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BOHUS. Att årets mot-
tagare av kristdemo-
kraternas Vitsipps-
pris tilldelas en center-
partist reagerar säkert 
många på.

Men säger du i 
samma andetag att 
det är Shadrach Odhi-
ambo som avses byts 
förvåning snabbt mot 
applåder.

Den OS- och VM-
meriterade boxaren 
fightas fortfarande för 
ungdomar och integra-
tion inte minst i Ale 
och årets motivering 
till Vitsippspriset kunde 
blivit hur lång som 
helst.

Kristdemokraterna har sedan 
1996 delat ut Vitsippspriset 
till en person eller organisa-
tion som utfört en osjälvisk 
handling för andra männis-
kor. Årets ceremoni ägde rum 
i källaren till Bohus centrum, 
där den Mångkulturella för-
eningen i Ale driver gym och 
inte minst boxning. Tränaren 
för de 20-talet ungdomar som 
ganska nyss har börjat träna 
boxning är Shadrach Odhi-
ambo. Han är inte bara en 
av Sveriges mest meriterade 
boxare, utan också känd för 
att ha varit den första svarta 
boxaren i blågul landslags-
dress. Det blev två OS och 
framförallt ett VM-brons 
1982, men prisregnet har inte 
slutat än. I torsdags hälsade 
kristdemokraterna i Ale på i 
Bohus boxningslokal.

– Vi vill tilldela dig, 
Shadrach, årets Vitsipps-
pris 2008 för ditt fantastiska 
engagemang för ungdomar 
och integration i Ale. Du är 
ett gott föredöme i vårt sam-
hälle och som vi har förstått 
en mycket omtyckt tränare, 
formulerade sig Sune Rydén 
(kd).

Det var en rörd huvud-
person som tog emot blom-
mor, diplom, tårta och 1000 

kronor.
– Hur du använder peng-

arna är upp till dig. Känner 
vi dig rätt låter du dem säkert 
komma föreningen och ung-
arna till del, sa Sune.

Shadrach Odhiambo fick 
harkla sig och med glansiga 
ögon försökte han beskriva 
sina känslor.

– Det känns som ett stort 
erkännande och en bekräf-
telse på att det jag har gjort 
och det jag gör är rätt. Att få 
det på hemmaplan är fantas-
tiskt. Jag är väldigt tacksam 
och rörd.

Uppvaktningen gick inte 
obemärkt förbi och efter en 
kort stund fylldes lokalen 
med unga boxare som ville 
gratulera sin tränare.

– De är underbara. Jag 
gillar dem allihop. Alla blir 
kanske inte världsmästare 
i boxning, men det är fina 
killar och vi har roligt ihop. 
Boxning är så mycket mer än 
bara en sport. Det är fostran 
och social träning, berättar 
Shadrach.

1976 valde den då lovande 
boxaren från Uganda att 
hoppa av och fly till Sverige. 
Hans föräldrar hade redan 
lämnat skräckväldet och flyt-
tat till Kenya. Uganda var 
ett land utan demokratiska 
rättigheter och synsättet på 
medborgarna var allt annat 
än humanitärt. Shadrach kom 
till Sverige, där han hade varit 
på träningsläger tidigare. Han 
fick uppehållstillstånd och 
efter en tid i Majorna flyttade 
han till Bohus. Boxningskar-
riären blev framgångsrik eller 
vad sägs om 5 SM-guld, 1 
VM-brons och deltagande i 
två olympiader. Därefter blev 
det svårare.

– Jag slutade helt med 
boxning i sex år. Jag för-
sökte acceptera min nya roll 
och ville gärna skaffa mig 
ett liv med nya rutiner, säger 
Shadrach.

Om det hade varit tuffa 
matcher i ringen, så var det 
inget mot vad som väntade i 

livet som före detta boxare. 
Shadrach upptäckte att inte-
grationen i Sverige fungerade 
mycket dåligt. Han var med 
och startade ett kulturcen-
trum i Göteborg, en sam-
lingsplats för ungdomar med 
olika bakgrund.

– Vi gjorde stor nytta och 
räddade många från ett liv 
i droger och kriminalitet. 
Tyvärr, förstod inte samhäl-
let vilken nytta vi gjorde och 
när det skulle sparas stäng-
des kulturcentrumet, minns 
Shadrach lite besviket.

Engagemanget för en 
bättre intregration och ung-
domssituation har däremot 
aldrig tagit skada. Det har 
fortsatt och det var också ett 
av skälen till att han 1998 
bestämde sig för att gå in i 
politiken.

– Det är bara som politiker 
som du har makt att påverka 

samhället. Centerpartiet 
saknade aktiva invandrare i 
partiet och jag kände därför 
att det var ett bra val för mig 
att börja där, säger Shadrach 
som idag sitter med i Barn- 
och ungdomsnämnden.

I alla möjliga forum försö-
ker han lyfta integrationspro-
belmatiken. Han har gjort 
det i möten med Carl Bildt 
och Mona Sahlin.

– Jag frågade Sahlin om 
hon någonsin har sett en svart 
polis och det erkände hon att 
hon faktiskt aldrig har gjort. 
Det säger en del. När jag satt 
med i styrelsen för Idrotts-
högskolan under hela sex år 
var jag ensam om invandrar-
bakgrund under hela perio-
den.

Shadrach Odhiambos 
kritik är uppenbar och lätt att 
förstå utifrån vad han berät-
tar.

Hur vill du förändra 
integrationsarbetet?

– Vi måste skapa mötes-
platser, där invandrare och 
svenskar träffas på ett natur-
ligt sätt. Jag vill gärna införa 
kontaktpersoner, att du som 
svensk erbjuder dig att hjälpa 
en person med invandrabak-
grund att komma in i den 
svenska vardagen.

Och hur ska boxnings-
sektionen i den Mångkul-
turella föreningen utveck-
las?

– Vi ska främst träna för 
att må bra, men de som vill 
bli en duktig boxare ska få 
hjälp med det också, svarar 
Shadrach Odhiambo som 
aldrig lär sluta fightas för 
ungdomar och integration.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Shadrach Odhiambo offrar sig för ungdomen
– Belönas av kristdemokraterna med årets Vitsippspris

De unga boxarna i Ale Mångkulturella förening var inte sena att gratulera sin tränare, 
Shadrach Odhiambo, till utmärkelsen – Vitsippspriset 2008.

Vitsippspriset 2008 som kristdemokraterna delade ut till ett av Sveriges största boxnings-
namn, Shadrach Odhiambo, överlämnades av Kjell Klerfors, Sune Rydén och Birgit Hansson.

SHADRACH ODHIAMBO
Ålder: 54
Bor: Bohus
Familj: Barnen Kevin 20, Natalia 14 
som bor hos barnens mamma i Eng-
land. Sonen Ronald, 34, bor i Uganda.
Meriter: VM-brons 1982, Fem SM-
guld, ett NM-guld, två olympiader 
1980 och 1984, rankad 1:a i Europa 

1982, vann Stockholm Boz Open tre 
år i rad 1982-1984.
Politiska uppdrag: Ledamot i 
Barn- och ungdomsnämnden för 
centerpartiet.

Lördag 14 juni

Inbrott i simhallen
Nattligt inbrott i Skepplanda 
simhall. Rutan i entrédörren 
krossas varför larmet går. 
Läskedrycker, kakor och en 
kassaapparat tillgrips.
Inbrott i lifthuset i Alebacken, 
Alafors. Tjuvarna ställer till 
oreda i fastigheten.
Båtklubben i Nödinge får oväl-
kommet besök. Verktyg tillgrips 
ur en container.

Söndag 15 juni

Narkotikabrott
Försäljning av narkotika i 
Nödinge. En misstänkt gär-
ningsman finns i ärendet.
En sopsäck som står placerad i 
anslutning till ett garage fattar 
eld. Stor spridningsrisk förelig-
ger. Händelsen utspelar sig i 
Älvängen.

Tisdag 17 juni

Godistjuvar
Inbrott i Skepplanda BTK:
s klubbhus på Forsvallen. 
Gärningsmännen tar sig in i 
fastigheten genom att bryta 
upp en altandörr. Läskedryck 
och godis tillgrips.

Onsdag 18 juni

Stenkastning
Två personer i Nol blir utsatta 
för stenkastning och hot av två 
killar i 20-årsåldern.
En gärningsman grips i 
samband med ett pågående 
villainbrott i Surte. Mannen 
är i 55-årsåldern och känd av 
polisen.
En platt-tv och en dekoder 
stjäls ur en fastighet inne på 
Tudors industriområde i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/6 – 18/6: 46. Av 
dessa är tolv skadegörelse, 
två biltillgrepp och två bilin-
brott. Polisen rapporterar om 
fönsterkrossning på Arosenius-
skolan i Älvängen och på Bohus 
förskola. Vidare så har hållplat-
ser i Skönningared och Alafors 
utsatts för skadegörelse.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Välkommen till Sjövallen!Välkommen till Sjövallen!
Division 2 Västra Götaland herrar

Torsdag 26 juni kl 19.00
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