JES ERIKSEN
RACISME SOM ADOPTERET
Bestyrelsesmedlem af Korea Klubben

Kort om mig
1979

Født i Korea

1980

Adopteret til Skæring, nord for Aarhus – vokser op i Hjortshøj

2005

Første besøg i Korea

– bliver derefter medlem af Korea Klubben (www.koreaklubben.dk)

2010

Flytter til Korea

– arbejder for Global Overseas Adoptees’ Link (www.goal.or.kr)
(IT-administrator, fotograf og PAS-vejledning)

2015

Flytter til Danmark

– indtræder i Korea Klubbens bestyrelse
(Webudvalg og PAS)

Hvor kommer du fra?
(Du er en outsider, hvorfor ligner du ikke os andre?)

Alle adopterede bliver stillet samme spørgsmål:
▪
Gennem hele livet!
▪
Det er en omstændighed næsten hver gang vi møder
nye mennesker.
▪
Uanset hvor i verden, fordi vores etnicitet ikke passer
til vores nationalitet og opførsel.
▪
Derfor bliver vi nødt til at forholde os til det.
▪
I mange tilfælde er det umuligt for din familie at
sætte sig ind i dine oplevelser.
▪
Du er er ikke alene – andre har oplevet det samme.

Identitet i forskellige kontekster
Race

En del af
majoriteten

Etnicitet
Oprindelig
familie

Adopteret

Adoptivfamilie

Religion
Etnisk
minoritet

Sprog

Kultur

Hvordan ser vores opvækst ud?


Vi er en minoritet uden baggrundshistorie






Folk kigger og/eller spørger
Det kræver typisk en aktiv handling enten fra os selv eller andre i en ny social
situation at etablere samhørighed eller legitimitet.

”Du taler vel nok godt dansk”
Dansk identitet bliver en modsætning din oprindelige identitet.




Din manglende fremmede kultur bliver brugt som argument for din danskhed.
At rejse tilbage kan tolkes som udtryk for en mangel eller kritik af din
familiesituation.
Vi afkræves, men kan ikke formulere konkrete årsager til at besøge landet.

Grænseoverskridende adfærd
- er reglen, ikke undtagelsen.




Vi skiller os ud, så vi skal forholde os til, hvordan vi reagerer som modtagere, frem
for at afsenderne overvejer, hvordan de bliver opfattet.
Kontekst




Tilladelse




Vi får sjældent mulighed for at vælge, om vi profileres ud fra vores race.

Ejerskab




Fremhæver ekskluderende træk, der adskiller dig fra majoriteten.

Din identitet bliver defineret for dig ud fra stereotyper.

Afsenderintention kontra modtageropfattelse – hvad er vigtigst?


Det føles som dit ansvar som offer, at være tolerant, hvis ikke andre tager hensyn og
”mener det godt”.

Hvad oplever vi i praksis?
Stereotyper, fordomme og racisme
Adopterede er
formentlig de
bedst
integrerede
indvandrere.
Men vi udsættes
stadig ofte for
de samme
fordomme og
den samme
racisme som
andre etniske
minoriteter.



Folk glor.



Folk stiller ubehøvlede spørgsmål om din familie eller din herkomst.



Folk råber generiske asiatiske fraser efter dig (aldrig koreanske, i øvrigt).



Folk siger du taler flot dansk.



Folk taler engelsk til dig.



Folk synes du ligner en eller anden tilfældig asiat de har set tidligere.



Folk tror du dater en af dine forældre, når I færdes sammen.



Folk tror ikke du kender dine forældre, når I færdes sammen.



Folk pådutter asiatiske stereotyper på dig.



Folk hyper-seksualiserer kvinderne, af-seksualiserer mændene.



Folk spørger: ”Er du ikke nysgerrig?”(For du kommer jo ikke herfra!)



Folk siger til dig, at du skal rejse hjem, hvor du kommer fra.

Adopteret og uvidende


Verden er ikke farveblind.
Farver findes, spørgsmålet er,
hvordan vi forholder os til
dem – hvilke redskaber og
hvilket perspektiv vi
italesætter farver i?
Hvis ikke du selv definerer din
identitet, gør andre det for
dig.













Alle har fordomme, om ting der føles ukendte.
Adopterede vil i løbet af deres opvækst blive set som en minoritet
som den almene dansker dybest set ikke ved noget om.
Adopterede er ofte vokset op uden at kende nogen voksne
kulturformidlere fra det land de kommer fra.
Vores oprindelige familie og mødre bliver sjældent italesat som
relevante forbilleder.
Adopterede har ingen eller kun meget få oplysninger om deres
historie før adoptionen. Disse oplysninger viser sig ofte at være
forkerte eller ufuldstændige.
Uden interaktion med det sprog, den kontekst og kultur, der er en
del af vores etnicitet, risikerer vi adopterede selv at blive lige så
uvidende.
Når vi selv bliver forældre bliver vi muligvis konfronteret med vores
egen manglende viden.

Hvad er normalt?
Jane Jin Kaisen

Loving Belinda
2006-2015



The Loving Belinda project began
in 2006 with the video Adopting
Belinda in which Mr. and Mrs.
Anderson, a supposedly AsianAmerican couple in Minnesota,
are being interviewed by a
Danish TV host for a series on
Danish heritage because they
have just adopted Belinda, a
white girl from
Denmark. Everything appears
ordinary with the exception that
the racial and cultural dynamics
are reversed.

Hvordan reagerer vi?
Før:

Bliver ”hyperdanske”.
Undgår andre adopterede.

Undgår at forske i vores oprindelige kultur.
Undlader at søge efter oprindelig familie.
Undlader at rejse til Korea.
Undlader at diskutere adoption med adoptivfamilie.
Internaliserer fordomme.

Det føles grænseoverskridende at tale om at være adopteret.
(Især med andre adopterede)
Efter:

Søger nye fællesskaber.
Lærer om koreansk mad/film/kultur/sprog, etc.

Rejser til eller flytter til Korea.
Genforhandler identitet med venner og familie.

Vi kan se, at
adopterede ofte
gennemgår en
forudsigelig
udvikling, når først vi
bliver eksponeret til
andre adopteredes
erfaringer i et trygt
forum, og finder
fællesskaber, hvor
det er OK at være
adopteret og være
nysgerrig.

At tage til Korea:
hjemvendt og fremmed
















Kulturchok – vi er ”dårlige” koreanere.
Vi er funktionelle analfabeter.
Adopterede, der besøger Korea for første gang, føler sig tit enormt fremmedgjorte.
Koreanere kan ikke forstå, hvorfor vi er anderledes, for vi ligner jo dem.
Med lidt øvelse, falder vi i med omgivelserne, på godt og ondt.
Handlinger, der før legitimerede vores tilhørsforhold til fællesskabet er nu i stedet
ekskluderende.
Vi drikker eller fester meget, mens vi søger efter svar.
Vi kan ikke tale med vores egen familie.
Vi kan ikke forstå vores egen familie og vice versa.
Omvendt kulturchok tager ofte markant længere tid end det første kulturchok, når man igen er
en synlig minoritet.
Vores venner og familie i Danmark, har svært ved at forstå vores oplevelse.

Hvad kan man gøre som forælder?




Adoptanter kan og skal
bidrage positivt til at
facilitere og udvide
adopteredes referenceramme
inden vi selv er myndige.

Don’t tell it, show it!





Det er ikke den adopteredes
rolle at gøre deres forældre
til multietniske ved at være
passivt farvede.
Det er deres forældres
opgave at give deres børn
noget at spejle sig i ved aktivt
at omgås ligeværdige voksne,
der ligner deres børn.

Ønsker til fremtiden?
Rettigheder: Giv adopterede mulighed for
at tage aktivt, kvalificeret og individuelt stilling
i forhold vores oprindelse, slægt, sprog, kultur
og opdragelse.
 Forskning: Lad os undersøge, hvad der
sker både før og efter adoptionen. Vi har
brug for værktøjer, der anskuer hele det


system vi er en del af, så kan varetage
vores egen søgning og opnå ejerskab på
vores egne informationer som voksne.
Aktivisme: Love kan ændres så de
svageste parter bliver stillet bedre i begge
samfund!


Relevans i den bredere racismedebat












Adopterede er de bedst integrerede indvandrere.
Vi er på godt og ondt total-assimilerede.
Alligevel vil vi for en del af befolkningen aldrig blive opfattet som ”helt danske” eller blive
behandlet sådan.
Indvandrere, der har bevaret deres egen kultur oplever markant mere racisme!
Det ikke er offerets skyld at man bliver diskrimineret mod!
Selvom indvandrere bliver lige så assimilerede som os vil de stadig opleve diskrimination.
Adopterede klager sjældent, fordi vi ikke har nogen oprindelig baggrund at falde tilbage til
– vi har ikke noget at sammenligne med.
Hvis omverdenen derimod lytter til de erfaringer vi oplever, kan øget empati forhåbentlig
forbedre, hvordan vi møder folk, der ikke ligner os generelt.

Slut
Tak for
tiden!
Hav en
god aften
^_^

