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LEDARE

Rasism och 
pseudovetenskap

Rasism är ett komplext fenomen som har många orsaker 
och djupa historiska rötter. Under vårens och somma-

rens oroligheter i USA har vi blivit smärtsamt påminda 
om hur lång väg som återstår innan vi har förpassat den till 
historiens skräphög. Men för att kunna göra det så måste 
vi studera och förstå vad rasism är och hur den fungerar.

I viss mån är det lätt att påstå att en rädsla och miss-
tänksamhet mot andra grupper har haft evolutionära för-
delar sedan urminnes tider. Att känna samhörighet och 
förtroende för människor som vi tycker mer liknar oss 
själva kan anses vara naturligt. Men även om det skulle 
ligga någonting i detta så är den rasism som vi ser idag en 
mycket nyare konstruktion. Och när den växte fram var 
det inte ursprungligen en fråga om biologi utan grupptill-
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hörighet på andra nivåer, främst religiösa och ideologiska, 
underblåst av politiska och ekonomiska incitament.

Oavsett grunderna för rasism så är det två saker som är 
viktiga att komma ihåg. För det första sitter vardagsrasis-
men så djupt i den vardag vi lever i att vi inte ens alltid ser 
den. I ljuset av nyhetsfl ödet från USA är det lätt för oss i 
Sverige att se detta som ett amerikanskt problem. Vi kan 
förfasas över det systematiska våldet mot svarta och latin-
amerikaner i USA och samtidigt klappa oss själva på axeln 
och tycka att vi i Sverige är så mycket bättre.

Men rasism och fördomar fi nns överallt. Även Sverige 
har en mörk historia som det talas väldigt lite om, bland 
annat vad det gäller hur de samiska folken och romska har 
diskriminerats och utnyttjats genom tiderna. Det handlar 
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om ockupation och tvångsförflyttningar och andra kränk-
ningar. Även om man argumenterar att det var mycket 
värre förr så finns rasism fortfarande kvar. Och man bör 
också komma ihåg att även gamla illgärningar har stort 
inflytande på människors situation idag. Vad gör vi för att 
komma till rätta med det? Försöker vi ens?

Det andra man bör ha i åtanke är att varje försök att 
rättfärdiga rasism vetenskapligt är dömt att misslyckas. 
Det beror på att varje indelning i raser blir godtycklig och 
motsägelsefull. När vi nu har teknik som gör det möjligt 
att studera vårt DNA, så finner vi att människoarten är 
väldigt homogen och inte kan delas in i tydligt avskilj-
bara grupper med avseende på genetik och nedärvda 
egenskaper. Fysiska attribut som hudfärg återspeglar inte 
gemensamma egenskaper i allmänhet. De traditionella 
”raserna” (vita, svarta etc.) representerar varken gemen-
samt ursprung eller gemensamma nedärvda egenskaper. 
Indelningen av människor i raser är därför inget annat än 
ren pseudovetenskap.

Indelningen av människor i raser är ett kulturellt be-
tingat fenomen utan hållbar biologisk eller annan veten-
skaplig grund. Den pseudovetenskap som används för att 
rättfärdiga rasindelning och rasism är särskilt angelägen 
att bekämpa. Vi har mycket kvar att göra, men som tur 
är så har vi ett bra vapen mot pseudovetenskap: riktig ve-
tenskap. -


