
Södergatan i Malmö den 4 oktober. Sverigedemokraternas planerade torgmöte bemöttes av högljudda motdemonstranter.

Kvinnan som plastinpackad råvara
bare evolution.
Dessvärre är det
allmänt känt att
det är ett selek-
tionstryck som
skapar förut-
sättningarna för
att nya arter ska
uppkomma och
inte ett utrotningstryck, som
den globala uppvärmningen de
facto innebär.

Men bokens syfte är något
annat, nämligen att medvetet ge
en felaktig bild av en djup osäker-
het bland klimatforskarna: Vi kan
inte veta exakt hur det förhåller
sig och måste därför vänta. Medan
vi väntar råder Fölster oss att öka
vår konsumtion för att den ekono-
miska tillväxten ska öka, för endast

då är det möjligt att hindra klim-
atet från att spåra ur.

BOKEN, VARS DRAMATURGI påminner
om en Hollywoodfilms med en
usel inledning och ett lyckligt
slut, handlar inte om klimatet.
Det är snarare ett evigt missione-
rande för mer av det som försatt
oss i en av historiens djupaste
kriser.

På baksidan lanseras boken
som ett inlägg som slår hål på
myter i debatten. I själva verket är
den en återgång till myten om
den heliga marknadens osynliga
hand och i slutändan inget annat
än ett försvar av nakna klass-
intressen.
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TIO NAKNA KVINNOR ligger inpack-
ade i plast med etiketten ”Fresh
meat”. Bilden finns med i tid-
skriften Nikk:s temanummer om
prostitution och kommer från en
kampanj som det danska härber-
get Reden drivit mot sexhandel
och trafficking. Det går inte att
komma förbi den, och inte heller
de anklagelser om viktimisering
som jag hör eka mellan sidorna. 

Hur ska en feminst egentligen
bemöta kritiken om att det i själ-
va verket är hon som objektifie-
rar nöjda och organiserade sex-
säljare? Traditionella argument
om att en sexsäljare inte kan vara
där hon är av eget val fungerar
möjligen på en hög strukturell
nivå – där fri vilja inte kan anses
finnas över huvud taget – men

betydligt sämre mellan
individer. För det kan-
ske inte finns en form
av prostitution, utan
många. Och oavsett
hur man väljer att se på
fenomenet ”står obe-
kväma fakta att finna”
som forskaren Charlotta Holm-
ström uttrycker det. 

DET GÅR HELLER INTE att kritisera
Nikk för att vara enkelspårig i sitt
grepp. Redaktionen frågar vilken
väg Norden ska ta i sexköpsfrågan,
hur utbredd sexhandeln egentli-
gen är och konstaterar att den tyd-
ligaste skiljelinjen i attityder inte
går mellan de nordiska länderna
utan mellan oss och resten av
Europa. Med en text om Lilja och

hennes systrar kommer
sedan påminnelsen. Om
att hur komplicerad bil-
den av kvinnor som plats-
inpackad råvara än är i
relation till kvinnligt
aktörsskap, så är den inte
värre än det slaveri för

sexuella ändamål som faktiskt är
verkligt – i sparsamt möblerade
lägenheter några tunnelbane-
stationer härifrån.

Kanske är det mest effektiva
argumentet för en sexköpslag
också att den gör Sverige lite
mindre attraktivt för den som vill
tjäna pengar på att importera
och sälja människokroppar till
kilopris. 
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Budskapen på Sd:s affischer, flygblad och i den egna tidningen har förändrats i takt med partiorganisationen.
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