
Ytringsfrihedspris – Vibeke Manniche – May Days jubilæum 8. maj 2022 i Valby Kulturhus 

”Jeg hedder Vibeke Manniche, jeg er læge og jeg har en PHD” – med den intro har du vedholdende 
og insisterende formidlet facts, viden og holdninger i dine videoer de seneste par år. 

Allerede d. 29/2 2020 – altså 1½ uge før Mette F. lukkede landet ned, lavede du et opslag med titlen: 
”Corona, ro på”, og den 16/3-2020 et opslag om at åbne landet igen – du havde i sandhed 
gennemskuet narrativet, nærmest inden det rullede for alvor og du var også hurtigt ude og 
promovere et badge om fritagelse for mundbind. 

Du har modigt og uden filter talt det officielle narrativ midt imod i videoerne, på skrift og ved 
offentlig arrangementer og demonstrationer, og du har gjort det med en autenticitet og 
vedholdenhed, så man ikke er i tvivl om, at det kommer fra hjertet. 

Modet til at fremføre og stå på mål i offentligheden for det, du mener, er ikke nyt for dig, for det er 
gennemgående for dit engagement i dit mangeårige virke i foreninger og som debattør og 
foredragsholder. 

Du har din helt egen ligefremme stil og måde at formidle dine bidrag på, der kan skille vandene, og 
det har ofte været som en rød klud for systemet, der gerne har villet kanøfle dig. Når man søger på 
nettet på Vibeke Manniche, så støder man på beskrivelser med både kritik, kontroverser og meget 
andet, der umiddelbart kunne give løftede øjenbryn.  

Men i en tid hvor flere og flere gennemskuer, at det ikke er sandheden, der skriver historien, så er 
det måske netop et udtryk for dit mod til at handle og udtrykke din suveræne holdning – og ikke 
bøje dig for historieskriverne. 

De knubs og den modstand har tilsyneladende ikke slukket din gnist, for du har stadig dine 
meningers mod og tør lufte dem uden filter. Du har om nogen været den vagthund, som pressen 
burde have været. 

Der går rygter om, at du har kaldt dig selv  for ”Konen i muddergrøften” – men for os er historien om 
Den Grimme ælling nok mere passende som udtryk for din vandring fra udskældt til anerkendt .  

Og således tæt på bøger og litteratur har du selv udgivet et hav af bøger siden debuten i 1997 – de 
fleste fra dit eget forlag (Liva) – 18 styk ifølge vores research, omfattende både faglitteratur og 
romaner. Du har holdt en pause siden 2013, men inden længe er du klar til at præsentere din nye 
bog med titlen: ”I censurens skygge – blegner demokratiet”. Tillykke med den! 

I din video dagen efter din 60 års fødselsdagsfest d. 15. nov. 2021 gav du udtryk for din oplevelse af, 
at du ved din fest oplevede et kærlighedshav, og at dette og de positive tilkendegivelser og 
energier du i øvrigt modtager, betyder rigtig meget for dig og din energi til dit virke. 

Vibeke, du har så meget fortjent ”En pris for ytringsfriheden”, og vi håber også, at denne pris kan 
give dig en velfortjent følelse af et meget kærligt og velment skulderklap for dit utrættelige og 
vigtige bidrag til at få sandhed og saglighed ind i debatten. 

Tak for din indsats og dit engagement og stort tillykke! 

 


