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TOBIAS HUBINETTE
OM ATT VARA FORSKARE OCH AKTIVIST

I r-ninga liintlcr iir det sedan liinge accepterat att bide vara
antirasistisk forskare och antirasistisk aktivist. I svenska
sammanhang dr detta inte lika enkelt och det kan ocksi
leda till konsekvenser f<ir den som v?iljer att vara det.

use finns en position som kallas

the rbolar-actiztist och som del-

vis kan jemftiras med Frankrikes

l' ;ntellectuel ?ubl;c a^d giiller sam-

hdllelig acceptans och akademisk

respekt. I bida fallen handlar det

om akademiker som engagerar sig i

samhellet genom att debattera aktuella

frigor och i minga fall ocksi organiserar

sig och deltar i politisk aktivism.

De antirasistiska forskaraktivisterna

fttrknippas i usr med ij-m'lret ethnit

studies, det vill siiga undervisning och

forskning om minoriteterna i landet,

som motsvarar svensk lmer-forskning
- forskning om internationell migra-

tion och etniska relationer, som frin

biirjan hette invandringsforskning.
Det 6nns dock en avgiirande skillnad

mellan de bida liilten, oemligen att

dct Qtrstrlemnda v?ixte fram inom en
social rijrclse bland minorireterna sjiilva
medan det sistniimnda ar ett resultat av
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statlig migrations- och integrations-

politik. Uppkomsten av etbnic rtrd;etkat\

bettre jemftiras med framvexten av den

svenska genusforskningen, som bars upp

av en liirar- och forskarklr som nume-

rert dominerades av kvinnor till skillnad

frinlmer-forskningen som redan frin

biirjan dominerades av infodda svenskar.

Denna skillnad har betytt att postkolo-

nial forskning och kritiska ras- och vit-

hetsstudier aldrig har institutionaliserats

inom den svenska hiigskoleverlden till

skillnad frin i minga andra liinder.

Vad gnller de antirasistiska forskar-

aktivisterna i Sverige iir minga av dcm

sedan zoo6 organiserade i lbreningen

Antirasistiska akademin. Jag ?ir sj?ilv en

av dem och har en bakgrund som anti-

fascist och ett yrkesliv inom media med

nazism och rasism som huvud?imnen.

Sedan doktorerade jag i Koreaforskning

vid Stockholms universitet och biirja-

de forska om fiigor som 16r Asien och

adoption utifrin ett antirasistiskt per-

spektiv. Det iir den svenska Asien- och

adoptionsforskningen som min berat-

telse kretsar kring, och som vittnar om

svirigheten att vara antirasistisk forska-

re och aktivist i dagens Sverige.

nder rnin tid som dokto-

randvid Institutionen ffir

orientaliska sprik ki-

tiserade jag den svenska

Asienforskningen, en

disciplin der fertalet

forskare iir vita och inte sjiillra asiater,

ftir att vara kolonialt f[rgad och drev en

kampanj ftir att (h institutionen att byta

namn utifrin en postkolonial kritik.

Jag interveoerade iiven inom den svens-

ka adoptionsforskningeo, d& jag fiire-

sprikade en postkolonial, feministisk

ansats ioom ett filt diir de flcsta forskar-

na dr adoptivfiiriildrar och Ih iir adop-

terade. Detta ledde till att universitetet



vi ta man som lever med asiat iska
kvinnor och vi ta vdstertdnningar
som adooterar icke-vi ta barn.

uppvaktades av ett fl€ltal Asien- och

adoptionsrelaterade forskare frin Sveri-

ge och andra lander. De menade attmina

texter krinkte vita svenskar som forskar

om Asie n, vita miin som lever mcd asi-

atiska kvinnor och vita vasterl?inningar

som adopterar icke-vitabarn. Min diva-

rande hemsida stengdes ned pl universi-

tetets begiiran, dess chefsjurist granska-

de om mina texter kunde vara hets mot
folkgrupp och jag beordrades att sluta

delta i offentliga debatter. Efter dispu-

tationen har jag successivt liimnat Asi-

en- och adoptionsfrigorna bakom mig

och pro6lerat mig inom svensk kritisk

ras- och vithetsforskning.

ijrsdken att fe mig att sluta

verka i offentligheten har

dockfortsatt.  Ar zooTkon-

trakterade en grupp adop-

tions- och Korearelaterad€

personerenkriminel laktdr

med denna avsikt Itir att utfiira et bran-

dattentat mot institutionen och vidare

skulle jag vildtas och misshandlas. Til

inhyrda torpeder besokte iiven Ming-

kulturellt centrum innan r?ittegingen

och en mindre byggnad brandes ner pa

ceotret. Det hela slutade lyckligtvis med

attjag frikandes frin detta.

Si vad kan man di liira av denna his-

toria? Fdr att aterknyta till inledningen,

si innebiir  min erfarenhet att jag har larr
mig att mdjligheten att vara en antira-

sistisk forskare och aktivist ;ir mycket

kringskuren i Sverige. Samt att den som

?ir det fir riikna med sidant som tiver-
vakning och yttrandefttrbud, utheng-

ning och utfrysning, avsked och arbets-

16shet och aven hotoch vild. Det ?ir min

<ivertygelse att all den kraft som minga

p€rsoner inom och utom akademin har

egnat at att tysta och stoppa mig handlar

om en starkovilja att tillata att antirasis-

tiska rdster och perspektiv uttrycks i den

svenska offentligheten.

Sverigheten att vara antirasistisk fors-

kare och antirasistisk aktivist i Sverige

bottnar iiven i en modernistiskoch positi-
vistisksyn pi forskarrollen sisom varan-

de en objektiv och neutral position som

producerar opolitiska och vetenskapliga

kunskaper och sanningar. Detta instru-
mentella satt att se pe forskningens roll i
samhellet har iiven drabbat genusforsk-
ningen som regclbundet anklagas f<;r att
vara partisk och politisk. Pe senare tid
har flera antirasistiska liirare och forska-
re vid olika hilgskolor i Sverige hamnat
i bllsviider pi olika sett der aggressiva
kursutviirderingar och omfattande nat-
hat har ingitt. Enskilda hdgskoleliirare
har till och med tvingats polisanm?ila
vissa studenter som hangt ut dem pe
internet fdr att vara "politiskt korrekta".
Andra exempel er huien Axess-skribent
citerade interna mejl tagna ur sitt sam-
manhang frin Antirasistiska akademins
listserver i en artikel pl Expressens kul-
tursida viren zooS och si irski l t  namn-
gav och pekade ut ett antal antirasis-
riska forskare med utliindsk bakgrund
f6r attvara "extremister". Ett ferskt fall,
ocksi det frin liberalt hlll, ?ir den osig-
nerade ledare i Dagens Nyheter som i
vlras komnenterade Arenas kritiska
temanummer om invandrarbegreppet
(nr r/zorr),  d?ir en av art ik€lfdrfattarna

namngavs och pdstods vara en onyan-
serad forskare. Allt detta ar ett tydligt

uttryck liir en vilja att disciplinera anti-

rasistiska forskare som verkar i offent-

ligheten och helt enkelt skr?imma dessa

ti l l  tystnad.

n mur avvithet, fiir att tala
med Sara Ahmed, ftirsvi-

rar diirmed miijlighete n

att inom akademin och i

offentligheten fdra en dis-

kussion om vita privile-

gier. Ett natverk av individer och grup-

per med makt och resurser mobiliseras

f<ir att stoppa detta och {tir att skydda

sina egna hegemoniska positioner och

sanningsansprik, sina egna sjalvpitag-

na koloniala projckt och even sina egoa

sj?ilvupplevda rettigheter till den lycka

och njutning som vithetens fortsatta

hegemoni innebdr. <<
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