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sport & affärer

porträttet

Diabate Dialy ”Dallas” Mory
Ålder: 68
Karriär: Städare, fiskrensare, stuveriarbetare, tidningsbud, fabriksarbetare, byggnadsarbetare. Drivit dansskola. Skribent för
Kvällsposten. Arbete inom Malmö Fritidsförvaltning från 1973-2002. Blev uppköpt av ”Målet i Sverige”(idag Alleris Målet) som sysslar
med ungdomsverksamhet. Sommarpratare i
P1 2003. Idag pensionerad sedan 3 år tillbaka.
Daglig ideell verksamhet för Rosengårds boxningsungdomar.
Utbildning: Autodidakt.
Titel: Pensionär.
Uppväxt: Senegal. Smeknamnet Dallas fick
han som barn i Dakar.
Familj: Stor nog.
Bor: Malmö.
Intressen: Historia, religion (ber fem gånger
om dagen som troende muslim) musik och
människor.
Favoritidrott: Individuella sporter, för dit
kommer de människor som inte fått någon
chans i kollektivet. Många av mina ungdomar
har inte fått någon chans i en hockey-, fotbollseller handbollsklubb.
Idrottslig bakgrund: Boxats. Tränat karate
(har svart bälte). Löpning. Inga nämnvärda
meriter i något fall.
Röstar på: Jag är socialdemokrat, men med
liberala tankar. Jag lägger min röst på det parti
som gynnar folket.
Favoritläsning: Självbiografier. Gillar beskrivningar av personliga öden.
Musik: Nina Simone är min favorit.
Dricker gärna: Kaffe och te.
Äter: Mycket grönt.
Årslön: Pensionärslön utan bonus + arvoden
från föredrag och seminarier.
Utmärkelser: Skånes Idrottsförbunds pris
” Årets bästa manliga idrottsliga förebild för
barn och ungdomar” 2002.
”Årets fritidsledare” 2003 (fick priset i direktsändning under Idrottsgalan). Kungliga
sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj 2007.
För enastående ungdomsarbete i Rosengård.
Prinsens Plakett 2009 (Till minne av SCIFs
(Sveriges Centralförening för idrottens främjande) ordförande 1933-1947, HKH Prins Gustaf
Adolf (HM Konungens far).” För arbetet med juniorer och seniorer inom boxningen i Malmö.”
Ledord: ”Axla inte någon annans mantel.
Sy din egen.”

Hjälten från Rosengård
Det är svårt att avgöra vem som är den störste hjälten från
Rosengård. Zlatan Ibrahimovic eller Diabate´Dialy – Mory, vanligen kallad Dallas. Om Zlatan är den mest beundrade är nog
Dallas den mest älskade. En status han fått genom allt han gjort
för ungdomarna i Rosengård under snart 40 år. På dagarna som
fritidsledare på olika skolor och på kvällarna som tränare och
ledare i Rosengårds boxningsklubb.
Hur kom du i kontakt med Sverige?

– Jag turnerade med den 25 man stora musik och dansgruppen Ballet Negro Africain 1964.Vi hade varit i Paris
och skulle uppträda på Gröna Lund
i Stockholm. Jag spelade trummor.
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Plötsligt hoppade vår manager av och
jag stod plötsligt på gatan utan jobb
och utan gage. Tyckte att människorna i Sverige verkade så sympatiska så
jag beslöt mig att försöka stanna kvar.
Det har ju blivit några år sedan dess.

skänka dem värdighet. En kille som
kan bli en duktig boxare ser man när
han börjar få ordning på sig själv, sina
kläder. Han kommer i tid. På det sättet skapar vi duktiga medborgare.

Hur kan en normal arbetsvecka se
ut för dig?

– Jag är här varje dag mellan 1719.30. Ibland tar jag även emot ungdomsgrupper från skolan dagtid.
Det blir mycket jobb, men det här är
mitt sätt att bjuda igen för allt jag fått
av Sverige.
Vilken är idrottens roll i det moderna samhället anser du?

–Vi kan aldrig utesluta idrottens
roll i det moderna samhället. Först
och främst är den berikande. För det
andra är den uppfostrande och normgivande. Idrotten förbättrar ungdomarnas roll i samhället genom att

Det här är
mitt sätt
att bjuda
igen för
allt jag fått
av Sverige.

Hur ser du på förhållandet mellan
spontan-, bredd- och elitidrott?

– Bredd- och spontan idrotten är
allas rättighet. Inget fel med elitidrott
men när det gäller boxning kan vi inte
ignorera ungdomar som vill praktisera. Det finns andra idrotter som utesluter ungdomar som inte duger eller passar in. När en kille bestämt sig
för att ta steget att börja boxas, har
han övervägt det länge. När han väl

tar steget kan vi bara inte säga nej.
Han hoppas på att kanske någon kan
ta hand om honom. För boxning är
inte bara boxning. Det är strikta regler, utskällningar, hård träning. Du
måste ha respekt för andra. Du kan
inte gå in i en boxningsring och bete
dig hur som helst.
Om du jämför dina erfarenheter
med boxningen i Afrika och utövningen i Sverige vad ser du då för
skillnader?

– Skillnaden är att den kille som
boxar i Afrika gör det med hjärtat
som i Sverige. Men får han minsta
möjlighet att ta sig fram gör han det.

I Afrika har de inte ens råd att skaffa tandskydd. De använder pappersbitar runt tänderna som de biter i.
Jag brukar skicka ner tandskydd och
gamla boxhandskar till till exempel
Gambia. Men misslyckas du här på
din väg mot en boxarkarriär kan du
alltid ta socialbidrag.
– Det sociala skyddsnätet gör att vi
inte kan få så många elitidrottsmän
för viljan att kämpa är inte lika stor.
Men idag är 80-90 procent på boxningens ranklista i Sverige nytillkomna aktiva. Varför? Jo de vill något. De
vill nå en förändring av sina livsvillkor. De vill bli svenska medborgare.

Därefter hägrar en svensk mästartitel och kanske en internationell karriär. I Sverige gör snart ingen lumpen.
De vill inte ens mönstra. Men jag får
mina killar att mönstra. Några har
tjänstgjort i Kosovo och kom tillbaka
som män.
– Framförallt tror jag att människor
måste få bygga sina egna liv och nå
stolthet genom att kunna försörja sig
själv. Först då skapas människovärde.
Inte genom bidrag och söndervårdnad. Vi måste ge våra ungdomar förtroende, kärlek och vägledning för att
de ska få självförtroende nog att ta de
avgörande stegen i rätt riktning.
Är integrationen inom idrotten en
samhällsekonomisk fråga?

– Självklart. Idrotten kan vara en
viktig väg in i samhället för invandrare. Att anpassa sig, kanske få ett
namn som idrottare men också självförtroendet i en social miljö som ger
så mycket mer än att stå och hänga i
centrum. Om någon av mina grabbar
tar beslutet att plugga hårdare, att vidareutbilda sig eller tar sig modet att
söka nytt jobb så blir det självklart en
samhällsekonomisk fråga.
Vad tycker du om Sverigedemokrater, främlingsfientlighet och
rasism?

– Sverigedemokrater är ett resultat
av vårt gemensamma samhälle. De
är en del av Sverige liksom jag. Allt
blir bättre när folk lär känna varandra. Folk som känner varandra är
inte fientliga mot varandra. Det finns
rasism även bland invandrare. Nu
måste vi klara upp situationen med
arbete och bostäder för dem som
redan finns här, innan vi kan ta emot
nya invandrare.
Är miljöer som Rosengård, Rinkeby,
Skärholmen, Tensta etc en bra
grogrund för boxare?

– Det är inte var du kommer ifrån
som betyder nåt utan vad du vill!
Titta på Zlatan han verkligen ville något. Han bestämde sig tidigt och nu
är han stor, kanske störst.
Boxningssporten har gamla anor.
Varför ska en ung människa av idag
välja att satsa på boxning framför
andra idrotter?

– Boxning är en bekräftande idrott.
Det är det bästa svaret på den frågan.
Jag kan ge dig ett exempel: En kille
här i Malmö som idag har ett stort företag boxades hos mig. När han vann
sin första match tackade han mig för
tiden på Rosengård. Jag frågade varför ska du sluta ? Du är ju duktig.
– ”Ja, men nu ska jag starta ett eget
företag. Det här var det som behövdes. Jag har bestämt mig att våga ta
utmaningen att gå in i näringslivet.”
En annan av mina grabbar är advokat idag. Men det viktigaste är att boxningen kan vara en väg
in i det sociala livet,
i samhället.
Hur försvarar du dig
mot argumenten att
boxning kan vara skadligt?

– Expertisen säger:
att nicka en boll är lika
skadligt som tio slag
mot huvudet. Du möter
bollen för att nicka den
men i boxning går du
från slaget.
Hur ser du på tjejer
och boxning?

– En gång var jag mot tjejboxning,
men det har jag fått ta tillbaka. Deras
inställning är mycket tuffare än killarnas. Det är tjejernas årtionde och det
märks på de flesta områden. Senegal
har idag fler belästa tjejer än killar.
De tar över tidigare mansdominerade yrken som till exempel inom polis
och tullväsendet.
Hur ser du på förhållandet amatörkontra proffsboxning?

– Amatörboxning räcker för de
flesta. Att bli proffs är ett fritt yrkesval. Dessutom stödjer jag proffsligor
i landet.
Hur långt är Sverige från en olympisk guldmedaljör i boxning?

– Inte alls långt. Men staten måste
satsa på ungdomarna. Det måste till
en anpassad verksamhet med skola,
plus 2-3 träningspass per dag för att
nå dit. Såna upplägg finns i Frankrike och till exempel på Cuba. Statligt
stöd betyder medaljer.
Hur ser din relation med Malmö
kommun ut?

– Den är ok. De ger oss en lokal.
Men vi söker inget aktivitetsbidrag
pga en otrolig byråkrati. Kommunen borde veta hur många som vi aktiverar. Vaktmästaren antecknar alla
som deltar i träningen här. Nu har
det precis kommit nya regler om att
vi själva ska städa lokalen. Vi måste
kvittera nyckel varje dag, för att komma in i den lokal som vi har kontrakt
på. Ibland kommer vi inte in vissa tider trots att vi varit här i hur många
år som helst. Jag måste ringa till den
så kallade ”bokningscentralen”.
”Hallå vi kommer inte in på torsdag”, ”Aha säger man där. Vi måste
ha dubbelbokat er.” Varför, jag frågar
varför, ska vi behöva gå igenom sån
byråkrati? Jag hatar papper men älskar människor.
Leder ditt ideella arbete även till
andra uppdrag?

– Ja, jag föreläser för till exempel studieförbund, arbetsgivarföreningar och företag som vill att jag
berättar om mina erfarenheter av att
arbeta med ungdomar.
Socialdemokraterna sade innan
valet att om de vann skulle de uppföra en staty av Zlatan i Rosengård. Vem tycker du först borde få
en staty – du eller Zlatan?

– Jag. För jag har gjort mycket mer
och under en mycket längre period
än vad han har gjort för ungdomarna i Rosengård. Jag ska försöka få honom att skänka en slant till verksamheten. Han är ett av alla de barn som
sprungit här hos mig i idrottshallen.



text Gustaf Berencreutz
foto bildbyrån

5

fakta Malmö
Boxningsklubb
Ålder: 67 år (ett år
yngre än Dallas)
Säte: Rosengårds
sporthall
Antal anställda: Inga
Antal aktiva: Cirka
200
Meriter: En av Sveriges bästa boxningsklubbar. Många NM, SM
och EM för juniorer.
Kända boxare från
klubben: Bland annat
Bashi Hassan (Idag i
Djurgården) med
8 SM guld och Ismael
Kone´(idag proffs i
USA) med 3 SM guld
och final i EM för
juniorer.
Sponsorer: Vi är inte
så bra på att sälja oss.
Inte heller så många
vill sponsra boxning.
Men hör av er om ni
finns!
Bidrag: Inga. Jag
ansöker inte ens på
grund av kommunens
byråkrati. Däremot får
vi medel från en del
fonder + medlemsavgifter för dem som
kan betala.

fakta Svensk 
boxning
Antalet klubbar:
Ca 160 klubbar
Antalet aktiva:
Ca 870 licensierade

