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Vctrjdr ar begreppet ras viktigt?
- De som forskar pi diskriminering forskar inte om

ras utan om andra saker som religion, sprik, klass, alltsi

samhdllsinstitutioner och det som kallas strukturell dis-

kriminering. Men rasdiskriminering finns inte om forsk-

ningens 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 anvln-

de sig av rasbegreppet allra mest.
- Men efter den nya vd.nstern, alltsi den moderna an-

tirasistiska rrjrelsen som vdxte fram under 6o- och 7o-ta-
let, fcirsvinner rasbegreppet. Och di intrdder nigot slags

fdrgblindhetsideologi som har funnits kvar tills idag. Hdr

skiljer sig Sverige frin exempelvis USA. Fdrgblindhetens

attityd drabbar mdnniskor som inte dr vita genom att de

inte kan tala orn sina erfarenheter av rasdiskriminering.

SA om vi uttrycker oss drastiskt si har den antirasistiska

rcirelsen bidragit till att osynliggcira diskriminering pi

grund av ras.

Du talar onr etniska svenskar, vad menar du ned det?
- Efter att rasbegreppet forsvann har det antingen

ersatts av begreppet etnicitet eller forts samman med

begreppet etniska svenskar, vilket dr ett relativt nytt

begrepp. Det sistnimnda anvlnds i vardagslivet i f'orsta

hand men dven i vetenskapliga sammanhang och i medi-

erna och betecknar vita suenskar. Man kan inte sdga ras-

svenskar eller vita svenskar utan man bdrjar sdga etniska

svenskar.
- Men begreppet svenskkopplas direkt till nationstillhdrighet

och samtidigt gijrs det till en etnicitet . ..

. . .och t i l l  ras...  och det ir  vAr podng ocksA. Att

svenskheten ;ir utseendebaserad, den dr fortfarande ras-

baserad, dven om vi tror att den inte dr det. Adoptivfor-

dldrar berdttar att deras barn inte behandlas likvdrdigt

med svenskar, trots att de dr hundra procent etniskt

svenska. Virr teoretiska utgingspunkt ar Critical Race

Theory ochWhiteness Studies. De menar att det dr nodvdn-

digt att tala om ras for att fcirsti de maktrelationer som

finns. Under go-talet upplever en rad forskare frin den

antirasistiska rorelsen i USA att det nyliberala genom-

brottet etablerat ett fdrgblint tinkande i USA. De iter-

vinder di till rasbegreppet och bcirjar Aterigen tala om

vita och icke-vita, fast pA ett helt annat sdtt dn den ameri-

kanska staten eller de koloniala staterna gjort. Och det

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

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

exempel?

De adopterade och adoptivfordldrarna berlttade om

erfarenheter som stricker sig frin 6o-talet till idag. Men

mdnstret dr mycket tydligt. Det ddr med ulseende dyker

upp hela tiden fast pi olika sitt. Exempelvis i skolan, frin
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6 ars ilder till zo si har alla interviuade blivit retade eller

hanade pi grund av sitt utseende. Och det finns med

iven i vuxenlivet. Trakasserierna kan ocksi bli fysiska,

och det dr inte bara nazister som stir f<ir det utan ocksi

vanliga mdnniskor. Och di inte bara okdnda minniskor

utan det kan vara minniskor i deras ndrhet.

AIlt s d fam ili e medlemmar ?

Ja, det finns sidant som pekar pi att familjemedlem-

mar kan tala illa om de adopterades utseenden, men ock-

si att ldrare sorterar barn beroende pi utseende. Det

finns minga exempel i boken, bAde frin upplevelser frin

6o-talet men ocksi frin idag, pi att ldrare parar ihop icke-

vita adoptivbarn med invandrarbarn for att de kan tlnkas

ha nigot gemensamt. Si skolan dr en vdldigt tydlig arena

ddr de adopterade b<irjar forsti sin icke-vithet. Samtidigt

som den hdr synligheten med ras gci,r att dessa barn, och

dven l'uxna, inte riktigt kan verbalisera vad de dr med om.

Rasistiska uttalanden tonas ner. Det dr som om man lever

i nigot slags postrasistiskt samhllle ddr ras inte ldngre

finns som social kategori. Sidana saker har minga av dem

vi intervjuat fitt hora tidigare: att rasistiska uttryck inte

spelar nigon roll eftersom "vi ser alla likadana ut".
- Sd vad hiinder ddl

Det finns fidrr en frinvaro av strategier. De strategier

som finns dr vildigt individualiserade. Fijr vissa som har

bhvit eldre har kopplingen till ursprungslandet varit cen-

tral, eller sA s6ker man upp invandrarbarn frAn samma

land. AIltsA de gcir det som de fcirvintas gora i diskursen

om rcitter. Aven vissa adoptivfcirdldrar har tvingat sina

barn att scika sig till invandrarbarn frin samma ur-

sprungsland. Och det dr hdr man kan se hur id6er om ut-

seende dr kopplade till etniskt innehill. Problemet dr

ocksi den individualisering som prdglar dagens samhdlle,

som en del av en nyliberal samhdllssyn, eftersom det inte

finns nigon kollektiv social rrirelse som kan finga upp

denna problematik. Oftast nir nAgot hinder barnet i sko-

lan si flyttar fcirdldrarna adoptivbarnen till en annan sko-

la, i hopp om att detta inte ska hinda igen. Det som sak-

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

turellt samhdllsproblem.
- Vad kan man gttra?

Utifrin vira studier si dr det fortfarande jdttesvirt att

bli accepterad som svensk om man ir icke-vit. Om man

dr vit, dven om man dr invandrare men fransman, ungrare

och si vidare, si finns det en annans acceptans in om

man dr frin andra ldnder dd'r utseendet skiljer sig mer.

Den koloniala strukturen itervdnder i den svenska varda-

gen. 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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