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Michael Jackson kanske är död, men hans 
vackra musik och fantastiska personlighet 
lever genom mig i evighet.

Jag växte upp med Michael Jacksons musik. Han har 
betytt mycket för mig, jag har inga ord för att förklara 
hur mycket han (Miko) betytt, det enda jag vet han är 
min bästa vän. Hans artisteri har fångat och fascine-
rat mig från första dagen jag såg honom. Hans musik 
och texter har ett mycket starkt budskap, och har in-
spirerat mig att bli en bättre människa.

”If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change”
(Ungefär: Om du vill göra världen till en bättre 

plats, syna dig själv och gör sen ändringen. Michael 
Jackson i låten ”Man in the mirror”./Red.)

Det är inte överdrivet, om jag säger Michael Jack-
son är född popmusiker och har gett sitt liv för musi-
ken. Michael Jackson är annorlunda än andra artis-
ter. Han är en enormt begåvad och unik artist. Hans 
musik, sång, dans, koreografi är hans egen stil och 
han kopierade aldrig andra artister, även om han själv 
säger att hans förebild var James Brown. Han har gett 
otroligt mycket till den här världen. Michael Jackson 
har använt sin talang att ändra världen, människorna 

och musiken, och göra den till ett bättre ställe. På 
grund av hans musik och charmighet.

Hans hudsjukdom (vitiligo och lupus) gjorde hans 
hud ljusare och gjorde honom känslig för solen. Me-
dia har förstört hans liv istället för att försöka stötta 
honom. Media och sjukdomen har inte stoppat honom 
från att uppnå sina  mål och drömmar.

Michael Jackson har betytt oerhört mycket för 
popmusiken. Med sin perfektionism och totala pro-
fessionalism har han inspirerat många artister, som 
Justin Timberlake, Usher och Chris Brown Han är 
också mycket mer än musik, med sitt scensspråk, vi-
deos, image och shower.

Han var en underbar pappa
Han var kungarnas kung
Michael Jackson ”a true inspiration”
The entire world is calling your name; singing 

your song, dancing your dance, wearing your t-shirt, 
everything about you. I wish you were here today to 
see all this and how much you mean for the world.

The day you died, a part of me died
a part that  I´ll never get back?

Semira Yassin
Volontär, Föreningen Fjärde Världens kontor

Varför
Michael
Jackson

Michael Jacksons betydelse som förebild för det afroamerikan-
ska samhället ska inte underskattas. Vid minnesstunden som 
tv-sändes även i Sverige efter hans död i somras endast 50 år 
gammal, höll bland många andra Martin Luther King Jr:s dot-
ter och son ett tal. Många anser att det bland annat var de som 
vuxit upp med Michael Jacksons musik som röstade fram Barack 
Obama som president.
På bilden Michael Jackson med USA:s president 1981-1989, 
Ronald Reagan, med fru Nancy. Bild från wikimediacommons

Här uttrycker Fjärde Världens Semira 
Yassin hur mycket Michael Jackson 
betytt för henne.
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