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Mediernes mobning
Det er ualmindelig trist at se jer skrive om Prinsegemalen. ''Var for syg til at fejre fødselsdag: Nu er
prinsegemalen rejst på ferie til Venedig'' - en artikel I har fra Ekstra Bladet, skriver I. Hermed
insinuerer I - alle I medier, der i årevis har talt nedladende om ham - at han løj sig syg til Dronning
Margrethes fødselsdag. Under tv2s dækning af fødselsdagen tales der om, hvorvidt Prinsegemalen i
virkeligheden er syg, men måske i stedet sur. Jeg er nu 47 år, og fra jeg var barn/ung og frem til nu,
har man hørt alle mulige ondskabsfulde rygter, og nedladende og bagtalende tale om
Prinsegemalen. Det er simpelthen så uendelig trist - til at græde over faktisk, og meget pinligt. Det
er pinligt, fordi han må føle, at 'Danmark' har det sådan med ham. Men det er jo jer der mobber
groft! Ualmindelig groft. I mobber - alt imens der køres den ene kampagne efter den anden for at få
børn til at lade være med at mobbe hinanden. På www.exbus.dk - Aarhus Universitet, fortæller
Helle Rabøl Hansen om mobningens natur. Hun fortæller om Mads, der mobbes. Det er ligegyldigt
hvad Mads gør; spiser, taler, hans forældre etc. ALT er simpelthen galt - det er ligegyldigt hvad han
gør eller ikke gør. Det handler ikke så meget om Mads, men om eksklusionen. At ekskludere. Hvis
jeg havde været Prinsegemalen, havde jeg for længst forladt Danmark. Jeg er så ked af det på hans
vegne. Kronprins Frederik og Prins Joakim m.fl. talte lidt om den måde 'Danmark' har set på deres
far - og at det har været svært, i et program på tv for nogle år siden. Nu er Prinsegemalen blevet 80
år - kunne I for fanden ikke lade ham være i fred nu!!
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