker respekt som det mennesket jeg er. Jeg er et menneske med mot og 

engasjement. Jeg er like mye verdt som alle andre.» 

Hanne har fått med seg at både bispemøtet (BM 3/12) og kirkemøtet (KM 9/12) har uttalt seg 

om problematikken rundt sorteringssamfunnet, setter pris på det og håper det hjelper. Selv 

mottok hun Livsvernprisen i 2005, bla.  for sin tydelige motstand mot sorteringssamfunnet. 

«Da ble jeg veldig glad,» forteller hun. «Da ble jeg stolt. Og det inspirerte meg til å fortsette 

kampen mot sorteringssamfunnet.» 

I anledning prisutdelingen skrev Hanne diktet «Menneskeverd». Hun er mye ute og opptrer og 

har reist Norge rundt med ulike musikere, ikke minst sammen med organisten på Gulset i 

Skien, Odd Jakobsen. (Se eget stykke om deres samarbeid i den kulturelle skolesekken) 

«Menneskeverd er alltid det siste diktet jeg leser når jeg opptrer,» forteller Hanne, «for det er 

det viktigste diktet mitt.» 

Fortsatt går det sterkt innpå Hanne når hun hører folk som uttaler seg for utrydding av Downs 

syndrom. «Jeg ønsker at alle mennesker skal møtes med kjærlighet og jeg vil kjempe for at 

mennesker som har et kromosom for mye, skal få leve. Jeg kaller det kjærlighetskromosomet. 

Ingen må utrydde dette. Det må prege samfunnet vårt. Vi har mye kjærlighet og jeg vil være 

en tydelig stemme for kjærlighetskromosomet», sier dikter Hanne Mathiassen. 

Av Einar Sand, rådgiver for inkluderende kirkeliv 


