positivaoch ideologiska
fdrgblindhet
Aratt det kan
Problemetmed adoptivfordldrars
vAraicke-vitabarntampasmed. Det
ledatill blindhetocksSfdr den vardagsrasism
sociolog,forskareoch adoptivfordlder.
menarCarinaTigervall,

MEDToBrAs
il0BlNETrE,
forskare vid MdngkultuilLrsAMMAt{s
rellt centrum och adopterad, har hon skrivit boken Adoption med frirhinder. Samtal med adopterade och adoptivforiildrar om rasism och etnisk identitet.
Att studera erfarenheter av sdrbehandling bland icke-vi-

icke-vitt utseende att beskriva den rasism de upplever,
menar de tvd forskarna.
- Det finns ju inget annat iin utseendet hos mig sjiilv
som dr koreanskt. Men det dr ocksd det som gcir det sd
kdnsligt att tala om ras; att det har betydelse trots att det

ta adopterade och vita adoptivfiiriildrar har gjort det mdj-

inte har det, sdger Tobias Hiibinette.

ligt, menar de, att uttala sig om hur diskriminering baserad pii ras verkar i dagens Sverige.

Det finns odndligt m6nga faktorer som formar en mdnniska men ras och krjn tillhrjr de viktigare.
- Starkt d?irfor att kroppen och konet bestdmmer hur vi

I Sverige talar vi ogdrna om raser och ddrmed inte helIer om rasdiskriminering, utan vdljer istdllet beteckningen etnisk diskriminering, det vill sdga att marginalisering

bemtits och vilka frirvdntningar man har pd oss, sdger
Carina Tigervall.

av invandrade beror pd skillnader i sprdk, kultur och re-
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Iigion. Ddrmed borde adopterade som i alla dessa bety-
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delser dr etniska svenskar inte utsdttas frir diskriminering.

Fil{]{sDETKVAR
efter att man blivit sd inilAcoirD|SKRIMINERIT'IG
tegrerad i vita familier som adopterade, dA finns bara de

Men det gcir de.

gamla rasfantasierna kvar som firrklaring, hdvdar Tobias

I boken finns berdLttelserfrAn sandlAdan till krogen om
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hur adopterades icke-vita utseende gcir att deras svenskhet pd olika sdtt villkoras och ifrigasiitts.
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ATTTALA0M RASARXliltsllcT, fcirfattarna dr noga med att un-

il

derstryka att de naturligtvis tar avstAnd frdn rasbegreppet
i dess traditionella bemiirkelse. Det finns ingen biologisk
grund fijr att dela in mdnniskor i raser - det finns en
mdnsklig art. Men menar de, det hindrar inte att id6n om
olika rasers inre och yttre egenskaper och beteenden tir
hogst levande i den svenska vardagen. Och de faktiska

Hiibinette och Carina Tigervall. Och det dr den vardagsrasismen som kringskdr icke-vita adopterade deras mcijligheter att forma sina identiteter som svenskar.
Adopterades svArigheterfrirklaras idag friimst utifr6n individuella faktorer som separations- och anknytningsproblematik eller neurobjologiska svArigheter. Men en
pusselbit dr ocks& samhdlleliga strukturer, som rasismen
menar forskarna. Att adopterade har en hcigrearbetsl<ishet
dn infcidda svenskar ser de som ett uttryck fijr detta. Men
dven hogre siukskrivningstal och psykiska sv6righeter kan
vara reaktioner pd en strukturell rasism dr deras tes,

ningarna.

Adoptivfciriildrar dr inte omedvetna om skillnader och att
vithet iir en priviligerad position och att icke-vita diskrimi-

Uteslutandet av begreppet ras ur det svenska vokabuldren har ddrfcir gjort det svSrt frir etniska svenskar med ett

neras. Men strategierna hemma blir liksom mycket av forskningen individcentrerad dr Carina Tigervalls erfarenhet.

kropparna existerar som mark<jrer fcir de olika tillskriv-

CitatfrAninterviueri boken:
lkanvaraganskaorolig:FArdejobb?KornrheG
dccepterasfdr det de dr eller kommer.det--l
Skdsned?Vadbehoverde med sig i sitt
d6 iir detju sjdlvfortroende,
att tro pAsig
byggasjaMk,inslan

mlgsomsvensk.Mendetddr.#.i
iilentifierar
ffdet avgorintejag,utandet iir alltidfolk
fi,laWor,och det ar valdet som dr problematketT,":
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fordldrarsa, mengummanvi tankerinte
ut, for vi rir sAvanavid digl
tldu Serannorlunda
varaen i gdnget,men det gick intefdi
rrtochjagtycktedetvarlobbigt.SAjaggickl
pAaU.iad
ochforsdklelA bekraftelse
ut men ta ingenskit, nagon
forstodintelDet varsammaiskqhn.
manju omkringochtroddeatt man
ib"mocn paranoid- dr det bara jag som
pgdr svartellerserde andradet ocks6?

- Vi gor vad vi kan frir vdra barns sjiilvfcirtroende. Vi
framhdver som i mitt fall mina barns svarta blanka h6r ndr
de kommer hem och sdgeratt de vill vara blonda isttillet.
Och vi lyfter naturligtvis giirna ftam positiva forebilder,
siig den adoptivforiilder som inte glatt sig et utfallet i det
amerikanska presidentvalet, eller kiindisar som nyhetsankaret Katarina Sandstrcim pd Rapport eller jiimstdlldhetsminister Nyamko Sabuni.
Men hdvdar hon och Tobias Hiibinette, den individuella vaccinationen fungerar bara till en viss grdns, ndr
det handlar om breda strukturer som markerar ut vissa
grupper pA ett specifikt sdtt.
ATTSOMADOPIIVFORALDER
SKRIVA
ocH FORSKA
I AMI{ETmed Tobias Hiibinette, en kdnd adoptionskritiker, har fitt en och
annan att hrija ett fcjrvdnat rigonbryn.
- Men vdr forskning handlar inte om adoptionens vara
eller inte, utan om ett samhAllsproblemsom behtiveruppmdrksammas, Jagtror ju pA att vi genom att lyfta fram rasrelaterad diskriminering bidrar till en positiv ftiriindring.
Ndr vuxna adopterade kritiserar fcirdldrar fijr att inte bry
sig om eller fijrstd att barnen utsdtts frir rasism tolkas det
av adoptivfcirdldrar som en kritik mot deras fcirmdga att
dlska, tror Carina Tigervall. Det sker en glidning frdn en
frAgatill en annan. Hennes ijnskan dr att adoptionskritiska adopterade och fcirdldrar kunde mijtas och bilda koaIitioner mot diskrimineringen.
- Ftir diskriminerlng frirsvinner inte fijr att vi sidlva iir
fiirgblinda och vet att kroppens fdrg dr betydelsekis.
Text:lngert Nilsson

bokeniirfnansieradmedbidrag
F.orskningsredet
fdr arbetslivoch
. FA,S.CarinaIngvall har fan bidragetoch sedanan:'stelftTobiasHubinettei projektet
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