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Historikern Dick Wase, som tidigare författat den
sexualhistoriska boken ”Samlag eller Salighet”, levererar här en vetenskaplig studie kring sextraffickingens omfång och verklighet – och hur agendan om
sextraffickingoffret gynnar västerländska medelklassaktivister i deras privata karriärer; oavsett om politisk, ideologisk, statusmässig eller ekonomisk. Det
är en skrämmande läsning, när man tvingas inse, att
vare sig politiker, medier (journalister) eller antitrafficking- och antiprostitutionsaktivister ens anstränger sig för att förmedla en objektiv och saklig bild av
frågan, utan istället ständigt upprepar fantasier och
påhittade siffror som om de vore verkliga fakta, i något som knappast kan skiljas från ett medvetet bedrägeri.
I själva verket är sextrafficking i alla världens länder ett ”nollbrott” (d v s mindre än ett fall per 100
000 invånare), och antalet sextraffickerade personer
i hela världen överstiger knappast 10 000 per år.
Långt från de miljontals som påstås. Den överväldigande mängden av vetenskaplig forskning kring
ämnet prostitution visar också, att kvinnor nästan alltid själva väljer att inträda i yrket – och
att de som gör livet svårast för dem är de självutnämnda ”räddarna” av sexarbetarna. Det är
ett klassiskt exempel på vad som händer när totalitära ensanningsideologier och skrupelfria
aktivister profiterar på av dem själva uppdriven mänsklig rädsla.
Det här är en bok som borde vara obligatorisk läsning för många, många människor både i
vårt och andra länder, eftersom den så tydligt avslöjar verkligheten bakom de ”goda” aktivisternas s k omsorg. Det gäller såväl medelklassaktivister som politiker och journalister. För
Journalisthögskolan borde boken vara ett måste, med tanke på den flagranta åsiktskorruption
som härjar i journalistkåren.
Detta är, utan tvekan, en av de viktigaste böcker om prostitution som någonsin skrivits.
Denna bok gav författaren de svenska sexarbetarnas (Rose alliance) pris till personer som är
viktiga för deras rättigheter 2021, de s k ”Jaseminpriset”, uppkallat efter den mördade förkämpen för samma rättigheter, Petite Jasemine. I det svenska, ideologistyrda och verklighetsfrånvarande samhället ignorerades denna bok av alla kulturredaktioner, därför att den berättar ”fel”
fakta. Få arbeten om prostitution och trafficking vilar på så genuin faktagrund som denna och

därför var det så viktigt för de ”objektiva” medierna att tysta ned den. Den visar hur tidningarna, politikerna och journalisterna bluffar för att driva en agenda som gynnar dem själva ‒ utan
att det kostar dem någonting. Boken är ett mått på hur urspårad den svenska politiken rörande
sexarbete är! Den är t o m så farlig i sina fakta att Adlibris raderat den för försäljning. Inte heller
CDON säljer den.
Boken beställes på Bokus.
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