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att skapa de osäkra ramarna för branschen. Samtidigt som 
människohandelsdiskursen är stark och har fått stort ut-
rymme inom den politiska sfären, skapar den stränga in-
vandingspolitiken människohandel eftersom det i praktiken 
för många invandrare är omöjligt att lagligt ta sig in i landet. 
Samtidigt som sexarbetare ur humanismens synvinkel ses 
som offer för sina omständigheter kriminaliseras de som il-
legala immigranter. För att uppnå en fördjupad förståelse för 
sexarbetet som fenomen är det viktigt att granska hur frågor 
om lagstiftning, kontroll, arbete, migration, kön, rasism och 
makt hänger ihop.

Sexarbetet är för många kvinnor en överlevnadsstrategi 
och är som fenomen oskiljbart från globala migrationsför-
hållanden. Sexarbetet och förhållandena kring det kan där-
med beskrivas genom begreppet prekaritet (”precarious”). 

Prekaritet kan förstås som en erfarenhet av och ett till-
stånd som präglas av sårbarhet, osäkerhet, beroende och 
flexibilitet. Det hänvisar dock inte endast till det nya arbe-
tets fomer utan kan även förstås som en beskrivning av li-
vets allmänna osäkerhet, som till exempel den kontrollerade 
migrationen kan ge upphov till. Vi menar att det är hög tid 
att sexarbete tas på allvar som en feministisk, arbetsmark-
nadspolitisk och moralisk fråga utan att hemfalla till mora-
liserande och stigmatiserande ideologier kring ”den prosti-
tuerade”. Denna problematik aktualiserar både kvinno- och 
arbetarrörelsens gamla grundfrågor gällande skillnaden 
mellan det privata och det offentliga, vilket status den inof-
ficiella sektorns arbeten har, som t.ex. hemarbete. Frågor om 
rättigheter, arbetsskydd, erkännande och klass blir aktuella. 
Den feministiska forskningen har länge uppmärksammat de 
normativa aspekterna inom kvinno- och arbetarrörelsen och 
ställt frågan vem som talar för vem och på vilka villkor? Vem 
lyssnar på sexarbetarnas röst?  

Samtidigt som människohan-
delsdiskursen är stark och 
har fått stort utrymme inom 
den politiska sfären, skapar 
den stränga invandingspoliti-
ken människohandel eftersom 
det i praktiken för många in-
vandrare är omöjligt att lagligt 
ta sig in i landet.
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> Sex workers in Europe manifesto:
http://www.sexworkeurope.org/images/phocadownload/
manbrussels2005.pdf

F

satt legitimitet åt den dikotomi som kommit att dominera 
debatten kring inte bara Mellanöstern utan de flesta av de 
forna kolonierna – nämligen att vi måste välja mellan starka 
totalitära regimer eller totalt kaos och vidskeplig religiös fun-
damentalism.

Det är bara i de fall där processen går civiliserat och 
smärtfritt till som västerländska regeringar ger regimbyten 
sin välsignelse, det säger en hel del att det oftast är helt av-
görande vilken sida armén och dess ledning tar för hur en 
konflikt kommer att rapporteras. I Tunisien, vars lyckade de-
monstrationer med påföljande regimskifte inspirerade den 
Egyptiska rörelsen, valde armens befälhavare att ”skydda re-
volutionen” genom att ta kontroll över situationen och hota 
alla grupper över tre personer med omedelbar avrättning. 
Detta beskrevs som en ”sammetsrevolution” och liknades 
vid revolutionen i Tjeckoslovakien 1989.

Vilka de praktiska följderna av händelserna i Tunisien 
och Egypten kommer att bli återstår att se, klart är dock att 
folket i båda länderna fått nog av de totalitära regimer som 
det kalla kriget och senare försök från samma håll att stabi-
lisera området lämnat efter sig. Klart är också att rapporte-
ringen från- och reaktionerna på dessa två konflikter klart 
visar att den västerländska demokratiska omvärlden är fullt 
beredd att stöda en demokratisk utveckling, så länge denna 
inte möter något märkbart motstånd från de totalitära re-
gimer vi tidigare samarbetat med. Vi är fullt beredda att ac-
ceptera politiska förändringar i Mellanöstern så länge detta 
inte påverkar turismen, exporten av virke eller leder till en 
teokratisk stat – även om detta råkar vara folkets vilja.

Demokrati är och får inte vara en fråga om vad som är 
enklast eller mest rumsrent. När en hel generation unga 
egyptier genom sina handlingar kräver politiska och so-
ciala förändringar i ett land där korruption, tortyr och 
kvinnlig könsstympning är vardag kunde man tänka sig 
att det var dags att ifrågasätta den stereotypa bilden av 
Egypten som en trevlig turistdestination med harmlösa 
pyramider och näslös Sfinx. Istället domineras den största 
delen av rapporterna från området av en sensationalism 
över detta massiva spektakel, ofta blandat med en ton av 
förskräckelse över att demonstranterna beter sig så illa, 
speciellt med tanke på de stackars förskräckta turisterna 
och journalisterna. När ska det riktigt lugna ner sig så man 
kan få en guidad rundtur igen?  

”Kaos eller totalitarism” är ett tankefel
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R
ökgranater, svärdsvingande 
kamelryttare och bepans-
rade bilar som kör rakt in i 
grupper av demonstranter. 
De bilder från demonstra-

tionerna i Egypten som figurerat i me-
dia, på Youtube och spridda över so-
ciala nätverk som Facebook har nästan 
uteslutande fokuserat på de kaotiska 
scenerna från sammandrabbning-
arna mellan polis och demonstranter 
– framförallt på de aktionsfyllda sek-
venser från stordemonstrationen den 
28 januari. Det finns något aningen 
perverst i hur man på säkert avstånd 
vältrar sig i dessa scener, samtidigt som 
kvällstidningarna fylls med reportage 
om herr och fru Suomalainens skräck-
fyllda försök att fly undan detta sinnes-
lösa våld.

Den som vänder sig till Utrikesmi-
nisteriets hemsida får bilden att bara 
de finländska turisterna fås hem är vår 
roll i denna konflikt över. Långt ifrån att 
uttrycka sitt stöd för någondera parten, 
eller ens formulera något som helst 
förhållningssätt till konflikten tycks 
utrikesministeriet och utrikesminister 
Stubb främst idissla EU:s vaga diplo-
matiska – i ordets värsta möjliga bety-
delse – yttranden om att man önskar 
en fredlig lösning och demokratiska 
val. Man börjar nästan respektera Is-
raels beslut att öppet stöda president 
Hosni Mubarak, dels av historiska skäl 
(främst då hans roll i fredsförhanling-
arna med Palestina) och dels för att 
”garantera stabiliteten i området”.

Det som skrämmer mig mer än 
några finländska turisters och report-
rars öden är hur denna typ av bilder 
och rapportering av demonstratio-
nerna som ett sanslöst kaos ger fort-


