Indstilling af DR‐journalist Rasmus Poulsen Larsen til Cavlingprisen

Rasmus Poulsen Larsen indstilles til Cavlingprisen for sin dækning af forureningen i Grindsted ved
Billund, som har medvirket til at sundhedsforskere og politikere igen skal forholde sig til borgernes
sundhed.
Bliver man syg af at bo i Grindsted? Bliver man dødeligt syg af kræft, nervesygdommen ALS og
hjertekarsygdomme på grund af den omfattende forurening fra Grindstedværket, der smed giftigt
kemikalieaffald i banegravsdepotet nord for fabrikken?
Det har journalist Rasmus Poulsen Larsen igennem flere år grundigt og vedholdende beskæftiget sig
med og dækket for DR.
De mange års dækning kulminerer i første omgang i 2020, hvor Region Syddanmarks regionsråd på
baggrund af en registerundersøgelse konkluderede, at svaret var nej. Borgere i Grindsted bliver ikke
mere syge end i sammenlignelige byer. Og det lød også i en pressemeddelelse, at ”…det [er] også en
lettelse, at vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og færdes i Grindsted”. Regionen gik
derfor ikke videre med yderligere undersøgelser (fase 2) af sundheden blandt borgerne i Grindsted.
Men ikke alle borgere følte samme lettelse. Og Rasmus Poulsen Larsen begynder derfor at undersøge
grundlaget for Regionsrådets konklusion. I efteråret 2021 kan han på baggrund af sin research afsløre,
at forskere i regionens rådgivningspanel mente, at forekomsten af muskelsvindssygdommen ALS og
andre neurologiske sygdomme blandt borgere i Grindsted bør undersøges nærmere. Men at dette ikke
blev forelagt politikerne eller offentligheden. Og at flere politikere derfor følte sig underinformeret.
Afsløringen medfører, at flere borgere i løbet af kort tid henvender sig til en af de medvirkende i de
journalistiske produkter, Ketty Hjøllund, og beretter om nye tilfælde af ALS i byen. Afsløringen får også
andre medier til at interesserer sig for undersøgelsen og dens reelle anvendelighed. Og sidst i oktober
2021 melder Region Syddanmark, at man vil indkalde forskergruppen bag undersøgelsen igen.
Rasmus Poulsen Larsens journalistiske arbejde med sagen og dens mange udviklinger er grundigt,
ordentligt og dygtigt. Det er udtryk for både stort overblik og evnen til at sætte sig ind i ekstremt
komplicerede detaljer. Men vigtigst er det et udtryk for journalistik, der tager borgerne seriøst. Og en
journalist der lytter, undersøger og forholder sig kritisk.
Dækningen har givet borgere en tro på, at de bliver taget seriøst og lyttet til. Den har gjort, at flere tør
stå frem og kræve svar. Og dækningen er med til at skaffe svar, der ellers ikke var kommet frem.
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