
Kære Cavling-komité 
 
Jeg indstiller hermed journalisterne Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen fra Politiken til årets 
Cavling-pris for deres artikelserie om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ulovlige instruks 
om at tvangsadskille unge asylpar. 
     Artikelserien opruller, hvordan Inger Støjberg sidste år tilsidesatte advarsler fra sit eget embedsværk og 
gennemtrumfede en ny ulovlig praksis, der tvangsadskilte alle ægtepar, hvor den ene part var under 18 år 
gammel.  
     Journalisterne afslørede, hvordan Justitsministeriet allerede ni dage senere anbefalede 
Udlændingeministeriet at følge loven, og de beskrev, hvordan Inger Støjberg alligevel først ændrede praksis 
flere måneder senere.  
     De menneskelige konsekvenser for berørte asylansøgere er belyst gennem historier om et ungt syrisk par 
og asylcentres advarsler om selvmordsforsøg blandt de tvangsadskilte.  
     Serien pressede Inger Støjberg til at skifte forklaring om forløbet undervejs. Først erkendte ministeren, 
at hun personligt fjernede de juridiske forbehold i udkastet til instruksen, men sagde, at hendes 
embedsmænd sagde god for lovligheden. Senere ændrede hun forklaring og hævdede under et samråd i 
Folketinget, at det slet ikke var en instruks om, hvordan embedsmændene skulle administrere, men 
derimod ’bare’ en pressemeddelelse beregnet til offentligheden.  
     De to journalister har skridt for skridt dokumenteret, hvordan denne nye påstand strider mod 
ministeriets interne kommunikation, hvor instruksen blev bekræftet mundtligt og gik under betegnelsen 
’ministerens instruks’.  
     Først og fremmest er artikelserien demokratisk uafrystelig som en millimeterpræcis og derfor i 
substansen uimodsagt fortælling om, hvordan en populær minister kommer med en firkantet melding på 
Facebook på tidens mest hidsige politiske område og efterfølgende trumfer en ulovlig praksis igennem det 
danske embedsmandssystem. Det er et politisk nybrud i Danmark, at en minister er så lidt bekymret for at 
bryde loven, at hun tilsidesætter faglige advarsler for at sende et politisk signal.  
     Sagen kan endnu få konsekvenser. Socialdemokratiet har annonceret, at en eventuel ny 
socialdemokratisk ledet regering vil igangsætte en uvildig undersøgelse af sagen. Men de politiske 
konsekvenser er ikke afgørende for artikelserien. Definitionen af journalistisk kvalitet må aldrig gøres 
afhængig af stemningen i samtiden. Tværtimod viser artikelserien netop, hvad der politisk kan lade sig gøre 
på udlændingeområdet i 2017. I kontrast til for eksempel tamilsagen, som er en oplagt sammenligning. Det 
står tilbage som en central pointe i ’Støjberg-sagen’, at det forløb, som Politikens to journalister forbilledligt 
afdækker, netop ikke har væltet en populær udlændingeminister. 
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Politiken is the Danish newspaper with the largest circulation. It has been printed in Denmark since 1884. It 
can be found at www.pol.dk. 
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