
Veron: Regeringen svigter whistleblowere 
 

Det er helt uacceptabelt, at regeringen nu alligevel ikke vil sikre offentligt ansattes ytringsfrihed, siger formand 

for Danmarks første whistleblowerorganisation, Mads Pramming. 

 

“Vi har set gang på gang, hvordan offentligt ansatte, der fortæller om alvorlige lovbrud, bliver retsforfulgt eller 

mødt med repressalier fra deres arbejdsgivere, mens de problemer, som de afslører, ikke bliver undersøgt. 

Whistleblowere er vigtige for demokratiet. Derfor er det helt uacceptabelt, at Mette Frederiksen nu efter 

halvandet års kommissionsarbejde afviser at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed ved lov,” siger formand for 

Veron, advokat Mads Pramming. 

 

Han henviser blandt andet til en række sager i Forsvaret, hvor whistleblowere som Anders Kærgaard eller Frank 

Grevil først har forsøgt at rapportere internt om ulovlig fangemishandling og misinformation til Folketinget, men 

til sidst har måttet gå til pressen for at få oplysningerne til offentlighedens kendskab. I begge sager er 

whistleblowerne som de eneste blevet retsforfulgt, mens de lovbrud, de har afsløret, aldrig er blevet undersøgt. 

 

“Det er især på forsvars- og politiområdet at de alvorligste sager er. Derfor er det heller ikke nok at overlade det 

til den enkelte offentlige myndighed at indføre whistleblowerordninger, som regeringen lægger op til. Selvom 

flere kommuner og regioner nok vil gøre det, er der intet der tyder på, at Forsvaret eller Politiet følger trop. Vi er 

derfor i Veron meget glade for, at både Enhedslisten og SF har fremsat forslag om en whistleblowerordning for 

ansatte i Forsvaret og Politiet, og vi forventer klart, at regeringen nu vil bakke op om de forslag,” siger Mads 

Pramming. 

 

Veron er en forening af tidligere whistleblowere og andre eksperter på området. Foreningen blev stiftet sidste år i 

forbindelse med en høring i Folketingets retsudvalg om netop whistlebloweres manglende rettigheder i den 

offentlige forvaltning. Foreningen leverer praktisk og juridisk rådgivning til potentielle whistleblowere. 

 

“Det understreger desværre behovet for en forening som vores, når regeringen trods klare løfter nu alligevel ikke 

vil sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Men det burde være en selvfølge i et retssamfund, at det er en offentlig 

opgave,” siger Mads Pramming. 

 

Kontakt 

Mads Pramming, formand 

info@veron.dk 

27276165 

 

Freja Wedenborg, pressekoordinator 

presse@veron.dk 

24260669 

 

Vedlagt pressefoto kan frit anvendes mod kreditering af Ivanna Rahm. 

 

 

Fakta 

En whistleblower er en offentligt eller privat ansat, der har gennem sit arbejde har oplevet overgreb eller lovbrud 

af væsentlig samfundsmæssig interesse, som kun kan komme til offentlighedens kendskab, hvis den ansatte 

fortæller om dem. Ofte vil den ansatte bryde en lovbestemt tavshedspligt eller risikerer fyring eller andre 

repressalier ved at stå frem. I modsætning til eksempelvis Sverige og Norge har Danmark ingen lovbestemt 

beskyttelse af whistlebloweres rettigheder. 
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