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 – I varje nummer borde Fjärde 
Världen också ta upp inhemska 
minoritetsgrupper i Sverige som 
samer, tornedalsfinnar, judar, romer, 
armenier och uigurer.
 – och varför inte ta kontakt med 
den där hip-hop-gruppen som har 
samma namn som ni?
   Journalisten Jolin Boldt hade 
många tips och idéer när hon besök-
te Fjärde Världen i Stockholm.

Jolin Boldt har ursprung från Finland 
och arbetade redan där som journalist, då 
på Hufvudstadsbladet. Sedan begav hon 
sig till Sverige och är idag gift med en 
svensk man.
 – Trots att jag är svenskspråkig märkte 
jag att jag uppfattades som invandrare i 
Sverige. Jag började därför intressera mig 
för invandrarfrågorna i Sverige.
 Det ena gav det andra. Jolin hamnade på 
Invandrartidningen.
 – Jag började beskriva invandrare 
som  vanliga människor. Det var 40 000 
kosovoalbaner som skulle utvisas och de 
ringde desperat till Invandrartidningen. 
DN fattade inte att detta var en nyhet.
 – Vi jobbade med språket. Invandrare 
var med i redaktionen själva.

”DN missar en miljon”
Jolin Boldt var tidigare redaktör för 
tidningen På lätt svenska. Den finns 
fortfarande, men heter nu Sesam. 
Tidningen riktar sig till de invandrare 
som ännu inte har så lätt för svenska.
– Jag saknar faktiskt en tidning i Sve-
rige som diskuterar minoritetsfrågor 
mer allmänt. Det finns en tidning som 
heter Invandrare och minoriteter, men 
den skriver inte tillräckligt enkelt, ansåg 
Jolin Boldt:
 – och Dagens Nyheter missar hela 
tiden en miljon människor, de missar att 
invandrarna också är deras läsare. De 
behöver inte DN. 
 – Dessutom framställs muslimer alldeles 
för ofta som otäcka, generellt i medierna. 

Enligt min mening är det mediernas egen 
personförföljelse-journalistik som lett 
till vad som nu beskrivs som hoten mot 
tryckfriheten i Sverige.
  om Gringo, som har text på ”rinkeby-
svenska”, tycker Jolin:
– Många är ju kritiska, men jag tycker 
att de är ljuvliga. Fast risken är också att 
de blir ihjälkramade.

Ta upp de inhemska 
minoriteterna!

Jolin Boldt har under de senaste tre åren 
undervisat på Södertörns Högskola i 
journalistik. Hon arbetar dessutom på 
centrum mot rasisms kansli på Sveavä-
gen.
 – Verksamheten befinner sig fortfarande 
i ett uppbyggnadsskede. olika organisa-
tioner, till exempel Lo-distriktet, ingår 
och det blir många tidskrävande årsmö-
ten och medlemsmöten. Men samtidigt 
är kontakten med fackligt aktiva invand-
rare väldigt bra att ha. och centrum mot 
rasism har haft en bra kampanj kring 
diskrimineringslagstiftningen. En chile-
nare som invandrar till Spanien får rösta 

direkt i kommunalvalet. I Sverige får 
samma person vänta tre år.
   Vårt samtal kommer till slut också 
in på vad  Fjärde Världen kan ta tag i 
framöver: 
  Att vi inbjuder fler debattskribenter, 
gärna ”besvärliga” personer. Att vi pre-
senterar redaktionen i tidningen. Att vi 
bli mer gränsöverskridande och skapar 
kontakt med läsekretsen, till exempel 
via e-post ansåg Jolin Boldt också vara 
viktigt.  Även frågor som  minoritets-
språkslagen och samiska frågor.
– Att etablera bättre kontakt med romer-
na vore bra för er. De har ju förresten 
en alldeles utmärkt egen tidning nu som 
heter É Romani Glinda, ”Den romska 
spegeln”.  Minoritetsgrupper i Sverige 
borde uppmärksammas mer. När man 
skriver, och det gäller även inom forsk-
ningen, ser man inte det som finns mitt 
framför ögonen. Även i Finland finns 
ganska okända minoriteter, till exempel 
krimtatarer som lever där sedan länge.

Samer angrips i 
Härjedalen

 – kanske borde Fjärde Världen också 
etablera bättre kontakter bland ungdo-
mar, ha ungdomsutbyten med volontäror-
ganisationer, och med religiösa grupper? 
Varför inte bjuda in dem för att förklara 
hur de ser på urbefolknings- och minori-
tetsfrågor, föreslog Jolin Boldt.
   Vi tackar Jolin Boldt för hennes besök 
som gett oss många nya idéer för vårt 
fortsatta arbete, inte minst mot rasism  
–  som ju är aktuellare än någonsin: 
När jag några veckor senare slår på TV-
Aktuellt rapporteras det att sverigedemo-
kraterna i Härjedalen som nu fått plats i 
kommunfullmäktige, använder denna sin 
framgång till att öppet angripa samerna i 
trakten…

                                    Henrik Persson

Jolin Boldt på lyckat besök

[föreningsnytt]

– Jag saknar en tidning om minori-
tetsfrågor, sa Jolin Boldt.
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