
Jeg indstiller hermed journalisterne Line Gertsen, Astrid Fischer, Laura Marie Sørensen, Mathias 

Friis og Maiken Steen Frederiksen til Cavlingprisen 2016 for at have afsløret den største 

arbejdsmiljøskandale i nyere tid. 

Som arbejdsmiljøforsker har det været forstemmende og overraskende at se, at der stadig i 2016 

findes virksomheder, der i strid med lovgivningen eksponerer deres medarbejdere for så farlige 

kemikalier at et uhørt højt medarbejdere er blevet syge. Det er mennesker, der blot er blevet syge, 

fordi de har passet deres arbejde.  

Jeg blev indblandet i sagen som arbejdsmiljøforsker som skulle forsøge at vurdere hvad der er 

foregået i sagen, og jeg blev imponere af det grundige arbejde som journalisterne har gennemført. 

De har bl.a. afdækket en række uforsvarlige forhold på Siemens fabrikker, at Arbejdstilsynet ikke 

havde styr på antallet af anmeldte erhvervssygdomme, når det handlede om krone smiley 

virksomheder, at Arbejdstilsynet gang på gang havde dispenseret fra arbejdsmiljølovgivningen, så 

Siemens Wind Power kunne anvende farlige og kræftfremkaldende stoffer uden yderligere tilsyn 

eller nye revurderinger af sikkerheden på fabrikken. Journalisterne afslørede at Arbejdstilsynet i 

flere tilfælde undlod at anvende de muligheder, de havde for at indføre sanktioner overfor 

virksomheden, og afsløringerne har blotlagt at Arbejdstilsynets arbejdsgange og metoder ikke har 

fungeret i forhold til en virksomhed af Siemens Wind Powers størrelse og betydning. 

Det er en alvorlig sag, når så uhørt et højt antal mennesker er blevet syge, tre medarbejdere har 

efterfølgende fået byrettens ord for at Siemens Wind Power skadede dem og fik tilkendt 

erstatninger, men der er ingen der ved, hvilke helbredsmæssige omkostninger sagen kan få på 

sigt. Men det er mest af alt en alvorlig sag, når myndighederne ikke griber ind. 

Uden journalisternes saglige og grundige graverarbejde havde Arbejdstilsynet ikke fået et mulighed for at 

føre bedre tilsyn med krone smiley virksomheder, dispensationerne med farlige stoffer var ikke blive 

revurderet, medarbejderne ikke blevet helbredsundersøgt, og krone smiley ordningen var ikke blevet 

ændret. Der er desuden et udvalgsarbejde i gang som skal revidere hele lovgivningen omkring epoxy og 

isocyanater. Det er alt sammen noget som har stor betydning for arbejdsmiljøet for de mange, der arbejder 

med farlige stoffer i dagens Danmark, og for det fortjener journalisterne Cavlingprisen. 
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