
Veron: Fængselssag viser alvorligt hul i loven 
 

Regeringen svigter både ansatte og indsatte i fængselsvæsenet, når den ikke vil sikre whistlebloweres 

rettigheder, siger whistleblowerorganisationen Veron efter en ny sag om overgreb i Kriminalforsorgen. 

 

En række medier fortæller i dag historien om fængselsbetjenten Marianne Jørgensen, der blev frosset ud af sine 

kolleger, efter at hun havde rapporteret til sin ledelse om vold mod en indsat. 

 

Marianne Jørgensen måtte undervejs i sagen kæmpe med falske vidneudsagn fra sine kolleger, mobning på 

arbejdspladsen og en ledelse, der ikke bakkede hende op. Presset fik konsekvenser for både hendes arbejdsliv og 

privatliv, da hun fik et sammenbrud og måtte skifte arbejdsplads. 

 

Alligevel stod hun fast på at fortælle sandheden, og sagen endte med at tre kolleger blev fyret for henholdsvis 

vold og falske vidneforklaringer. 

 

“Det er fantastisk modigt af Marianne, at hun har turdet holde fast og i dag står frem. Men sagen viser også, at 

det stadig har alt for store konsekvenser for ansatte at fortælle om alvorlige problemer som vold og 

lovovertrædelser på deres arbejdsplads,” siger Mads Pramming, formand for whistleblowerorganisationen Veron. 

 

Veron har undervejs i forløbet hjulpet Marianne Jørgensen med blandt andet juridisk bistand og rådgivning. 

 

“Hvis det ikke havde været for Veron, havde jeg ikke turdet rejse problemet. I løbet af sagen følte jeg, at alle 

andre stod på den modsatte side af mig, men det at kunne få rådgivning og møde andre whistleblowere, der har 

været igennem lignende forløb, gav mig følelsen af, at jeg ikke længere var alene. Det har været afgørende for, at 

jeg har turde stå frem med budskabet om de alvorlige problemer, der er i Kriminalforsorgen,” siger Marianne 

Jørgensen. 

 

Sagen kommer få uger efter, at regeringen har afvist at beskytte whistleblowere i lovgivningen. Justitsminister 

Mette Frederiksen mener i stedet, at det skal være op til den enkelte myndighed at indføre eksempelvis 

whistleblowerordninger. 

 

“Regeringen svigter både de indsatte og modige ansatte som Marianne, når den ikke vil tage ansvar for at sikre, 

at ansatte kan stå frem uden at frygte fyring og mobning på arbejdspladsen, når de fortæller om sager af 

væsentlig samfundsmæssig interesse. Selvom vi er rigtig glade for, at vi har kunnet hjælpe Marianne, så burde det 

jo ikke være op til en privat organisation som vores,” siger Mads Pramming. 

 

Fakta 

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. 
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