Cavlingprisen uddeles hvert år til en journalist, der ”i særlig grad har udvist initiativ og talent”. Den
anerkendelse bør i år gå til P1 Orienterings Ole Hall for hans opsigtsvækkende, omfattende og yderst
samfundsvæsentlige afsløringer af forsikringsbranchens ulovlige afvisninger af gravide og nybagte mødre.
Ole Hall har med sin grundige kulegravning påvist, at i omegnen af 4.200 kvinder har fået ulovlige og
kønsdiskriminerende afslag fra deres forsikringsselskab. Og det tal kan endda vokse de kommende
måneder, fordi selskaberne er blevet pålagt af Finanstilsynet i dette efterår at skrive ud til flere af deres
kunder, som kan være blevet snydt for dækning.
Konkret har afslagene fra forsikringsselskaberne betydet, at gravide og nybagte mødre ikke har fået
forsikringsdækket den behandling hos psykologer, kiropraktorer og fysioterapeuter, som de har haft krav
på. Når skaderne i eksempelvis ryg og bækken ikke bliver behandlet rettidigt og korrekt, forværres de, og
derfor er de kønsdiskriminerende afslag af en meget grov karakter, som ofte har haft voldsomme
konsekvenser for de kvinderne.
For den enkelte borger har det været svært – hvis ikke umuligt - at tage kampen mod forsikringsselskabet,
der har haft ulovlige undtagelser for gravide skrevet direkte ind i forsikringsvilkårene. Derfor har det været
særdeles samfundsvæsentligt, at journalist Ole Hall satte sig for at undersøge sagen. Hans afsløringer og
interview med de mange svigtede kvinder har lagt et betydeligt pres på forsikringsbranchen, som ikke har
kunnet gøre andet end at lægge sig fladt ned og undskylde de systematiske afslag til gravide, der har stået
på i årtier. Heldigvis er selskaberne efterfølgende blevet tvunget til at kompensere de mange, som har fået
kønsdiskriminerende og ulovlige afslag.
Ole Halls journalistiske vinkel på problemstillingen har både været skarp og sober. Der er samlet tale om
særdeles grundigt og velformidlet journalistisk håndværk, som har haft flere højere formål som
ligebehandling, ligestilling og sundhed for den enkelte – og samtidig det meget håndgribelige formål at få
selskaberne til at rette op på deres fremgangsmåde.
Resultaterne af journalistikken er til at få øje på. Den 7.07.2021 udsendte Finanstilsynet en
pressemeddelelse om, at tilsynet har valgt at politianmelde 14 forsikringsselskaber til bagmandspolitiet.
Tilmed får kvinderne nu oprejsning og godtgjort gamle regninger, idet selskaberne er blevet pålagt at
kontakte kunder, så ulovlige afslag kan blive omstødt. Yderligere har selskaberne sat omfattende ændringer
af forsikringsvilkår i gang, og dermed kommer kvinderne til at stå bedre i fremtiden, når de får brug for
behandlinger i forbindelse med graviditet og fødsel.
Ovenstående vidner om et usædvanligt vellykket stykke undersøgende journalistisk arbejde med store
konsekvenser og samfundsrelevans, som er hæder- og anerkendelsesværdigt. Derfor indstiller jeg hermed
Ole Hall til årets Cavlingpris.
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