
Själv är jag benägen att svara ja, men oroar mig sam-
tidigt för halkandet i en ”slippery slope”. Och jag ogil-
lar religiösa friskolor, känner mig nästan lika provoce-
rad av heltäckta som av halvnakna kvinnor på stan samt
bekymrar mig för hederskulturer i olika miljöer, alla
patriarkala på sina gemensamma och skilda sätt.
Möjligen gör det mig till en av de feminister – inga
namn ges oss härvidlag – som enligt Malm också små-
stinker av islamofobi.

N åväl. Även om termen ”islamofobi” kan ifrågasättas,
liksom ordet ”hat” i vissa fall är för grovt. Även om

jag kan hålla med flera debattörer om att det också är
problematiskt med alltför toleranta eller räddhågsna atti-
tyder gentemot religioner… så övertygar Malm med
denna sin ”friläggning” av sjukt
otäcka, olycksbringande tendenser i
tiden som i en bättre värld borde
ersättas av klass- och klimatkamp.

Också när han överdriver. Också
för att jag tror att religiöst militanta
attityder, oavsett politiska förhållan-
den och materialistisk bas, triggar
varandra: ju mer fundamentalistisk
islam, desto mer fundamentalistisk
kristendom eller judendom. Och ju
mer muslimhets och rasism, desto svårare för en heder-
lig, kritisk diskussion av religioner och kollektiva
rörelser.

Men friläggning och friläggning – inte när det kom-
mer till formen, den är tyvärr ett trassel.

Har inte Richard Herold på Atlas ett redaktörsjobb?
Varför har inte Malms senior adviser Ulf B Andersson
ingripit? Malm må ursäktande kråma sig i förordet, men
det är inte vettigt med alla dessa smått satta och tätt
skrivna sidor som inte alls är så väl disponerade som
nämnda förord låtsas som att de är.

M alm skriver bra, inte sällan stilistiskt skarpt, och i
det rekordkorta femte kapitlet ”Homo sapiens

sapiens” svävar han efter de inledande orden ”Och nu
över till verkligheten:” ut i en rolig och vacker fyra sidor
lång mening som tecknar en storbrokig mängd musli-
mer; från en svavelosande väckelsepredikant i en salafi-
tisk madrasa som odlar örter över ickevåldsaktivisten i

Sudan som håller tal på en svensksponsrad konfliktkon-
ferens till en chaufför på treans buss i Stockholm som
längtar hem till dottern.

I det fjärde kapitlet analyserar han ”ett antal produk-
ter ur den västerländska islamdiskursen”, och det är
spännande att följa hur han styckar sönder till exempel
romanen Att läsa Lolita i Teheran och den svenska doku-
mentären Det svider i hjärtat. I ett annat är han under-
hållande bibelexeget.

Men att sovra, stryka och arrangera borde Andreas
Malm fått redigeringshjälp med. Om opinion ska bedrivas,
och det ska den, bör läsmotståndet minimeras så att flera
än de redan frälsta ska orka läsa. Fotnoter i all ära, de är
mest till för att täcka upp författarens rygg – vad läsaren
hade behövt vore ett person- och helst också sakregister.

Beror det på snål- eller slöhet att det
inte finns? (Dessutom stavas Usama
bin Ladin just så här på svenska).

I slam finns, islamismen finns, islam-
ofobin finns. Berättelserna är på

banan, de spurtar och ska självklart
nagelfaras och hårklyvas. Andreas
Malm har gått igenom dem med
luskam.

Nu längtar jag efter för det första
en historiserande religionskritik över hela skalan och hela
världen, och för det andra – i likhet med liberalerna,
ursäkta – en mångspråkig diskussion om det där öppna,
toleranta och demokratiska islam jag läste om som ung.

Varför kommer jag bara på Tariq Ramadan i Schweiz,
och varför har varken Mattias Gardell eller islamiska
feminister övertygat mig? Det är något fel i kommunika-
tionen, har det kanske med yttrandefrihet att göra? Med
såväl Andreas Malms som andras hjälp skulle jag bättre
vilja kunna sortera mellan politiska positioner, vardaglig
verklighet, materiella möjligheter, metafysiska dimråder
och massmedial propaganda.

radar@arbetaren.se

Nina Lekander är journalist och kritiker på Expressen

Andreas Malm

Hatet mot muslimer

ATLAS

Brink Pinto övergår sedan till
att försöka bevisa att idéerna och
budskapet i Populär tidskrift
kommer till uttryck i Storm-
klockan. Det blir inte överty-
gande. I stället uppstår ett glapp
som gör att avhandlingen faller
isär i två delar. I Stormklockan är
nämligen idealbilden av den
kämpande, manlige proletären så
helt dominerande. Avantgardet,
de unga, uniformerade Röda
Frontkämparna hyllades i homo-
erotiska ordalag för sina stålhårda
nävar, smidiga, idrottstränade
kroppar och klara ögon, samti-
digt som homosexualiteten för-
dömdes som ”vidrig”. 

För kvinnorna gällde att de
både skulle vara stödjande kam-
rater och dessutom goda husmö-

drar. I flera av novellerna gavs de
också uppgiften att hindra sina
män att falla för frestelser i form
av lättsinniga borgerliga kvinnor
eller svika sina höga, proletära
mål och föra dem tillbaka till den
rätta, kommunistiska vägen. 

I kärleksnovellerna uppstod
tycke mindre på grund av åtrå
och passion än av ömsesidig
respekt och kamratskap mellan
klasskämpar. Dessa skildringar
tolkas av Pinto som att en god
sexualitet kopplas samman med
de inblandades klasstillhörighet. 

Men hur kan han veta det, och
att råden från Populär tidskrift tas
till vara, när berättelserna fram-
står som så till den grad kyska?

HANS FALK

radar@arbetaren.se

Spretigt torsk-collage

EN GAMMAL SANNING inom argu-
mentationsanalysen är att ”verk-
lighetsomdömen spelar huvud-
rollen”. Detta blir särskilt tydligt
inte minst i frågan om sexköp,
där kampen om vilka erfarenhe-
ter som egentligen ska få skriva
historia alltjämt pågår. I boken
Torsksverige. Om sexslaveri i väl-
färdsstaten har journalisten Anna
Skaldeman velat täcka in alla
tänkbara verklighetsbilder, från
den glada sexsäljaren som ser
feministerna och sexköpslagen
som sitt största problem, till

traumatiserade kvinnor som
på mer eller mindre fri-
villig väg hamnat i sex-
handeln samt sex-
köpare med en
skadad syn på makt
och kön. Intervjuer med
diverse myndighetspersoner
och hjälparbetare passerar revy i
vad som hade kunnat bli det
stora och viktiga collage över
hur torskarnas Sverige egentli-
gen ser ut – i verkligheten.

RESULTATET BLIR i stället spretigt
och anekdotiskt, trots bra fakta-
insamling och en ambitiös och
lovvärd ansats att sätta fokus på
de köpare och den efterfrågan
som är motorn i sexhandeln.
Slappa formuleringar som ”man

behöver inte
vara radikal-

feminist för att
oroas över tanken

att ens son genom
några klick på datorn

ska boka en snygg tjej för
helgen” eller att ”arbetslus-

ten tryter” hos sexsäljare, gör
dessutom läsningen bitvis out-
härdlig. När Skaldeman på slu-
tet lämnar sina beskrivningar av
verkligheten och ordinerar en ny
”offentlig sexualmoral” som bot
för män som tar sig rätten att
köpa kvinnors kroppar – då är
det dags att fråga sig om hon alls
hängt med i de senaste årens sex-
köpsdebatt.   

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se
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Torsksverige
Om sexslaveri i välfärdsstaten
Anna Skaldeman
BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLD

Terrordåden i USA 2001 var ett av fröna till den moderna
islamofobin. På bilden en polis stationerad utanför
Stockholms moské, som vid denna tid utsattes för hot. 

”Om opinion ska
bedrivas, och det ska

den, bör läsmotståndet
minimeras så att flera

än de redan frälsta
ska orka läsa.”
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