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Sveriges50 ooo utlandsadopterade6r en unik
grupp att bide studeraoch lyssnapi i relation till
frigor om rasismoch svenskhet.De adopterade
5r nlmligen den endasynligaminoriteten i det
svenskasamhdlletsom i praktiken till fullo lever
med och bland majoritetsbefolkningen.
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etta dr naturligtvis sjilvklart an
den infcidda befolkningen. Detta gor att de
konstateraeftersomde just dr
adopteradeutgdr en betydandedel av
adopteradeav majoritetssvenskar, befolkningen som dr fciddautanfcirvdstvdrlden
men samtidigt dr det s5llandena
- totalt uppemot 7 procent.De adopterade
faktum uppmdrksammas.I Sverige utgor exempelvisr5%av alla som 5r fcidda
sesadoption nAmligenfrAmstsom en reproi Sydamerikaoch Karibien, knappt zo%av
duktionsmetod, det vill sdgasom ett sdn aft fi
alla som 5r fridda i Nordost-och Sydostasien,
barn och bilda familj, och inte som en del av
och <jverzoYoav alla som 5r fodda i Sydasien.
invandringen till Sverige,och ddrmed sesde
Gruppen dominerar till och med vissainvandadopteradeinte som invandradeeller som en
rargrupper sisom de som 5r fcjdda i Sydkorea,
egenspecifikminoritet. De adopterade5r
Sri Lankaoch Colombia.Adopteradekan
dock i huvudsakfodda i icke-vdsterldndska
betraktas som frirsta generationensinvandrare
linder och har invandrattill Sverige,och de
som integrerasi det svenskasamhdlletpi ett
delar ddrmed utseendemed minga andra
mycket specifikt sdtt,ndmligen genom att vlxa
med utlSndskbakgrund.
upp som svenskafamiljemedlemmar.Statistiskt
Sverigedr det land i virlden som adopterat
sett tillhor minga av adoptivfamiljerna
flestbarn frin andra ldnder i relation till
dessutom samhlllets civresocialaskikt utifrin
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utbildnings- och inkomstnivi. Men innebdr allt
detta dven att de adopterade sessom svenskar
i samhdllet utanfrir den egna familjen?
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r nril EGEilroRsnilmc har jag undersokt
adopteradesupplevelserav att behandlas
annorlunda utifrin denna frigestAllning och
mot bakgrund av att adopterade 5r den utan
jlmfcirelse mest "integrerade" icke-vita
minoriteten i landet. De adopterade utgcir
helt enkelt den mest ideala gruppen att
underscikafcir att forsti det svenskasamhdllets
f<irhillningssdtt till diskriminering utifrin
utseendemdssigolikhet. Det som gjorde an
jag b<irjadeintresseramig f<irfrigan ftirutom
attjag sjdlvdr adopterad,var den forskning
baseradpi omfattande registerstudier som
b<irjadepubliceras for ungefdr tio Ar sedan
och som sedandesshar konstaterataft menga
vuxna adopterademir och klarar sig sdmre
iin bide majoritetsbefolkningen och ickeadopterade invandrare. I jdmfcirelsemed
invandrareuppvisaradopteradetill exempel
en svirare psykosocialproblematik,till
exempel i form av fcirekomst av missbruk,
psykisksjukdom,h<igasjdlvmordstaloch
destruktivtbdteende,samtidigt som bAda
grupperna tenderaratt hamna pi en ligre
socioekonomisk nivi jdmfort med majoritetsbefolkningen utifrin exempelvisarbetslcishet,
ligl<inejobb och bidragsberoende.I nom
forskarvirlden liksom i samhdlleti stort har
minga fcirvinats<iverdessaforskn i ngsresultat,
och kanske sdrskilt pi grund av an de flesta
adopteradejust har vdxt upp i resursstarka
familjer och i viilblirgadeomriden.
DEf,ronsrtlrc somjag bedrivit om adopterades
erfarenheter av rasism och huruvida dessa
ir dels baseradpi n
inkluderasi svenskheten.
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"Jagharvarit medom mycket,menjagvet inteom det tir
ochdd harjagbara box
rasism.Sompd morgonbussen,
jaghar inte aIIsbott
i omrddendiir detbor svenskar,
men
i invandrarttitaomrdden.Sddkerman medbussen,
ingensdttersigbredviden,de stdrhellreupp! Ochdd"undrar
man,jaha,fir jasluktar inte illa, ochjag serinte jiittefulut.
Ellersomniir mangdrhem frdnkrogenochdet gdr ndgon
framfor en,ochde blir riidda."
"Jagkdndemigsomsvensk,
ochjagfick tinddktinslanattjag
tillhiir, men samtidigtsd kiindejag attjag aldrigkommeratt
fd den hiir tillh6righetenndgonsin,denkommeraldrig att bli
min fullt ut.Det var helatidendenhiir ambivalentaktinslan
att tiII envissgtad fick jag en tillhitrighet,men inte fullt ut.
Jagkan aldrig stigaatt det htir blir mitt pd ndgot siitt,ochdet
trorjag attjag alltid har kiint.Jag iir svensk,men inte fullt ut.
Det iirfortfarandedenhiirkiinslanattjag aldigblir det."

"Somadopteradharman denhtir kiinslanav utanforskapsom
sitteri konstant,stt manalltid kiinnersrgsomett monster,
somen alien och somett ufo.Det iir inte bara niir man kiinner
siglite utanfor,utan mankiinnersig lost ivilket sammanhang
somhelst...Ochman mdstebli samsmed sig sjtilvvarje dag
att manhar det utseendemanhar.Det iir sd inpriiglat,
detkommerinteatt gd 6verndgonsin."
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"Det har liingevarit forbjudet att siigaatt rosismkanvara en
orsaktill sjtilvmordblandadopterade,
mendet iir ju en
viildigt absurdkiinsladethiir medattvara socialtvit,eller
banansomde stigeriNordamerika,gulpdutsidan ochvit
inuti.Andra generationens
invandrare,de kanju ocksd
niistanvarabananer,mendet kanju varaenfordel for dem,
ochdehar iindd denhiir dubblatillgdngen.Menadopterade,
detiir en absurdktinslaattvsra socialtvitoch allt annatiin
vitpd utsidan!"
lr intervjuer som jag genomfort och dels
pi sjdlvbiografiskt fiirgade texter skrivna av
adopterade som jag analyserat- till exempel
Astrid Trotzigs debutroman BIodiir tjockareiin
voftenfrin 1996och Patrik Lundbergs nya bok
GUIutanpd.Bide i intervjuerna och i texterna
dr det tydligt att de adopterade regelbundet
utsltts frir rasism och diskriminering pi grund
av deras icke-vita kroppar, trots att de genom
adoptionen har getts full social och kulturell
tillh<irighet till svenskafamiljer och till svenska
socialandtverk. De adopterade kan beritta
om en miingd olika exempel pi hur deras
icke-vita utseendenges betydelseoch grir aft
de behandlasannorlunda,sisom i skolan,
i bostadsomridet, i yrkeslivet,i intimsfdren
och pi olika offentliga platser.Det kan handla
om allt ifrin den stdndiga frigan "var kommer
du ifrin?", om att tilltalas pi engelskaoch om
kommentarer som "vilken bra svenskadu
talar",till rasistiskaglipord och trakasserier.
Aven om de adopterade sjdlvaidentifierar
sig som svenskar,si stcirsderas egna identifikation med Sverigegenom att de pi olika
sdtt piminns av omgivningen att de ser
annorlunda ut.
DEssAREsuLrArKRocKAnmed forestlllningen
att de adopterade automatiskt blir svenskar
genom adoptionen. Den hcigafrirekomsten av
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Svenskhetens
Wanserar mycket
snavaochi slutandenverkarhandla
om att ha en vit kroppellerej.
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En bild pATobiasH0binetteinnanhan flygertill
Sverige.
sjilvrnord och sjdlvmordsfrirstik hos adopterade
liksom att de loper en fcirhojd risk att rika ut
for arbetslcishetoch social deklasseringsom
vuxna hamnar ocksi i ett annat ljus utifrin de
adopteradeserfarenheterav att behandlas
annorlunda,di dessanedslSenderesultat
istdllet kan fcirstis sisom effekter av rasism.
Di inte ens de adopteradebehandlassom
svenskartill fullo trots att de talar svenska
flytande,bdr svenskanamn, ingir i svenska
familjesammanhangoch ir fullt inbdddade
i svenskasocialanitverk, si tyder defta vidare
pi att svenskhetens
grdnserdr mycketsndva
och i slutinden verkar handla om aft ha en
vit kropp eller ej.
Det dr helt enkelt pitagligt svirt och besvSrligt
att vara icke-vitoch svenskpi sammaging,
och denna erfarenhetdelar de adopterade
naturligtvismed andra icke-vitai samhdllet
sisom invandrareoch barn till invandrare.
Dettagir tillbaks till bide historiskaoch
samtidaforestallningarom vad svenskhet
inneb5r och om vilka kroppar som sessom
"riktiga" och villkorslcistsvenskarespektive
villkoradesvenskasidana. De adopterades
upplevelserav aft behandlasannorlunda pi
grund av sina icke-vitautseendenvisar
diirmed aft Sverigedr eft land priglat av
rasdiskrimineringliksom att svenskheten
dn si ldnge dr begrdnsadtill de ir vita. I

