
Indstilling til Cavlingprisen 2016: MELD-sagen 
 
Til Cavlingkomiteen 
 
Jeg indstiller hermed journalisterne Ole Ryborg og Mathias Friis til Cavlingprisen 2016 for 
deres dagsordenssættende afsløringer af mulig misbrug og svindel med EU-støttekroner, der i stedet for at 
gå til EU-oplysning har finansieret Dansk Folkeparti. 
 
Journalisterne har i en række indslag i 21 SØNDAG, TV AVISEN og Radioavisen samt i artikler 
på dr.dk afdækket, hvad der ifølge partiets egen formand har ført til den største krise i Dansk Folkepartis 
historie og en vælgerflugt fra Danmarks næststørste parti. 
 
Sagen handler om EU-støtte til det europæiske parti MELD, hvor partiets stemmesluger, Morten 
Messerschmidt, har været formand, og hvor den nuværende gruppeformand for Dansk Folkeparti i Europa-
Parlamentet, Anders Vistisen, har været kasserer. De to politikere har gjort det til deres mærkesag at 
komme misbrug af EU-støttekroner til livs, men nu bliver de undersøgt for, om de har gjort sig skyldige i 
præcis det, de gik til valg på at bekæmpe. DR’s afsløringer indgår nu i EU’s undersøgelse af mulig svindel.  
 
DR-journalisterne har blandt andet afsløret, at over 200.000 kroner fra MELD er gået til at finansiere Dansk 
Folkepartis egne sommergruppemøder i 2014 og 2015, selvom EU-støttekronerne hverken indirekte eller 
direkte må finansiere nationale partier. Journalisterne har dokumenteret, at sommergruppemøderne over 
for Europa-Parlamentet er beskrevet som MELD-konferencer, hvor Dansk Folkeparti ikke er nævnt med ét 
eneste ord. DR-historierne afdækker, at EU-Parlamentet, der fører kontrol med, om reglerne bliver 
overholdt, modtog et program med meget mere EU-indhold end det program, der faktisk blev gennemført. 
Og gennem systematisk telefonrundringning til deltagerne på sommergruppemøderne har DR påvist, at de 
fleste DF-medlemmer slet ikke vidste, de havde deltaget i en MELD-konference. 
 
Men sagen stopper ikke her.  
 
DR har også afdækket, hvordan en EU-finansieret bustur som ifølge afrapporteringen til Europa-
Parlamentet indeholdt besøg i EU’s institutioner foregik på helligdage, hvor EU havde lukket. Journalisterne 
har vist, hvordan en MELD-konference om EU i København havde en hovedtaler, der ikke talte om EU og 
ikke anede, at han deltog i en MELD-konference. De har afsløret, at Dansk Folkepartis formand, Kristian 
Thulesen Dahl, i over et år har kendt til flere detaljerede advarsler om muligt misbrug af EU-støttekroner, 
men alligevel har undladt at undersøge sagen. Og at nuværende forsvarsminister Peter Christensen (V) i 
2013 var på MELD-studietur med sin kæreste til Strasbourg uden at ane noget om, at turen var arrangeret 
og finansieret af MELD. 
 
I første interview med DR om afsløringerne sagde Morten Messerschmidt, at der ”slet ikke er nogen tvivl 
om, i min verden i hvert fald, at reglerne har været overholdt.” 
 
Men siden har sagen fået en række konsekvenser:  
Morten Messerschmidt er smidt ud af Dansk Folkepartis ledelse. Det skete for rullende kameraer i TV 
AVISEN i et direkte interview med partiets formand, Kristian Thulesen Dahl.  
Dansk Folkeparti har lavet deres egen undersøgelse af sagen og vil nu betale knap en million kroner tilbage 
til EU, der kan være brugt i strid med reglerne. Dermed ender den samlede tilbagebetaling til EU fra partiet 
på over 2,5 mio. kr.  
Partiets gruppeformand i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, vil nu udtræde af EU’s 
budgetkontroludvalg, fordi han ikke længere mener, at han er kvalificeret til at besidde posten.  

http://dr.dk/


 
Journalisterne har gravet historierne frem ved gennem kilder at få adgang til fortrolige rapporter og interne 
dokumenter fra Europa-Parlamentets administration, der blandt andet viser, hvad DF-medlemmerne har 
fortalt Europa-Parlamentet om, hvad EU-støttekronerne er gået til. Det har journalisterne sammenholdt 
det med, hvad der i virkeligheden er sket ved de pågældende arrangementer.  
 
Men Ole Ryborg og Mathias Friis har aldrig selv fældet dom eller fastslået, hvorvidt pengene er brugt i strid 
med reglerne. Til gengæld har de opsøgt førende danske og udenlandske eksperter på området, blandt 
andet Europas fremmeste forsker i EU-støtte, for at få dem til at gennemgå dokumentationen og give deres 
vurderinger af sagerne.  
 
Eksperterne har blandt andet vurderet, at man systematisk har givet vildledende oplysninger for at 
misbruge EU-midler, at sagerne peger på bevidst snyd, og at Dansk Folkeparti tilsyneladende har betragtet 
EU’s pengekasse som et tag-selv-bord. 
 
Offentligheden hørte første gang om MELD og FELD for et år siden, da 
europaparlamentsmedlem Rikke Karlsson forlod Dansk Folkeparti i protest, fordi hun ikke kunne få indsigt i 
regnskaberne for de to organisationer. Men det er først efter DR’s afsløringer, at sagens omfang er blevet 
dokumenteret – blandt andet gennem de mange konkrete afsløringer af mulig misbrug af midler 
og offentliggørelse af de fortrolige rapporter, der ifølge eksperter viser systematisk vildledning af Europa-
Parlamentet.  
 
Afsløringerne har i flere uger sat dagsorden i Danmark, men har også ført til omtale uden for landets 
grænser. Blandt andet i de førende europæiske medier Politico og EU Observer.  
 
Europa-Parlamentet har i forbindelse med dækningen sagt, at de har en ”alvorlig mistanke” om, at der er 
svindlet med EU-støttekroner. Og EU's antisvindel-enhed, OLAF, har for første gang stillet op til interview 
og fortalt, at de i øjeblikket efterforsker den mulige svindelsag.  

Uanset hvad sagen ender med, står det allerede nu klart, at Ole Ryborg og Mathias Friis nøgternt, præcist 
og systematisk har blotlagt en markant forskel på det, ledende politikere prædiker og det, de selvsamme 
politikere rent faktisk foretager sig. 
 
Det er en kernejournalistisk opgave, der er udført på fornemste vis. Og derfor skal de have Cavlingprisen 
2016.  
 
Med venlig hilsen 
Sandy French 
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