
Cavling til journalisterne bag Støjbergsagen 

 
Hermed indstiller jeg Politikens journalister Hans Davidsen-Nielsen og Carl Emil Arnfred 
til Cavlingprisen 2017 for deres afsløringer af udlændingeministerens ulovlige instruks om 

tvangsadskillelse af unge asylpar. 
 
Baggrund:  

21. maj kunne Politiken afsløre, at udlændingeminister Inger Støjberg var blevet advaret af 

sine embedsmænd forud for en ulovlig instruks, som hun gav via en pressemeddelelse året 
før. Den første artikel var delvis baseret på anonyme, mundtlige kilder, men i de efterfølgende 
afsløringer, er ministeren taget i at give forskellige og direkte usande forklaringer på forløbet 
op til. 

 
Sagen er rettelig blevet sammenlignet med Tamil-sagen, fordi den på samme måde handler 
om et ministeriums ulovlige administration over for flygtninge og et efterfølgende forsøg på 
cover up. 

 
Den klare forskel til tamilsagen er, at vi i dag lever i et spin-inficeret demokrati, hvor pressens 

arbejde bliver direkte forsøgt undermineret  af politikere og kommunikationsfolk. I 

begyndelsen forsøgte ministeren således at slå igen ved at beskylde Dagbladet Politiken for 
politisk bias for derved at undergrave journalisternes troværdighed. 

 

Journalistisk set er afsløringerne kørt snorlige med alle nødvendige forbehold og markeringer 

af, hvad der står klart i sagen og hvad der står mindre klart, herunder hvad der er 

holdningsbaseret og hvilke konsekvenser, den ulovlige instruks har medført blandt de 

tvangsadskilte. 

 

Afsløringerne handler måske konkret om en ministers ulovlige instruks, men overordnet set, 

har journalisterne afsløret noget endnu vigtigere, nemlig at de demokratiske spilleregler i 

forhold til mindretal er sat ud af kraft,  så længe et flertal i Folketinget beslutter sig for at se 
igennem fingre med en ministers ulovligheder - herunder at tale usandt i samråd med 

Folketinget. Tilmed afslører sagen, at den offentlige forvaltning nu er blevet så lukket, at 
pressen ikke længere har adgang til at kontrollere magthaverne i samme grad som før den 

seneste ændring i offentlighedsloven. 

 
Sammenfatning:  
Støjbergsagen er det tætteste, vi i år er kommet på klassisk Watergate-journalistik, hvor 
journalister bider sig fast i en politisk sag og forfølger magthavernes ulovlige handlinger med 

efterfølgende forsøg på cover-up. I en tid med omfattende mikrofonholderi og reel 
obstruktion af pressens arbejde fra en hær af spinfolk, er det vigtigt at belønne de ihærdige 
kolleger, der holder snuden i sporet og kører benhårdt efter væsentlighedskriteriet uden at 
underlægge sig tidens krav til hurtighed og underholdning. Og uden at ryste på hånden, når 

magthaverne bider igen.  
 
Med venlig hilsen 
Paula Larrain 

 


