Til Cavlingkomiteen
Korruption er undergravende for ethvert samfund.
Når store danske virksomheder entrerer i nogle af verdens mest korrupte og fattige lande, sker det
derfor ofte med store løfter om etisk produktion og samfundsansvar.
Det sker særdeles sjældent, at offentligheden får indblik i, om danske virksomheder også lever op
til de fine ord. Og det sker endnu sjældnere, at et dansk medie uden hjælp fra myndigheder eller
organisationer afslører, at en af landets absolut største og mest magtfulde virksomheder er
involveret i systematisk bestikkelse.
I en artikelserie har fire Berlingske-journalister gennem en længere periode beskrevet en række
opsigtsvækkende forhold i Carlsbergs asiatiske milliardforretning.
De har afdækket, at man i Carlsbergs indiske datterselskab systematisk bestak embedsmænd
med kontanter for at holde produktionen kørende uden forstyrrelser. Den øverste ledelse i
Carlsberg, herunder adm. direktør Cees ‘t Hart, blev allerede i september 2017 advaret om
forholdene i Indien. Ledelsen involverede aldrig myndighederne.
Både Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og SØIK blev tilbage i 2018 i detaljer advaret om
forholdene i Indien, men ingen gik dengang videre med sagen. Også den danske ambassadør i
Singapore blev advaret om korruption i Carlsberg indiske forretning af en whistleblower.
Ambassadøren reagerede ikke ved at tage advarslen seriøst og konfrontere selskabet - men ved
højst kontroversielt at lække advarslen og navnet på whistlebloweren til Carlsberg, selvom
vedkommende ønskede anonymitet.
Problemerne er ikke afgrænset til den indiske forretning. På en af bryggeriets andre store
markeder i Asien - Malaysia - har Carlsberg ligeledes haft problemer med både regler og moral.
Det blev afdækket, at bryggeriet har været involveret i storstilet svindel med afgifter. En sag, der
trækker til en af de i dag højst placerede chefer i den danske bryggerikoncern.
Som konsekvens af artikelserien har Carlsberg genåbnet deres egen undersøgelse af forholdene i
Indien. Sagen har også medført, at udenrigsministeren har iværksat en række nye tiltag, der skal
styrke håndteringen af korruptionsanklager mod danske virksomheder.
De fire journalister har med flid og vedholdenhed gennem mere end et år kunnet afsløre en række
opsigtsvækkende forhold om en af landets største virksomheder og et af verdens største
bryggerier. Forhold, som offentligheden kun ganske sjældent får indblik i.
Derfor fortjener Berlingskes journalister Henrik Jensen, Michael Lund, Jakob Chor og Lars
Nørgaard Pedersen Cavlingprisen 2020.
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