BIDRAG GULDSPADEN
"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig
journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte
kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört"

Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda 9 september, kl.17.00
Bidrag publicerade 1 juli‐31 dec skall vara FGJ tillhanda 10 januari, kl. 17.00
För varje inlämnat bidrag tas det ut en avgift på 250 kronor. Detta betalas in senast
samma dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 - 6 Döp betalningen
med rubriken på det inlämnade bidraget. Om betalning inte kommer in till FGJ
diskvalificeras bidraget.
VILKEN KLASS AVSER BIDRAGET?
Dagstidning mindre än 100 000 i upplaga
DESSA PERSONER ANMÄLS: (DESSA BLIR DE NOMINERADE ‐ DE SKALL HA GJORT EN BETYDANDE INSATS.)
(Observera att för arbetsledare finns priset Gyllene dynamon)
Linda Danhall, Lotta Nilsson
FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER: (DESSA BLIR EJ NOMINERADE)
Fotograferna Göran Ström och Magnus Pehrsson deltog med en bild vardera
PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
Första publiceringsdag 10 juni 2010. Fortsatt publicering; se medskickat material
VAR PUBLICERADES JOBBET?
Tidningen NSD, Norrländska Socialdemokraten
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)
Outokumpu och utsläppen. Haparanda översköljs av giftiga ämnen. Efter grävet kräver kommunen att
befolkningen ska hälsoundersökas och skoleleverna får inte längre plocka bär i Riekkola. Det framkom
också att en analys, som visar på otjänlig odlingsmark, är ”borta”. Nu ska en ny mätpunkt för
föroreningarna installeras i naturreservatet Riekkola. Forskare pekar på vikten av fortsatt forskning,
länsstyrelsen delar uppfattningen. Kommunen och länsstyrelsen ställer nu högre krav på bättre rening vid
Outokumpu. Riksdagsmannen Peter Eriksson (MP) lyfter frågan om en lagändring. Naturskyddsföreningen
jobbar för en grupp som ska jobba mot utsläppen.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
Vi har avslöjat och belyst det faktum att Haparanda kommun är Sveriges största och ett av Nordens största
nedfallsområden av cancerogena ämnen, vilket inte varit känt sedan tidigare bland allmänheten.
Enligt all expertis är detta något som ger negativa hälsoeffekter, men trots det har Haparanda kommun valt
att mörklägga informationen.
De styrande förklarar tystnaden i frågan med att de inte vill ”oroa befolkningen”.
Vi har lyft miljöfrågan till debatt och nu är den på agendan.
HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Utgångspunkten var en lingonanalys som visar förhöjda halter av giftiga ämnen i bär.
Vi reagerade på att ingen annan reagerade.
Varför tilläts skolbarnen i Haparanda att plocka lingon där det finns utsläpp av sexvärt, cancerogent krom?
Även andra ämnen var klart förhöjda i det område som kommunen lanserade som friluftsområde, varför
pratas det ingenting om det?
Hur påverkar utsläppen människors hälsa?
Kan konsekvenser i miljön och hälsan vinna ”fighten” mot arbetstillfällen?
Frågorna drev oss vidare.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?
Vi började med att läsa på och vi tog hjälp av experter för att förstå helheten.
Vi gick igenom olika industriers utsläppsrapporter och fann att Outokumpus utsläpp var/är i särklass.
Vi läste på om olika ämnens påverkan på människor och miljö.

Vi gav oss ut och träffade Outokumpus lokala företagsledning, folk på ”insidan”, allmänheten.
All information bearbetades i omfattande analyser.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Dokument, experter, forskarrön, människor på fabrikens insida, allmänhet, f d politiker som var med när
dokument mörkades.
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Ovilja att presentera fakta (företagsledningen).
Många ämnen är klassade som farliga, men det finns alltför lite forskning om vad de gör för skada i kroppen
vid långvarit exponering.
Landstinget saknar statistik avseende sjukdomar, kommunvis indelning, varför lokala skillnader avseende
exempelvis cancerförekomst och förekomst av hjärt‐ och kärlsjukdomar inte går att visa vilket också
försvårar forskningen.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Vi började med håltimmesjournalistik, från det att vi började gräva mer aktivt tog projektet tre månader
varav de två sista veckorna på heltid.
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Haparandas kommunledning är inte glad, ”vem vill bo här nu?” undrar kommunalrådet Gunnel Simu (S).
Naturvårdsverket har berömt granskningen och Naturskyddsföreningen har framfört hyllningar.
Kollegor har frågat om idén och tillvägagångssättet och berömt grävet dels för att en viktig fråga (miljön)
hamnat på dagordningen, dels för att vi lyckats förklara det komplicerade på ett begripligt sätt.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej.
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION

http://www.nsd.se/outokumpuochutslappen/default.aspx

Om anmälan består av fler än tre delar skall innehållsförteckning över artiklarna/inslagen bifogas anmälan.
OM FLER ÄN TRE DELAR: ANGE VILKA TRE ARTIKLAR/INSLAG SOM BÄST BESKRIVER/GER EN BILD AV
GRÄVET, SÅ SOM DE STÅR I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. INGEN MOTIVERING BEHÖVS.
”Hela Haparanda är förorenat”, ”Rekordvärden och utsläppen bara ökar” samt ”Här släpps världens giftigaste
gas ut”.

BIDRAGET HAR ANMÄLTS AV:

TELEFON/E‐POST TILL ANMÄLAREN:

Linda Danhall, Lotta Nilsson

Linda Danhall; 070‐373 60 20, linda.danhall@nsd.se
Lotta Nilsson; 070‐327 89 75, lotta.nilsson@nsd.se

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
Se ovan.

Regler:
•

Detta formulär SKALL användas för anmälan av bidrag till Guldspaden. Ifyllt skall detta formulär max
vara fyra sidor Länkar till inslag/bilder får räknas bort. Inget av det förifyllda får tas bort,
teckenstorleken skall minst vara 10 pt.

•

10 exemplar av arbetet skall skickas in tillsammans med 10 utskrifter av detta formulär + ev
innehållsförteckning. Om grävet består av flera artiklar/inslag skall samtliga artiklar/inslag skickas in i
10 exemplar. Detta skickas till:
Grävande Journalister c/o JMK
Box 27861
115 93 Stockholm

Leveransadress för bud:
Karlavägen 104, 4 tr

•

Detta formulär skickas in ifyllt via e‐post till kansli@fgj.se senast sista dagen för inlämning.
”Guldspadebidrag” skrivs i ämnesraden. Formuläret skickas som bilaga märkt enligt modellen
[KLASS]_[Identifikationsord] (t.ex. ”RIKSTV_Quick” om SVT‐reportagen om Tomas Quick hade
nominerats)

•

Observera att det finns två inlämningstillfällen per år ∙
Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda senast 10 september.
Bidrag publicerade 1 juli ‐31 dec skall vara FGJ tillhanda senast 10 januari.
Om ovanstående datum infaller på helg är sista anmälningsdag nästföljande vardag.

•

Anmälan skall vara komplett på sista inlämningsdagen, dvs 10 exemplar av arbetet + 10 ifyllda
formulär skickat/budat till kansliet och ett mejl till kansli@fgj.se . Icke kompletta anmälningar, eller
anmälan som på annat sätt inte uppfyller reglerna diskvalificeras utan att anmälaren meddelas.

•

Har du frågor om processen? Mejla eller ring till kansliet:
E‐post: kansli@fgj.se
Telefon: 08‐665 40 10

•

Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar
offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida i februari/mars varje år. Juryn beslutar själva hur
många bidrag i varje klass som skall slutnomineras.

