
Adoption med förhinder

Jag står och betraktar scenen – och jag tror mig ha sett den förut: en väktare på ett varuhus 

i nejden ställer sig resolut inom blickfång för de två romska kvinnorna som lojt väljer frukt 

vid grönsaksdisken Han följer dem mot utgången och kassan och en av kvinnorna 

överraskar mig genom att till synes vänligt tilltala honom. Det är som om båda parterna 

ingår i ett överenskommet spel med givna roller, som nödvändigtvis inte behöver ha 

någonting med en så kallad verklighet att göra: väktaren i sin upphöjdhet som den 

civiliserade maktens vite manlige utpost och de två kvinnorna som vedertagna 

representanter för århundraden av kollektiv förödmjukelse, tillskrivna egenskaperna 

snatteri, stöld, falskhet. Och jag – den stumme iakttagaren – vad är min roll i detta 

rasistiska, men ack så vanliga, spektakel i det österbottniska varuhuset denna fredag 

eftermiddag?

Denna självreflektion tvingar sig på mig vid läsandet av boken Adoption med  

förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet 

(Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2008), skriven av Tobias Hübinette och Carina 

Tigervall. De två författarna har skilda men samverkande uppdrag. I första delen av boken 

presenterar Hübinette sin analys av ett tjugotal kvalitativa djupintervjuer av 

utlandsadopterade, där han diskuterat deras relation till sina icke-vita kroppar; 

upplevelser av särbehandling och diskriminering, förhållningssätt till stereotyper och 

koloniala föreställningar; och deras motstånd och strategier för överlevnad. Tigervall, å sin 

sida, samtalar med adoptivföräldrar kring angränsande teman: deras, å sin sida, relation 

till 'ras', deras erfarenhet av rasrelaterad diskriminering, särbehandling i skolan; släktens 

syn; och deras motståndsstrategier som att blunda för oförstånd, preparera barnet genom 

att stärka självkänslan eller uppmärksamma skillnaden som positiv. Samtalen och 

analyserna, hämtade ur två perspektiv, ger en bredare ingång i det som är bokens stora 

förtjänst, dess grundade rapport om hur utseendet, den kroppsliga annorlundaheten eller 

uppenbarelsen, genererar egenheter som kunde vara hämtade ur ”Tintin i Afrika” eller 

andra koloniala skrönor. 

Det är detta som kallas för rasifiering, dvs. ett maktpolitiskt sätt att klassificera eller 



sortera människor med annan hudfärg än den vita majoritetsbefolkningens. Och det är 

detta som leder fram till den vardagsrasism och som vi såg exempel på i min inledning. 

”Vardagsrasism är ett slags terrorbalans där viss rasism, ibland förklädd till skämt, 

ostraffat kan reproduceras på grund av sociala behov, lojalitet med släkten och nationen, 

det (vita) majoritetssamhällets rasistiska historia och kultur, samt konsensuspåbudet” (s. 

226). 

Samtalen i boken, både med de adopterade och adoptivföräldrarna, ger prov på vad 

den här definitionen tar fasta på. Hur svårt de samtalande har att hitta ett svenskt språk 

för att beskriva det endast rasligt annorlunda  (inte det etniska); hur befängt och sårande 

det är att ständigt behöva bevisa sin nationella tillhörighet; hur beklämmande det är att 

framstå som en offentlig person med tacksamheten ristad i ansiktet eller definieras som 

antingen exotiskt fetischobjekt eller utomeuropeisk invandrare. Begreppen lojalitet och 

konsensus i definitionen aktualiseras ständigt i samtalen med föräldrarna. Det kan vara 

'oskyldiga' kommentarer om mindre intelligenta svarta människor i lekparken eller med 

släkten vid sillen och snapsen, medan det egna 'svarta' barnet springer omkring. Att välja 

mellan att bruka motstånd och eller förslöas in i passivitet, att ta en konflikt eller smälta in 

en tyst överenskommelse, blir för många ett plågsamt inferno, speciellt eftersom 

adoptivföräldrar har dubbla lojaliteter, dels mot det egna barnet, dels sin sociala miljö och 

släkt. De ständiga frågorna – vänliga, kan det tyckas – till båda parterna ”varifrån kommer 

du/han/hon” liknar egentligen tillropet ”åk hem till ditt land!”, endast, som författarna 

påpekar, grad, och inte art, skiljer dem åt. Frågorna exkluderar. Föräldrars främsta 

antirasistiska metod är en blandning av att ge barnen kärlek och kunskap för att förbereda 

dem i någon mening för ett liv i olikhet. En vändning, enligt författarna, från drömmen 

om allas likhet (assimilation) till en pragmatism där olikhet får råda. Deras stöd till de 

homosexuellas och enskilda mödrars och pappors rätt till adoption har blivit del av 

samma ideologi.

Författarnas bakgrund, Hübinette som adopterad från Korea (forskare vid 

Mångkulturellt centrum i Botkyrka) och Tigervall, mamma till två adopterade barn 

(sociolog i Umeå), kan tyckas placera dem en jävsituation. Tvärtom! De översätter sina 

personliga insikter till en energi som inte bara förmår diskutera stigmatiseringen av den 



icke-vita adopterade kroppen på ett övertygande sätt utan lyfter även fram på ett mera 

generellt plan tankegångar kring det rasblinda samhällets rädsla för det 'avvikande'. Den 

här boken är nödvändig läsning. 

Jag för min del har lovat mig själv, att ställs jag ännu en gång inför en likartad scen 

som den i varuhuse, kommer jag att agera. En antirasistisk samstämmighet är ett 

medborgerligt påbud. 
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