
Til Cavlingkomiteen: Indstilling af Lars Fogt, Jeppe Findalen, Christian Stemann, Sofie
Frøkjær, Henrik Jensen, Lasse Sandborg, Mikkel Jensen, Mathias Blædel, Maya Tekeli
og Emil Findalen for deres projekt “Et godt tilbud” hos Frihedsbrevet

Det kan synes fjernt for de fleste, at penge kan købe politisk indflydelse i Danmark, et af
verdens mindst korrupte lande. Det kan virke fjernt, at enorme beløb fra hemmelige
pengemænd i det skjulte fodrer politikerne og får deres udelte opmærksomhed.

Det har i årevis været noget nær en offentlig hemmelighed, at man i skjulte afkroge af det
politiske Danmark har været klar til at omgå love og regler for at skjule store økonomiske
donationer, som er blevet kanaliseret ind i partiernes pengekasser. Men ingen har kendt til
omfanget.

Der har således været flere mindre sager, hvor politikere er taget i at omgå reglerne, men
det er ofte blevet ved netop enkeltsagerne.

Det har nu ændret sig med et imponerende projekt, som Frihedsbrevet har publiceret under
valgkampen i oktober 2022.

Gennem skjulte optagelser har Frihedsbrevets journalister endegyldigt dokumenteret et stort
demokratisk problem, som hverken er defineret af politisk farve eller ideologisk
overbevisning, men snarere synes at være udtryk for en flosset moral på tværs af partiskel.

Frihedsbrevet har samarbejdet med den bedrageridømte virksomhedsejer Mads Grønlund
Dinesen, som har kontaktet alle partierne og fingeret, at han ville støtte deres valgkamp med
50.000 kroner på den ene betingelse, at han kunne være anonym, selvom grænsen for,
hvornår man skal registreres, er 22.200 kroner.

Højst opsigtsvækkende viser det sig, at et bredt udsnit af partierne systematisk rådgiver i,
hvordan store pengebeløb med lyssky metoder kan kanaliseres ind i partikasserne.

Det er eksempelvis blevet afsløret, at fødevareminister Rasmus Prehns (S) kredsformand
foreslog flere metoder til at kanalisere 50.000 kroner hemmeligt ind i Socialdemokratiets
partikasse – metoder, som kredsformanden åbent indrømmede var en omgåelse af reglerne.

Det er kommet frem, at en stribe partier har vejledt i, hvordan man laver den såkaldte “Britt
Bager-finte”, hvor donationer fra den samme person i strid med reglerne kan deles op i
mindre bidder, så bidragsyderen holdes anonym. Og det er kommet frem, at flere af de
partier, som tidligere har tordnet mod den slags fusk med reglerne, gør sig skyldige i
selvsamme.

Projektet glimrer med overbevisende, grundig og systematisk research, som er indhentet
med kontroversielle, men fuldt ud berettigede og nødvendige metoder.

Afsløringerne har også allerede haft flere konsekvenser. Kredsformanden bag Venstres
gruppeformand, Thomas Danielsen, har trukket sig fra sin post, og medarbejdere i partierne
har fået frataget ansvaret for at arbejde med donationer. Samtidig har Enhedslisten varslet,
at en ændring af partistøttereglerne bliver en del af de kommende regeringsforhandlinger.



Men mest af alt har projektet blotlagt, at metoderne til at kanalisere hemmelige penge ind i
dansk politik er langt mere udbredte og omfattende, end det hidtil har været kendt.

Derfor fortjener holdet på Frihedsbrevet at vinde årets Cavlingpris.

Med venlig hilsen

Mads Brügger, ansvarshavende chefredaktør på Frihedsbrevet


