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SLUTA FEGA!
Paolo Roberto om hatbrev, knivhugg och att våga stå
upp för sina åsikter
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”Våga ta fighten, du slipper i alla fall bli uppäten av lejonen.” Det säger Paolo Roberto i
en intervju i ungdomsbilagan Mot strömmen.
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Modern manlighet. Det är temat för Paolo Robertos föreläsning i Ulricehamn där vi träffas. Vi tar i
hand och slår oss ned vid ett bord i cafélokalen. Paolo får veta att temat för hela vår
ungdomsbilaga, där intervjun med honom är en del, är ”Mot strömmen”. Hans kommentar till det
är given: ”Mer mot strömmen än jag är kan man ju inte bli.” Och han har rätt.
Han växte upp i en stockholmsförort tillsammans med en svensk-skotsk mamma och en italiensk
pappa, katolska kyrkan och den kristna tron var en självklar del av livet.
- Jag gick till kyrkan och var väldigt aktiv där som liten. Jag brukade vara korgosse, berättar han.
På frågan vad som hände sedan funderar han kort. Livet kom att förändras och med tiden följde
tyngre och tyngre kriminalitet. Som tonåring klassades Paolo Roberto av svensk polis som en av
de tre farligaste ungdomarna under 18 år, sett över hela landet.
- Jag är dyslektisk och det började gå dåligt i skolan, behovet av att hävda sig växte sig starkt
samtidigt som förorten och närheten till tuffa gänget lockade. Det gav cred att vara med där. Alla
vill ju bli älskade, i brist på det respekterade, fruktade och till sist hatade, gängen ger en
tillhörighet, förklarar han den negativa utvecklingen.
Det gick så långt att han hellre stod kvar än att fly om någon drog en kniv, allt för att få respekt
från gänget. Han har blivit knivhuggen tre gånger, i ansiktet, ryggen och benet. Men boxningen
kom i hans väg och blev på sätt och vis hans räddning, även om han själv inte beskriver det
riktigt så.
- Det var en tio år lång och väldigt smärtsam terapi, säger han och skrattar.
Trots att Roberto varit ökänd för kriminalitet, gjort filmroller och agerat åsiktsmaskin i media är
det i en annan roll vi vant oss att se honom. Det är som boxningsprofil och idrottspersonlighet de
flesta känner Paolo. Utan en gnutta svensk jante eller försök att förringa sig själv målar han upp
bilden av sin egen boxningskarriär på följande sätt:
- Jag är tuff. Bevisligen har jag varit en av världens bästa boxare, en av svensk boxningshistorias
bäste boxare. Jag är tuff, upprepar han.
Från att ha spridit skräck i Stockholmsnatten spred han skräck i ringen, han tog mästarbälten och
blev känd som en stenhård slagskämpe. Men kvällen kom när hans liv tog ytterligare en ny
vändning. I en match om mästartiteln gick han i golvet, och hann inte resa sig innan domaren
räknat till 10.
- Jag blev knockad i min sista match, det var en lördag. På måndagen hade jag startat mitt första
företag. På onsdagen hade jag sålt in sex dokumentärer till en TV-kanal, ett mångmiljonprojekt.
Det kallas fighting spirit.
Och på den vägen är det, idag driver han tre företag, han sysslar med boxningsgalor, syns i TV
och i tidningar där han uttalar sig gärna och ofta om allt ifrån proffsboxning till matlagning och
moraliska frågor. Det kan verka som en solskenshistoria, från buse till erkänd och respekterad

tyckare. Men med det motto Paolo Roberto lever efter är den till synes långa livsresan kanske inte
så konstig.
- Det är bara att fightas, byta tandskydd och vara beredd på nästa rond, säger han med ett brett
leende.
Han har tagit med sitt vokabulär från tiden som ringkämpe in i sin nuvarande verksamhet som
krönikör och tyckare. Han säger ordet fajtas otaliga gånger under intervjun och att stå upp för
värderingar och åsikter är som att gå en match, men med ord istället för handskar.
- Det är ett behov jag har, att sticka ut hakan. Men det är också ett uttryck för den jag är. Jag
tycker om att fightas. Det finns en bra mening i en av Kents låtar, ”jag slåss för att hålla kroppen
varm”.
Mer än en kändis har odlat en bild av sig själv i pressen för att få uppmärksamhet, men Paolo
menar att hans reaktioner och utspel inte grundar sig på taktiska överväganden.
- Det är ingen pose för mig, jag blir arg och reagerar på saker och det är min natur. Jag kan inte
bita ihop och säga att det är okej om jag inte tycker så.
Har denne hetlevrade debattör då aldrig sällat sig till mängden för att smälta in och slippa sticka
ut? På frågan om han någon gång tyckt en sak bara för att andra sa så, fast han själv inte höll
med, blir svaret ett enda ord.
- Aldrig.
Tung kriminalitet, heta ronder och hetsiga ordkrig till trots. Hans största kamp hittills kom smått
chockartat i en fråga som är relaterad till hans kristna tro. I februari 2006 publicerades ett upprop
om äktenskapets bevarande av ett flertal samhällsdebattörer och samfundsledare. Syftet var att
ta ställning för äktenskapets nuvarande utformning, definierat som en förening mellan en man
och en kvinna.
Sedan dess har tusentals svenskar skrivit under på uppropet till stöd för dagens äktenskapslag.
Av de cirka 40 som först skrev under var de flesta kända som religiösa företrädare. Och sedan var
det Paolo Roberto, undertecknad som proffsboxare. Något som skulle få oanade följder. Mannen
som varit inblandad i de mest kontroversiella av frågeställningar möttes av hat för sin
ståndpunkt.
- Jag har sagt de mest provokativa saker. Men enda gången jag känt att det varit riktigt hett om
öronen var när jag skrev på uppropet för äktenskapet. Det är det absolut mest kontroversiella jag
någonsin gjort. Och det var inte alls menat som det. Jag fick flera hatbrev för att jag tog ställning
för det. Förut har hatbreven jag fått alltid varit rasistiska, men nu handlade de också om min tro.
Sören Andersson, ordförande i RFSL, sa i en artikel i Aftonbladet att han var mest förvånad över
att se Paolo Robertos namn på listan, och drog sedan till rejält. ”Jag tycker väldigt illa om den här
gruppen av människor”, kommenterade han undertecknarna till uppropet.
Paolo Roberto menar att händelsen visar vart vindarna i samhället blåser.
- Det finns en väldigt stark politisk och framförallt medial kraft som arbetar mot tvåsamhet och
äktenskap.
Överhuvudtaget reagerar Roberto starkt på det åsiktsmonopol som han menar breder ut sig i
samhället. Han tror att många drar sig för att säga att de är kristna på grund av att man inte
längre vågar stå för värden som följer den kristna tron.
- Kom igen, vi måste stå för vår kristna tro. Det är bra att vara annorlunda, och att vara kristen
är det mest provokativa du kan vara idag i Sverige. Jättekonstigt, men så är det. Sedan är alla så
väldigt konflikt-rädda. En läskig grej i Sverige är att alla måste vara överens om allt, alla ska
tycka som jag.
Hans uppmaning till unga kristna är att våga.
- Sluta fega. Tittar man på de första kristna, alltså hårdare och tuffare än så blir inte folk. Våga ta
fighten, du slipper i alla fall bli uppäten av lejonen.

Profil
Namn: Paolo Antonio Roberto
Ålder: 38
Familj: Söner Enzo 3 år och Elisa några veckor gammal. Fru Lena.
Bor: Södermalm i Stockholm
Gör: Driver företag, sticker ut hakan i media. Dessutom en av de tio mest anlitade föreläsarna i
Sverige enligt Talarforum.
Paolo om:
Proffsboxning: Det är klart folk själva måste få avgöra vad de vill göra med sina liv. Om rökning ska
vara tillåten måste proffsboxning också vara det.
Könskvotering: Jag är mot all kvotering.
Abort: En svår fråga, när börjar livet? Men när det är ett liv kan man inte ta bort det. Efter tolfte
veckan anser jag att det är mord. Men som kristen får man aldrig döma.
Zlatan Ibrahimovic: Han är kung. Jag älskar Zlatan, han är nyttig för Sverige. Han får så mycket skit
fast han är en av världens bästa spelare.
Paolo Roberto: Finns det nog superlativ i det svenska språket för att beskriva denna person. Vore
jag ödmjuk så vore jag perfekt. (skratt)
Jesus Kristus: Tröstaren. Det är han som bär mina synder.

