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Til Hendes Majestæt Dronningen                                                                           Malling d. 5. januar 2015 
 
Jeg vil gerne sige stor tak til Hendes Majestæt Dronningen for den flotte og fine nytårstale med 
mennesket i centrum. Og jeg hæftede mig særligt ved følgende: 

CITAT: Det gælder for de unge, som det gælder for os alle. Vi skal gøre os umage. Vi skal gøre vort 
bedste i alle livets forhold, også når andre behøver hjælp.  
Måske er der en kollega, som har brug for opmærksomhed og omsorg, bare en venlig bemærkning, 
et smil på en grå dag eller en håndsrækning, som viser, at vi kerer os om hinanden.  

Vi kan også blive vidne til, at nogen bliver chikaneret eller mobbet. Så kan man hurtigt blive fristet 
til at tænke: ”Hold mig udenfor. Hvad kan jeg stille op? Det må andre tage sig af”. Men hvis ingen 
gør noget og alle bare lurepasser, så bliver ingenting bedre. Vi kan jo også selv få brug for, at et 
menneske standser op og rækker os sin hånd. Citat slut. 

I sandhed et kærligt ”puf” til os alle og hver især. 
 
Jeg håber at andre kloge meningsdannere, politikere, fagforeninger, ledere, chefer og alle på de 
danske arbejdspladser hørte godt efter i ”timen”. 
Kloge ord, som jeg håber mange vil følge. 
 
At påvirke holdninger og ændre adfærd er en stor opgave – Men ved fælles hjælp kan meget 
lykkes. 
 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! arbejder nu på tredje år i et udviklingsprojekt omkring 
voksenmobning. 
Jeg tillader mig at sender vores seneste nyhedsbrev med statusrapport for tredje kvartal 2014. Blot 
til orientering. 
 
Med ønske om et godt og glædeligt nytår til Hendes Majestæt Dronningen og hele den kongelige 
familie. 
 
Venlig hilsen 
 
Gitte Strandgaard 
Formand og projektleder 
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