
Indstilling af Helle Fuusager og Andreas Lund Munk til 

Cavlingprisen 2020  

Det kom bag på de fleste fagfolk og politikere, da Ekstra Bladet afslørede, at direktører kan trække 
53,2 og 41,7 millioner kroner ud til sig selv fra sociale tilbud til udsatte børn, som finansieres med 
offentlige midler. Helt lovligt. Og hele nationen tabte kæben, da journalisterne yderligere kunne 
fortælle, at forretningsmodellen er så indbringende, at selv en udenlandsk kapitalfond i skattely har 
øjnet en ny guldkalv og kastet sig over markedet.  

Allerede her varslede regeringen, at den ville gribe ind. Men det var kun begyndelsen. For 
journalisterne Helle Bjerg Fuusager og Andreas Lund Munk har med deres ihærdighed bragt 
afsløring efter afsløring om, hvordan offentlige midler strømmer ned i private lommer, og hvordan 
systemet synes at have mistet grebet, når det kommer til at sikre, hvad de mange millioner til 
anbragte børn og børn med tunge diagnoser reelt går til.  

De to journalister har nemlig ikke ’bare’ afsløret, hvordan udsatte børn er blevet en industri og 
pengemaskine, men også dokumenteret hvordan ejeren bag af en af de største koncerner i 
Danmark i årevis finansierede sit private luksusliv gennem midler tiltænkt sårbare børn. Og han har 
gjort det med metoder, som en lang række eksperter kalder ulovlige, og som ingen myndigheder 
har opdaget.   

Ved brug af whistleblowers og lækkede dokumenter på flere gigabytes har journalisterne givet 
offentligheden mulighed for - for første gang - at komme ind bag de flotte regnskaber og offentlige 
tilsynsrapporter. Og her kommer den grimme sandhed frem; direktøren får mere i løn end 
statsministeren og kører i luksusbiler på skolens regning. Tøj for 700.000. Dagligvarer for 1,2 
millioner kroner. Massevis af rejser samt luksus-inventar og dyre renoveringer til af private 
sommerhuse. Eksotiske ferier med en kommuneleder i sådan et omfang, at eksperter bruger ord 
som korruption og bestikkelse. Listen synes endeløs. 

Direktøren er efter Ekstra Bladets afsløringer politianmeldt af Socialtilsynet, og han er nu under 
efterforskning for sin omgang med betroede midler. Var det ikke for de to journalisters forbilledlige 
evne til at skaffe sig adgang og gennemskue komplicerede konstruktioner og beskidte tricks, var 
sagen aldrig kommet frem. Det ved vi. For hverken kommunerne eller tilsynet anede uråd.  

På blot få måneder er det lykkes de to journalister at blotlægge et menneskeligt og økonomisk dyrt 
samfundsproblem, hvor landets mest udsatte og sårbare børn står som tabere.  

Afsløringerne blev forsøgt stoppet med et fogedforbud, men retten var ikke i tvivl; historierne var 
vigtige for offentligheden.  

Journalisterne har gjort en afgørende forskel med deres journalistik på et område, hvor hver en 
krone tæller, for udover politianmeldelse- og efterforskning samt anmeldelser hos social- og 
revisortilsynet har afsløringerne ført til et omfattende udspil til ny lovgivning på området.      

Jeg mener derfor, at deres projekt Børne-baronerne fortjener at vinde Cavlingprisen 2020.   

Med venlig hilsen, 

Kristoffer Eriksen 
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Ekstra Bladet  


