
Whistleblowerforening: Forslag er ikke nok 
 

Veron hilser den nye betænkning om whistleblowerbeskyttelse velkommen. Men det er ikke nok, hvis vi for 

alvor skal sikre, at whistleblowere tør stå frem med vigtige oplysninger. 

 

Justitsministeriets udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger har i dag afleveret deres 

betænkning til Folketinget. Her anbefaler de blandt andet ansættelsesretlig beskyttelse af whistleblowere. 

 

Whistleblowerforeningen Veron hilser betænkningen velkommen. Men det er ikke nok, understreger formand 

Mads Krøger Pramming. 

 

- Det er godt, at udvalget har fokus på behovet for at beskytte whistleblowere mod fyring. Men hvis en 

arbejdsgiver vil af med en offentligt ansat, der blæser i fløjten, er der andre måder at gøre livet surt for 

ham eller hende på - for eksempel ved at fryse vedkommende ud. Derfor er udvalgets forslag ikke nok, 

hvis vi for alvor skal sikre, at whistleblowere tør stå frem med vigtige oplysninger, siger Mads Krøger 

Pramming, der til daglig arbejder som advokat. 

 

Verons næstformand, den tidligere efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard, har selv oplevet at blive truet 

med fængsel og frosset ud af sine tidligere kolleger i Forsvaret, efter at han i 2012 offentliggjorde en video af 

fangemishandling under en dansk-ledet militæroperation i Irak. 

 

- Vi ser gang på gang, at ansatte, der fortæller om åbenlyse ulovligheder i eksempelvis Forsvaret, bliver 

forfulgt af deres arbejdsgivere uden at de fejl, de peger på, bliver undersøgt. Det problem bliver ikke løst 

alene ved at skrive ansættelsesretlig beskyttelse ind i loven. I mit tilfælde ville det eksempelvis ikke have 

gjort nogen forskel. Derfor er der stadig brug for organisationer som Veron, hvor ansatte kan få anonym 

og uvildig rådgivning, siger Anders Koustrup Kærgaard. 

 

Veron er en forening af whistleblowere, advokater, journalister og eksperter på området, der arbejder for at sikre 

whistlebloweres rettigheder, blandt andet gennem oplysning og rådgivning af potentielle whistleblowere. 

 

Organisationen blev stiftet sidste år i forbindelse med en høring i Folketinget om whistlebloweres rettigheder. 

 

For yderligere oplysninger: 

 

Mads Krøger Pramming 

Formand 

Mail: info@veron.dk 

Mobil: +45 6063 9557 

 

Ivanna Lailah Rahm 

Presseansvarlig 

Mail: presse@veron.dk 

Mobil: +45 6069  6585 

 

Find pressebilleder og læs mere om Veron på www.veron.dk/kontakt 
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