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TOBIASHUBINETTE
OMATTVARAFORSKAREOCHAKTIVIST
I r-ningaliintlcr iir det sedan liinge accepteratatt bide vara

antirasistiskforskareoch antirasistiskaktivist.I svenska
sammanhangdr detta inte lika enkelt och det kan ocksi
ledatill konsekvenserf<irden somv?iljeratt varadet.

use finns en position som kallas
the rbolar-actiztist och som delvis kan jemftiras med Frankrikes
l' ;ntellectuel?ubl;c a^d giiller samhdllelig acceptansoch akademisk
respekt. I bida fallen handlar det
om akademiker som engagerar sig i
samhellet genom att debatteraaktuella
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 migration 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 integrationspolitik. Uppkomsten av etbnicrtrd;etkat\
bettre jemftiras med framvexten av den
svenskagenusforskningen,som barsupp

adoption utifrin ett antirasistiskt perspektiv. Det iir den svenskaAsien- och
adoptionsforskningen som min berattelse kretsar kring, och som vittnar om

svirigheten att vara antirasistiskforskaav en liirar- och forskarklr som numerert domineradesav kvinnor till skillnad re och aktivist i dagens Sverige.
frinlmer-forskningen
som redan frin
nder rnin tid som doktobiirjan domineradesav infodda svenskar.
Denna skillnad har betytt att postkolorandvid Institutionen ffir
orientaliska sprik kinial forskning och kritiska ras- och vittiserade jag den svenska
hetsstudieraldrig har institutionaliserats
inom den svenska hiigskoleverlden till
skillnad frin i minga andra liinder.
Vad gnller de antirasistiska forskaraktivisterna i Sverige iir minga av dcm
sedan zoo6 organiserade i lbreningen
Antirasistiska akademin. Jag ?ir sj?ilven
av dem och har en bakgrund som antifascist och ett yrkesliv inom media med
nazism och rasism som huvud?imnen.
Sedan doktorerade jag i Koreaforskning
vid Stockholms universitet och biirjade forska om fiigor som 16r Asien och

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 svenska adoptionsforskningeo, d& jag fiiresprikade en postkolonial, feministisk
ansatsioom ett filt diir de flcsta forskarna dr adoptivfiiriildrar och Ih iir adopterade. Detta ledde till att universitetet

uppvaktades av ett fl€ltal Asien- och
adoptionsrelateradeforskare frin Sverige och andra lander.De menadeattmina
texter krinkte vita svenskarsom forskar
om Asie n, vita miin som lever mcd asiatiska kvinnor och vita vasterl?inningar
som adopteraricke-vitabarn. Min divarande hemsidastengdesned pl universitetets begiiran, desschefsjuristgranskade om mina texter kunde vara hets mot
folkgrupp och jag beordrades att sluta
delta i offentliga debatter. Efter disputationen har jag successivtliimnat Asien- och adoptionsfrigorna bakom mig
och pro6lerat mig inom svensk kritisk
ras- och vithetsforskning.
ijrsdken att fe mig att sluta
verka i offentligheten har

kunskaperoch sanningar.Detta instrumentella satt att sepe forskningensroll i
samhellet har iiven drabbat genusforskningen som regclbundetanklagasf<;ratt
vara partisk och politisk. Pe senaretid
har flera antirasistiskaliirare och forskare vid olika hilgskolor i Sverigehamnat
i bllsviider pi olika sett der aggressiva
kursutviirderingar och omfattande nathat 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 exempeler huien Axess-skribent
citerade interna mejl tagna ur sitt sammanhang frin Antirasistiska akademins
listserveri en artikel pl Expressenskultursidaviren zooS och siirskilt namngav och pekade ut ett antal antirasis-

dockfortsatt.Ar zooTkontrakterade en grupp adop-

riska forskare med utliindsk bakgrund
f6r attvara "extremister".Ett ferskt fall,
tions- och Korearelaterad€ ocksi det frin liberalt hlll, ?irden osigpersonerenkriminellaktdr nerade ledare i Dagens Nyheter som i
med denna avsikt Itir att utfiira et bran- vlras komnenterade Arenas kritiska
dattentat mot institutionen och vidare
skulle jag vildtas och misshandlas.Til
inhyrda torpeder besokte iiven Mingkulturellt centrum innan r?ittegingen
och en mindre byggnad brandes ner pa
ceotret. Det hela slutadelyckligtvis med
attjag frikandes frin detta.
Si vad kan man di liira av denna his-

vitamansomlevermedasiatiska
kvinnor
ochvitavdstertdnningar
somadooterar
icke-vita
barn.

temanummer om invandrarbegreppet
(nr r/zorr), d?iren av artik€lfdrfattarna
namngavs och pdstods vara en onyanserad forskare. Allt detta ar ett tydligt
uttryck liir en vilja att disciplinera antirasistiskaforskare som verkar i offentligheten och helt enkelt skr?immadessa
till tystnad.

toria? Fdr att aterknyta till inledningen,
si innebiirmin erfarenhetattjag har larr
mig att mdjligheten att vara en antirasistisk forskare och aktivist ;ir mycket
kringskuren i Sverige.Samt att den som
?ir det fir riikna med sidant som tivervakning och yttrandefttrbud, uthengning och utfrysning, avskedoch arbets16shetoch avenhotoch vild. Det ?irmin
<ivertygelseatt all den kraft som minga
p€rsonerinom och utom akademin har
egnatat att tysta och stoppamig handlar
om en starkovilja att tillata att antirasistiska rdsteroch perspektiv uttrycks i den
svenskaoffentligheten.
Sverighetenatt vara antirasistiskforskare och antirasistisk aktivist i Sverige

n mur avvithet, fiir att tala
med Sara Ahmed, ftirsvirar diirmed miijlighete n
att inom akademin och i
offentligheten fdra en diskussion om vita privilegier. Ett natverk av individer och grupper med makt och resursermobiliseras
f<ir att stoppa detta och {tir att skydda
sina egna hegemoniska positioner och
sanningsansprik, sina egna sjalvpitagna koloniala projckt och even sina egoa
sj?ilvupplevdarettigheter till den lycka
och njutning som vithetens fortsatta
hegemoniinnebdr. <<

bottnar iiveni en modernistiskochpositivistisksyn pi forskarrollen sisom varan-
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de en objektiv och neutral position som
produceraropolitiska och vetenskapliga
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