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Tysklands president hotade chefredaktör
4 januari 2012

Tysklands president Christian Wulff ska i minst två fall personligen ha försökt
stoppa artiklar om hans privatliv. Skandalen växer för varje dag då det dyker upp
nya uppgifter om presidentens relation till förlaget Springer.

Bakgrunden rör en låneaffär som avslöjades av tidningen Bild-Zeitung i december förra året. 2008
lånade Christian Wulff en halv miljon euro av ett företagarpar för att köpa ett hus. Den
kristdemokratiske politikern, som då var regeringschef i Niedersachsen, ljög sedan om sina
förbindelser till paret inför delstatsparlamentet. 

Inför tidningen Bild-Zeitungs publicering om affären ringde presidenten upp chefredaktören Kai
Diekmann och hotade honom. Journalisterna bakom artikeln skulle dras inför rätta om texten
publicerades. Presidenten ska även ha hotat med “krig” och avslutat den tidigare vänliga
relationen mellan honom och tidningen. 

Ironiskt nog befann sig presidenten samtidigt i Qatar där han talade om vikten av fria medier.
Bild-Zeitung lät sig heller inte påverkas och publicerade artikeln dagen efter.

– Att försöka tysta Europas största tidning och tro att man kommer undan med det ostraffat var
knappast ett klokt beslut, sa medieforskaren Steffen Burkhardt till nyhetssändningen
Tagesthemen.

Förutom chefredaktören ska president Wulff även ha ringt chefen för förlaget Springer som ger ut
Bild-Zeitung.

Detsamma skedde också i somras då tidningen Welt am Sonntag från samma förlag intervjuade
presidentens halvsyster. Christian Wulff ska då ha bjudit in journalisten i ett försök att övertala
tidningen att stoppa artikeln.

Tabloiden Bild-Zeitung har enorm genomslagskraft i Tyskland. Tidigare försök från personer att
stoppa artiklar har visat att det snarare ger motsatt effekt.

Flera stora medier hånar nu presidenten för hans agerande. Det anses inte vara
statsmannamässigt utan jämförs med en provinspolitiker som ringer lokaltidningens redaktion.

Presidenten själv har valt att ännu inte uttala sig. 

Carl Undéhn
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frilans, Tyskland

Tipsa en vän

Läs fler artiklar om
Kommentera
Senaste nyheterna

HP kräver personuppgifter för kommentarer
Skriver brev till fängslade svenskar
Avkodningsdom överklagas till HD
Ingen oppositionell radio kvar i Ungern
Ekspong ny tidningschef på NA
100 italienska tidningar hotas av nedläggning
TV 4 visar tittarrekord för 2011
Aftonbladet startar en hälsotidning till
Fler medlemmar i Journalistförbundet
"Twitter har skapat en ny medieelit"
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