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Slutsålt när David Lega inspirerade

Det är skillnad på att vara nöjd och att sitta nöjd
I mars var det dags för årets Träffpunkt Inspirationsafton. Stadshusets
plenisal fylldes till sista plats.
– Tävlar man mot alla hela tiden,
förlorar man jämt, det finns alltid någon som är bättre. Utgår du från dina
förutsättningar och strävar efter att
bli bättre och hela tiden tänja gränser
kan du bara vinna, säger David Lega.
Rubriken för aftonen var ”Tänj dina gränser
– du kan mer än du tror!”. Ett levande bevis för denna tes är David Lega själv. Hans
mor blev förkyld under graviditeten vilket
slumpartat ledde till att vissa celler i ryggraden slogs ut. Nervceller vars funktion var att
styra kroppens motorik. David är därför sedan födseln förlamad i båda armarna och har
endast 30-procentig styrka i benen, vars knän
i sin tur har 20-gradig rörlighet. En barnläkare utdömde honom till livstids förlamning
som baby. Därefter har David Lega kämpat
sig fram från att kunna sitta själv vid sex års
ålder till att vid Paraolympics i Atlanta 1996
bli utsedd till spelens främste idrottsman alla
kategorier.
Två viktiga milstolpar på vägen var dels när
han slängde elrullstolen vid 18 års ålder och
satte sig i den hemmakonstruerade tramphjulsstolen och dels när han lärde sig simma.
– Det var en otrolig kick som gav mig ett
fantastiskt självförtroende.
När David talar gör han det utifrån erfarenheter som automatiskt ger auktoritet.

Naturligt att misslyckas

För David är hans bakgrund i allra högsta
grad väsentlig. Det handlar om att utgå från
sina egna förutsättningar, alla är unika med
unika förutsättningar. Hade David inte lyckats fokusera på sina framsteg hade han heller
inte varit en av Sveriges främsta talare idag,
med 20-25 uppdrag i månaden. Allt hänger
ihop.
För David blev idrotten, till en början en
flykt från den erbarmligt tråkiga sjukgymnastiken, allt viktigare i hans personliga utveckling.
– Som jag ser det bygger utveckling på fyra
faktorer: kärlek, stöd, krav och beröm. Kraven ska vara individuella och matcha förutsättningarna. Dessutom måste man lära sig
att det är högst naturligt att misslyckas. Det
ska vi inte behöva ta oss mod till. Jag har aldrig känt att jag varit dålig.
Boccia, följdes av skytte, bordtennis och
slutligen simning. David har haft 14 världsrekord i simning och gick under sin aktiva tid
i Mölndals SS och landslaget under namnet
”kycklingen” – enbart lår och inga vingar.

Glimten i ögat

Ingen annan vuxen
människa får såna
applåder när han
visar att han kan
skriva sitt eget namn
som David Lega.

i samhället. Under David Legas liv har den
rådande officiellt korrekta benämningen gått
från; missbildad (1973), handikappad (1976),
rullstolsbunden (1982), rullstolsburen (1983),
rörelsehindrad (1992), funktionshindrad
(1997), brukare (2004) till delaktighetsinskränkt (2006).
– Varje skifte kostar cirka en
miljard kronor, är det inte fantastiskt?

På en fråga från moderator Lennart Ekdahl
om han skulle haft samma energi och entusiasm om han varit fullt frisk svarade David:
– Det kan inte jag veta. Jag är mina erfarenheter. Det är klart att mina handikapp påverkar
mig dygnets alla timmar. Jag har
inte gått på toaletten själv i hela
mitt liv, det är också en erfarenhet
Jag har
som präglar mig.
David Legas föredrag studsar aldrig känt att
Fokus på talangerna
mellan anekdoter, erfarenheter jag varit dålig
Dock välkomnar han utveckoch betraktelser. Han pratar fort
lingen för handikappade. Även
och rör sig hela tiden på scen.
om Davids drivkraft mycket
Skratten bubblar mellan varven och glimten
har hämtats från en frihetslängtan att i allra
i ögat är alltid närvarande.
mesta mån klara sig själv så uppskattar han
– Jag såg att det kommit ut en bok om hur
möjligheten till personlig assistent.
man ska bemöta handikappade. En 200 sidor
– Jag skulle kunna klara mig helt själv idag.
tjock regelbok. Det är inte klokt. Tänk om
Men då skulle jag inte få tid över till annat.
ni varit tvungna att läsa den innan ni träffat
När jag får hjälp med att klä på mig byxorna
mig.
tar det tre sekunder. Ska jag göra det själv tar
David kallar sig gärna handikappad. Men
det 20 minuter. Det är bra att jag får hjälp med
helst väjer han sig för etiketter, det krånglar
det jag är dålig på så kan jag i högre grad ägna
enbart till möten människor emellan. Som i
mig åt det som jag är bra på.
hans tycke absurda exemplet nämner han förSynen på handikappade har också förändändringen i benämningen av handikappade
rats. En mansålder tillbaka gömdes handikap-

”



pade undan, idag kan fullt friska personer låtsas vara handikappade för att få chansen att
vinna något större.
– Alla känner säkert till historien om det
spanska basketlandslaget i paraolympics i
Sydney 2004. Nio av elva spelare hade falska
intyg på att de var utvecklingsstörda. De vann
först OS-guld, som sedan togs ifrån dem.
Många tycker att det var höjden på fräckhet.
Jag ser det positivt. Det spanska basketlandslaget visar på att det är prestationen som är
viktigare än vilka förutsättningar du har.

Nya utmaningar

Efter OS i Sydney har David mest jobbat som
föredragshållare. Varför?
– Jag gjorde mitt livs lopp i Sydney. Nu
känner jag att prata inför människor ger mig
större utmaningar. Simningen hade sin funktion, under sin tid.
Ett bevis på Davids storhet som inspiratör
och talare var när han 2004 tilldelades utmärkelsen Årets Talare av Svenska Eventakademien.
Förra året erhöll David Lega även den åtråvärda utmärkelsen The outstanding Young
Person of the world av internationella juni-
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orhandelskammaren. Ett pris som tidigare
utdelats till bland annat Orson Wells, John F
Kennedy, Wayne Gretzky, Elvis Presley och
Leonard Bernstein.

Årets Företagare medverkade

Efter David Legas timslånga föreläsning,
med journalisten och debattledaren Lennart
Ekdahl som side-kick, diskuterade riksdagsledamoten Marita Aronsson (fp), kommunstyrelsens ordförande Bengt Odlöw (s) samt
Årets Företagare 2001, 2002, 2003 och 2004
vidare på ämnet.
Träffpunkt Inspirationsafton är ett samarrangemang mellan Mölndals stads näringslivsenhet, Företagarna Mölndal, Åbro
Företagsklubb, Föreningssparbanken samt
OffiTech.
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