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Revisor Karsten Hamborg Ravnsgaard modtager Retspolitisk Forenings hæderspris  
 
Hvad gør du, hvis du skal vælge mellem samfundets og dit eget bedste? Det dilemma stod den 32 -årige revisor Kar-
sten Hamborg Ravnsgaard i. Ravnsgaard var ansat som revisor i Søndergaard El, da han i 2019 fik kendskab til mis-
tænkelige sager, som klarlagde korruption, svindel og regnskabsfusk i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Ravnsgaard valg-
te at tilsidesætte sine private og økonomiske interesser for at afsløre den omfattende svindel i Forsvarets Ejendomssty-
relse.  
 
Ravnsgaard vidste, at det ville få store konsekvenser for ham personligt, men han valgte, hvad der var 
vores alles bedste – at få standset misbruget - vejede tungest. 
 
Advokat og formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist udtaler: ”Det kræver et særligt mod 
og en dybt forankret integritet at vælge at gøre det rigtige i sådan en situation”. Derfor modtager 
Ravnsgaard Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT ved et offentligt debatarrangement den 3. 
oktober 2020. 

 
Temaet for debatarrangementet lyder: Hvad kræver det at udvise ægte civilcourage? Og hvad er pri-
sen for at gøre det rigtige?  

 
Lørdag den 3. oktober klokken 14.15 er tilhørere såvel som pressen velkomne til at deltage ved uddelingen af 
hædersprisen KAFKAT. Efter prisuddeling, fra klokken 14.30 til ca. 16.00, afholdes en offentlig panelde-
bat om whistleblowere og den pris, som de betaler, både privat og professionelt.  
Debatten handler desuden om, hvorfor det er så vigtigt at føre kritisable forhold i den offentlige og 
den private sektor frem i offentlighedens lys samt den danske whistleblower-ordning sammenholdt 
med forholdene i andre lande.  

 
I paneldebatten deltager 

 
o HD revisor Karsten Hamborg Ravnsgaard, som har afsløret svindel, regnskabsfusk 

og korruption i Forsvarets Ejendomsstyrelse.  
o Journalist Peter Ernstved Rasmussen, redaktør af det forsvarspolitiske netmedie OLFI, som ofte ta-

ger fat i kritisable forhold internt i det danske forsvar og andre offentlige instanser. Han er en en-
mandshær, som har modtaget publicistprisen for bl.a. at afsløre nepotisme, embedsmisbrug og korrup-
tion i forsvaret.  

o Cand.jur. Jesper Olsen, formand for Transparency International, Danmark, hvis or-
ganisation blandt andet kæmper mod og afslører misbrug fra offentlige myndigheder, 
bestikkelse og korruption. 

 
Debattens moderator er advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening. Der er fri ad-
gang til arrangementet.  

 
Retspolitisk Forening har tidligere givet æresprisen KAFKAT til blandt andre rektor Henrik Vester-
gaard Stokholm, dr.jur. Flemming Balvig, Gadejuristen, Exitcirklen, Fangekoret, tidl. formand for 
Folketinget og justitsminister Erling Olsen samt landsdommer Kallehauge. 
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Adresse:  RUSK, Baggesensgade 3, 2200 Kbh. N. Af hensyn til antallet coronasikrede pladser bedes du sende en mail 
om din deltagelse til info@retspolitik.dk. Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.  
 

  
 

Kontakt: Bjørn Elmquist, mobil + 45 51 20 07 76   
Retspolitisk Forening: http://www.retspolitik.dk  


