
Koreaforskare utesluten från Koreakonferens
(ur Stockholms Fria Tidning 23/7 2005)

Koreaforskaren Tobias Hübinette blev för några veckor sedan utesluten från den
europeiska Koreakonferensen.
– Det berodde på att jag framförde åsikter om adoptioner och interkulturella

giftermål som var obehagliga för de andra forskarna, säger Tobias Hübinette.

Sveriges ende doktorand i koreanska vid Stockholms universitet, Tobias Hübinette, var
inbjuden till den återkommande konferensen för alla Europas Koreaforskare i juli. Men innan
konferensen hunnit börja fick han sin inbjudan indragen på grund av några artiklar han hade
skrivit.
– I artiklarna kritiserar jag adoptioner från Korea till västvärlden och män som gifter sig

med koreanska kvinnor, säger Tobias Hübinette.
Han pratar om ett ensidigt handlande och förklarar att människor i Väst hämtar barn och
kvinnor från Asien utan att motsvarande utbyte finns åt andra hållet. Enligt Tobias Hübinette
är det ett tydligt bevis för att vi lever i en orättvis värld med samma maktförhållanden som
under kolonialtiden.
– Anledningen till att jag blev utesluten från konferensen är att de andra forskarna kände sig

träffade, säger Tobias Hübinette. Nästan alla männen är gifta med koreanska kvinnor och
de flesta kvinnorna har adopterat barn.

Tobias Hübinette har dock förståelse för att människor som inte kan få barn väljer att adoptera
men betonar att man måste vara medveten om att den ensidiga adoptionen vidmakthåller den
ojämlikhet som fortfarande finns.
– Korea är i dag lika rikt som Österrike och rikare än till exempel Grekland och Portugal.

De ska inte behöva skicka sina barn till Väst. Det visar att vi anser att även de länder som
kommer i fatt de västerländska länderna är underlägsna vår kultur, vilket är en väldigt
rasistisk syn, säger Tobias Hübinette.

Enligt honom ser koreanerna väldigt negativt på adoptionerna mellan Korea och västvärlden,
medan västerlänningar tänker att barnen och kvinnorna som kommer hit får det bättre här än
där för att det materiellt sett är bättre här.
– Vi har det bättre för att de har det sämre, säger Tobias Hübinette. Det ojämlika är att det

alltid är de koreanska barnen och kvinnorna som ska flytta hit och aldrig de västerländska
föräldrarna och männen som flyttar dit.
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