
København, den 6. november 2019 
 

Indstilling af journalisterne Allan Sørensen og Natascha Rée Mikkelsen til 

Cavlingprisen 
 

Til Cavlingkomiteen 
 

Jeg vil gerne indstille journalisterne Allan Sørensen og Natascha Rée Mikkelsen til 

Cavlingprisen for deres afslørende, nuancerende og vedholdende artikler i 

Weekendavisen om de danske syriensfarere. Efter den officielle nedkæmpelse af 

Islamisk Stat i marts 2019 er Danmark i stigende grad blevet konfronteret med 

spørgsmålet om, hvad man skal stille op med de såkaldte syrienskrigere med 

tilknytning til Danmark, som nu sidder fanget i syriske lejre og fængsler.  
 

Med en række dybdeborende artikler har journalisterne sat fokus på denne 

problemstilling med indlevende og detaljerede beskrivelser af en række af disse 

sager. Artiklerne har ikke kun været med til at præge den danske debat. De har også 

givet et indblik i enkelte syriensfareres hidtil ukendte fortællinger. Gennem et 

enestående kildenetværk var det Allan og Natascha, der afslørede sagen om den nu 

11 måneder gamle, forældreløse danske dreng, der i sommeren lå syg i den berygtede 

al-Hol-lejr i Syrien. De danske myndigheder er nu involveret i sagen. En anden 

afsløring omfatter en af de danskere, der i årevis er blevet opfattet som en af de mest 

brutale syrienskrigere, efter at han på Facebook offentliggjorde et billede, hvor han 

står foran afhuggede hoveder i byen Raqqa. I en omfattende artikel citerer Allan og 

Natascha tre af hinanden uafhængige kilder i Den frie syriske Hær for at bekræfte, at 

denne mand i virkeligheden arbejde imod Islamisk Stat som spion for Den frie 

syriske Hær.  
 

De forskellige sager fortælles med dyb indlevelse gennem de to journalisters 

enestående adgang til kildenetværk i et uhyre følsomt miljø, som det har taget års 

arbejde at få adgang til. Der tages konstant etisk hensyn til kildernes sikkerhed. 

Samtidig fremstår artiklerne samlet set som vigtige og nødvendige bidrag til et af de 

største internationale opgør i Danmark såvel som i Europa siden afslutningen af 

Anden Verdenskrig.  
 

Jeg har per bud den artikelserie, som prisindstillingen omfatter. Den skulle gerne 

være jer i hænde inden kl. 12. Ellers må I endelig sige til. 
 
  
De venligste hilsner 
Klaus Wivel 
Redaktionschef / Managing editor 


