Ny forskning om
Sverig" som
adoptionsland
Adoptiaforiildern Carina Tigeraall och adopterade Tobias Hilbinette har nyligen publicerat sift
forskningsprojekt om adoption, dislcriminering och
identitet. Forskningen iir inte en kritik mot internationella adoptioner utan handlar om adopterades
lia i Sverige, hur det iir att aiixa upp och letsasom
"helsaensk" men med ett utseendesom aittnar om en
annan hiirkomst. Hiir beriittar Carina om projektet.

och hennes man Christer adopterade
farna
Mv frAn Kina 2001 odr sex Ar senare
\-dottem
sonen Tintin. Med ett f<irflutet i reklambranschen odr
ett intresse fcir hur skillnader och kontraster mellan
bilder skapas, var det naturligt frir Carina att forska
om dmnen som diskriminering vardagsrasism och
kultur redan innan hon blev adoptivfordlder.
Ndr forskarkollegor med utliindsk bakgrund sa
att "Sverige dr rasistiskt" vdcktes hennes intresse
for Sverige som land att vdxa upp i frir adopterade.
Carina ville undersrika den svenska vardagsrasismen
som hon som "vit svensk" kiinde till iiven om hennes
egna erfarenheter var begrdnsade eftersom hon inte
tillh6rde den utsatta gruppery niimligen de vars utseenden vitbrar om en hdrkomst i en annan del av
vdrlden.
Som adoptivfordlder tyckte hon att det var viktigt
att studera pA vilket siitt adopterade utsiitts for diskriminering eftersom diskriminering alltid pAverkar
mdnniskors sjiilvkiinsla och kiinsla av tillhorighet.
Eftersom adopteradei socialtod:rkulturellt hlinseende
har "helsvensk" identitet, kan man pisti att diskriminering som drabbar adopterade iir att betrakta som
rasdiskriminering och inte som etniskdiskriminering
vilket vanligen iir det man antar drabbar invandrare
med annan kulturell bakgrund religion odr sprAk.
I intervjuema som Carina och Tobias i projektet har
gjort med adoptivfordldrar och vuxna adopterade,
bekrdftas det att adopterade blir sorterade efter sitt
utseende och sAledesutsiitts for diskriminering.
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I boken ges mAnga exempel pA hur diskrimineringen kommer till uttryck, exempelvis upplever
mAnga adopteradeatt de bevakasextra i affdrer och
blir tilltalade pi engelska.Carina menar att diskriminering ofta smyger sig in i vardagen. Ett exempel var
ndr hon och dottem sAg pA AllsAng pA Skansenndr
den kinesiskaartistenWei Wei upptriidde. My sAgsA
stolt ut och tyckte det var sAroligt med en duktig forebild. Anda tills SisselaKyle en stund senareunder en
hel monolog skiimtade om kineser,varpA dottem blev
viildigt kluven, forvirrad och nedstiimd.
Tobias har efter att ha intervjuat vuxna adopterade
visat att det faktum att adopterade blir sA sedda
pAverkar deras identitet pA flera sdtt. En reaktion kan
vara att bli extra "svensk"; t ex genom att prata extra
artikulerat och biira "rdtt" mdrkeskldder for att inte
forknippas med invandrare eller utldnningar. En annan strategi iir att ta avstAnd frAn det "hel-svenska"
t ex genom att Akautomlands och arbeta.
Carina har tittat pA adoptivfamiljemas strategier mot
diskriminering. Det alla gor dr att stiirka bamet sAatt
de ska klara sig si bra som mojligt dlirute i en hArd
viirld. MAnga forsoker ocksAhitta argument att svara
om nigon fdller rasistiska kommentarer. Det senare
visar sig vara svArt att fA att fungera i praktiken; ofta
finns det nAgot skiil eller nAgon lojalitet vilken gor att
man inte for fram sina argument. Reagerar man t ex
som adoptivforiilder ndr mormor eller morfar som
helt accepterat bambamet siiger att de irriterar sig
pi invandrama i Sverige?Det iir viktigt att komma
ihAg att m6nga adopterade tar vdldigt illa vid sig
vid sAdana kommentarer, eftersom de ofta delvis
identifierar sig med invandrare.
Det iir l?itt for fordldrar att kiinna maktloshet infor de
uppfattningar och reaktioner som finns i samhdllet.
CAr det att iindra? Carina tycker att det iir positivt att
det inte liingre dr accepteratatt skiimta om judar eller
morkhyade personer och att fler idrotts- och popstjiimor med ickesvenskt utseende blir starka fcirebilder. Men hon menar att det dnnu iir det tillAtet och
ansettsom harmlost att skiimta om och driva med asiatiska utseenden och sprAk, vilket kan medverka till
att bam och vuxna som dr adopterade frAn Asiatiska
liinder kan kiinna sin svenska tillhorighet ifrAgasatt
samtidigt som den asiatiskatillhdrigheten hALnas.

reklaminslag. Carina medverkade exempelvis i en
artikel mot att ett fackforbund hade stora postersmed
asiatiska bamarbetare med slogan om att de hotar
vAra svenskajobb, vilket gjorde att kampanjen drogs
tillbaks.
Och vi dr mAnga som kan gora det. Det finns mAnga adoptivfordldrar i Sverige och mAnga vuxna
adopterade, men for att lyckas mAste gruppema
samarbeta.
Idag finns det ett visst motstAnd mellan vuxna adopterade och adoptivforiildrar. Adoptivforiildrar kan
exempelvis ofta fora fram att det 2ir trAkigt att det dr
kritiska roster om adoption som hors bland adopterade.Adopterade i sin sida dr arga och besviknaniir
adoptivfordldrar inte tar deras upplevelser av problemen i det svenska samhiillet pA allvar. Carina och
Tobias ser sitt projekt som ett forsok att overbrygga
den klyftan for att tillsammans kunna pAverkagenom
att uppmiirksamma problem som drabbar adoptivfamiljemas medlemmar negativt.
Minga adoptivfamiljer kiinner att det inte iir nAgra
problem med diskriminering eftersom de sjiilv inte
har upplevt nAgra direkta problem. For Carina dr
det inte heller egna erfarenheter som lett fram till
hennes engagemang i frAgan, utan adopterades och
invandrares berdttelser om Sverige som ett vardagsrasistiskt land. Som foriilder siiger Carina att man bli
tvingad att accepteraatt man inte alltid vet allt, t ex
exakt vad som hiinder pA dagis och skolan niir liirama
inte ser. Men iven om vi inte vet vad som har hdnt
behover vi inte fomeka att det h2inder- bara for att
ett problem inte drabbat en sjiilv innebdr det inte att
det inte finns.
Carina forklarar att majoriteten av svenskfodda ser
sig som helt fristAende individer, inte som en del i
en samhiillsstruktur. Att se oss som "vita" iir v?ildigt
svArt eftersom det dr tabubelagt att prata om ras. Ras
iir visserligen ett i biologisk bemiirkelse felaktigt och
missvisande begrepp, men tyvdrr en hogst levande
och relevant social och kulturell faktor, vilket bokens
alla berdttelserom vardagsrasismenmot adopterade i
Sverigevisar avslutar Carina.

Mona pA kansliet
Hur kan fijrdldrama pAverka?En sak dr att skriva insdndare om och anmiila rasistiska tv-program eller
presenteras
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