Årets Cavling bør gå til DR-Journalist Ole Hall for hans betydningsfulde afsløringer
af en branches omfattende og ulovlige kønsdiskrimination mod tusinder af kvinder.
I mere end et årti er forsikringsselskaberne sluppet afsted med at kønsdiskriminere
gravide og nybagte mødre – kvinder som i forvejen er i en særligt sårbar periode i deres
liv.
Midt i smerter, hormoner og babygylp sad jeg måbende tilbage, da jeg gang på gang blev
afvist at få behandling af mit forsikringsselskab, fordi mine skader stammede fra min
tvillingegraviditet.
Da jeg blev afvist første gang, forsøgte jeg febrilsk at google mig til, om det virkelig kunne
være lovligt. Men i stort set alle forsikringspolicer hos andre forsikringsselskaber stod der
det samme - at man ikke dækkede graviditets- eller efterfødselsgener. Og så kunne det
vel næppe være en fejl?
Tre gange afviste mit forsikringsselskab at betale for den behandling, jeg desperat havde
brug for. Mine smerter blev værre, og skaderne udviklede sig, fordi jeg ikke fik hjælp.
Og alle kvinder med efterfødselsgener, jeg snakkede med, havde oplevet det samme fra
deres forsikringsselskaber.
Så for mig er Ole Halls og DRs afsløringer af forsikringsselskabernes kønsdiskrimination
og hele problematikken efterfølgende et meget betydeligt og veludført journalistisk
håndværk med enormt væsentlige konsekvenser for kvinder og en hel branche, hvor der
nu gøres op med årelang kønsdiskrimination.
Kvinder kan nu få hjælp til behandling både under og efter graviditeten.
Forsikringsselskaberne er blevet tvunget til at kontakte alle nuværende og tidligere kunder
for at informere dem om lovbruddet og mulighederne for både erstatning og udbetaling af
udlæg for behandling.
Mine sager bliver lige nu behandlet hos Ligebehandlingsnævnet med hjælp fra Institut for
Menneskerettigheder.Og til stor glæde for min retfærdighedssans har Finanstilsynet
politianmeldt 14,forsikringsselskaber..Det var ikke sket uden DRs kulegravning af området.
I dag er jeg gravid igen, og jeg har derfor fornøjelsen af at mærke både, hvad Ole Halls
afsløringer har betydet for alle os, der er blevet afvist tidligere, og for alle os der nu kan få
behandling uden tøven. Og det gør allerede både graviditeten og tanken om
efterfødselslivet langt mere overskueligt.
Ole Halls kæmpe arbejde og initiativ har gjort en hel enorm forskel for danske kvinder –
både nu og i fremtiden. Det synes jeg er indbegrebet af en Cavling-værdig journalist.
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