
utsöndringar, sina rörelser och utseenden. I novellen
”Sår” får huvudpersonen vad som tycks vara ett mygg-
bett på skinkan. Det blir en böld, sedan en babianrumpa
och till sist har hela jaget upplösts i en flod av var. 

Det för min tanke till den franska romanen
Suggestioner av Marie Darrieussecq från 1997, där en
kvinna i prostitution förvandlas till en sugga och som
uppskattas än mer av männen under förvandlingen. Vissa
tolkar boken som en erotisk och i grunden positiv skil-
dring av kvinnan som sexuellt subjekt medan jag med
feministiska ögon snarare ser Suggestioner som en redo-
görelse över kvinnans position i patriarkatet. 
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Maria Jacobson är frilansjournalist

Babian
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som tidigare kunnat avfärdas som
paranoida rykten bland arbetslösa
– att arbetsförmedlarna själva utan
problem identifierade Aktivitets-
garantin som en bestraffning och

valde ut de mest besvärliga och
motspänstiga arbetslösa till att
först ”interneras”. I en faktiskt
minnesvärd formulering konstate-
rar Malmsten att AF inte jobbar
med arbetslösa, utan med statistik.

Att få in så många människor som
möjligt i rätt statistisk kategori är
A och O för en chefs karriär inom
myndigheten.

Bokens bästa avsnitt kommer på
de allra sista sidorna, och utan rik-
tig koppling till resten. Det är en
praktisk användbar och illusionsfri
guide för arbetslösa, med råd som:
Om du mår dåligt så berätta det
inte för din arbetsförmedlare – då
kan de bedöma dig som ”ej till
arbetsmarknadens förfogande”;
det tjänar inget till att vädja till sunt
förnuft, ska du argumentera måste
du hänvisa till regelverket; eller
Använd aldrig begreppet ”det finns
inga lediga jobb att söka”, även om
det skulle vara på det viset.

JON WEMAN
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Erkänd rasism – bara den inte stör

JAG KAN SKÄMMAS över att jag blir
förvånad när Jason ”Timbuktu”
Diakité vittnar om en skolgång
kantad av tillmälet ”Negerjävel,
niggerjävel...” vareviga rast och
Kitimbwa Sabuni, samtidigt som
han får höra ”Jag ser inte dig
som svart, jag ser dig som
svensk” i sin svenska skola var-
ken blir jämförd med Patrik
Sjöberg när han hoppar högst på
gympan eller Börje Salming när
han gör mål på landbandypla-
nen. Däremot får han höra att
han liknar både Carl Lewis, Bill
Cosby och Eddie Murphy... 

Ylva Habel förklarar i anto-
login Afrikansksvenska röster
varför det är så få som faktiskt
sätter ord på sådana vardagser-
farenheter: ”Att vidgå att man
utsätts för diskriminering – i en
kultur som bara då och då kan
tillskriva problemet en verklig-
het överhuvudtaget – innebär
ordentliga prestige- och värdig-
hetsförluster.”

HON KONSTATERAR att för alla som
införlivat en del av den färg-
blindhet som gör att vardagen
känns både oförarglig och rimlig
– blir de ständigt återkommande
grundläggande frågorna i den
svenska debatten om rasism inte
så konstiga. Frågor som: ”Finns
rasism i Sverige?” och ”Är det

relevant att tala
om rasifiering
här och vad inne-
bär det egentli-
gen?” 

MEN DESSA till
synes oförargliga

frågor blir närmast plågsamma
att läsa i ett sammanhang där en
rad skribenter analyserar och
berättar om vad det inneburit för
dem att vara svarta i en kultur
som präglas av ”svenskhet” och
”vithet”  – och förklarar att deras
erfarenheter i många samman-
hang med vita bekanta trots allt
fortfarande måste sorteras
undan för att inte störa.

REBECKA BOHLIN
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Afrikansksvenska röster
Kolade Stephens (red)
NOTIS

Tappar vi vår mänsklighet i utsatta situationer? I novellsamlingen Babian är kroppen djurisk och svårkontrollerbar. På bilden den finska manskören Huutajat.
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”Här får man för
första gången en

bekräftelse ‘inifrån’
på vad som tidigare
kunnat avfärdas som

paranoida rykten”
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