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Vctrjdrar begreppetras viktigt?
- De som forskar pi diskriminering forskar inte om
ras utan om andra sakersom religion, sprik, klass,alltsi

svenskareller vita svenskarutan man bdrjar sdgaetniska
svenskar.
- Men begreppetsvenskkopplasdirekt till nationstillhdrighet

samhdllsinstitutioneroch det som kallas strukturell dis-

ochsamtidigtgijrsdet till en etnicitet. ..
...och till ras... och det ir vArpodng ocksA.Att

kriminering. Men rasdiskriminering finns inte om forskningens agenda.Man talar inte om ras i Sverige,vare sig i
forskarvdrlden, i offentligheten eller inom politiken. Fcir
5o Ar sedan var Sverige ett av de ldnder i vdst som anvlnde sig av rasbegreppetallra mest.
- Men efter den nya vd.nstern,alltsi den moderna antirasistiskarrjrelsensom vdxte fram under 6o- och 7o-ta-

med svenskar,trots att de dr hundra procent etniskt

let, fcirsvinnerrasbegreppet.Och di intrdder nigot slags
fdrgblindhetsideologi som har funnits kvar tills idag. Hdr

digt att tala om ras for att fcirsti de maktrelationer som
finns. Under go-talet upplever en rad forskarefrin den
antirasistiskarorelsen i USA att det nyliberala genom-

skiljer sig Sverigefrin exempelvisUSA. Fdrgblindhetens
attityd drabbar mdnniskor som inte dr vita genom att de

m

svenskheten;ir utseendebaserad,den dr fortfarande rasbaserad,dven om vi tror att den inte dr det. Adoptivfordldrar berdttar att deras barn inte behandlas likvdrdigt
svenska.Virr teoretiska utgingspunkt ar Critical Race
TheoryochWhiteness
Studies.De menar att det dr nodvdn-

inte kan tala orn sina erfarenheterav rasdiskriminering.

brottet etableratett fdrgblint tinkande i USA. De itervinder di till rasbegreppetoch bcirjar Aterigentala om

SAom vi uttrycker oss drastiskt si har den antirasistiska
rcirelsenbidragit till att osynliggcira diskriminering pi

vita och icke-vita, fast pA ett helt annat sdtt dn den amerikanskastaten eller de koloniala staternagjort. Och det

grund av ras.

1r precis den typ av intervention som vi vill ha hdr i

Du talar onr etniskasvenskar,
vad menardu ned det?
- Efter att rasbegreppet forsvann har det antingen

Sverige.
- Vilka erfarenheter
har de adopterade?
Kan du ge ndgra

ersattsav begreppet etnicitet eller forts samman med

exempel?

begreppet etniska svenskar,vilket dr ett relativt nytt
begrepp.Det sistnimnda anvlnds i vardagsliveti f'orsta
hand men dven i vetenskapligasammanhangoch i medi-

De adopteradeoch adoptivfordldrarna berlttade om
erfarenhetersom stricker sig frin 6o-talet till idag. Men
mdnstret dr mycket tydligt. Det ddr med ulseende dyker

erna och betecknar vita suenskar.
Man kan inte sdgaras-

upp hela tiden fast pi olika sitt. Exempelvis i skolan,frin

6 ars ilder till zo si har alla interviuade blivit retade eller
hanadepi grund av sitt utseende.Och det finns med
iven i vuxenlivet. Trakasserierna kan ocksi bli fysiska,

tral, eller sAs6ker man upp invandrarbarn frAn samma
land. AIltsA de gcir det som de fcirvintas gora i diskursen

och det dr inte bara nazistersom stir f<irdet utan ocksi
vanliga mdnniskor. Och di inte bara okdnda minniskor

om rcitter. Aven vissa adoptivfcirdldrar har tvingat sina
barn att scikasig till invandrarbarn frin samma ursprungsland.Och det dr hdr man kan se hur id6er om ut-

utan det kan vara minniskor i derasndrhet.
AIltsdfam iliemedlemmar?

seendedr kopplade till etniskt innehill. Problemet dr
ocksi den individualisering som prdglar dagenssamhdlle,

Ja, det finns sidant som pekar pi att familjemedlemmar kan tala illa om de adopteradesutseenden,men ocksi att ldrare sorterar barn beroende pi utseende.Det

som en del av en nyliberal samhdllssyn, eftersom det inte
finns nigon kollektiv social rrirelse som kan finga upp

finns minga exempel i boken, bAde frin upplevelser frin
6o-talet men ocksi frin idag, pi att ldrareparar ihop icke-

denna problematik. Oftast nir nAgothinder barnet i skolan si flyttar fcirdldrarna adoptivbarnen till en annan skola, i hopp om att detta inte ska hinda igen. Det som sak-

vita adoptivbarn med invandrarbarn for att de kan tlnkas

nas dr oftast en analys av barnets upplevelser som ett kul-

ha nigot gemensamt. Si skolan dr en vdldigt tydlig arena
ddr de adopterade b<irjar forsti sin icke-vithet. Samtidigt

turellt samhdllsproblem.
- Vad kan man gttra?

som den hdr synligheten med ras gci,ratt dessabarn, och

Utifrin vira studier si dr det fortfarande jdttesvirt att
bli accepteradsom svenskom man ir icke-vit. Om man

dven l'uxna, inte riktigt kan verbalisera vad de dr med om.
Rasistiskauttalanden tonas ner. Det dr som om man lever
i nigot slagspostrasistisktsamhllle ddr ras inte ldngre
finns som social kategori. Sidana saker har minga av dem
vi intervjuat fitt hora tidigare: att rasistiska uttryck inte
spelarnigon roll eftersom "vi ser alla likadana ut".
- Sd vad hiinderddl
Det finns fidrr en frinvaro av strategier. De strategier
som finns dr vildigt individualiserade. Fijr vissa som har
bhvit eldre har kopplingen till ursprungslandetvarit cen-

dr vit, dven om man dr invandrare men fransman, ungrare
och si vidare, si finns det en annansacceptansin om
man dr frin andra ldnder dd'r utseendet skiljer sig mer.
Den koloniala strukturen itervdnder i den svenskavardagen. A andra sidan finns ju icke-vita personer i Sverige
som dr kdnda och som dr mer eller mindre accepterade
som svenskar.Och det dr ju nigot nytt, det har inte hent
fcirut i Sverige.Frigan ir om detta kommer att ge nigon
effekt i framtiden.
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