
Indstilling til Cavlingprisen 2017 
 
Vi indstiller hermed journalisterne Jens Anton Bjørnager og Henrik Jensen fra Berlingske 
samt Jacob Friberg og Andreas Karker fra BT for deres artikler om forholdene på en række 
muslimske friskoler bragt i de to aviser i perioden fra maj til oktober 2017. 
 
I Danmark er der en lang tradition for oprettelse af friskoler, som hvert år modtager adskillige 
hundrede millioner kroner i støtte fra staten. Og netop derfor er det vigtigt, at offentligheden 
får indblik i, om skattekronerne forvaltes i overensstemmelse med loven. 
 
I en årrække har særligt de frie skoler med et muslimsk værdigrundlag været genstand for 
ophedet debat og er blevet beskyldt for at skade integrationen og skabe parallelsamfund. 
Men sjældent er danske medier lykkedes med at trænge ind bag murene i en ofte lukket 
verden. 
 
På den baggrund begyndte Berlingskes journalister at undersøge området, hvorefter 
journalister fra BT ligeledes afdækkede afgørende forhold. De to medier har uafhængigt af 
hinanden undersøgt området, men har begge afdækket en række forhold i serierne, der 
sammenlagt tæller over 60 artikler.  
 
Dækningen har vist, at der på i alt 6 ud af landets 29 muslimske friskoler er grundlæggende 
problemer med enten den pædagogiske linje, ejerforhold, de ansattes ytringer eller 
misforvaltning af skattekroner. 
 

- En investor med direkte forbindelse til en verdensomspændende islamisk 
organisation overtog i al ubemærkethed Nord-Vest Privatskole og forsøgte i strid 
med loven at øve indflydelse. Kort efter aflagde Undervisningsministeriets tilsyn 
Nord-Vest Privatskole et uanmeldt besøg, hvor der blev fundet 
undervisningsmateriale, der indeholdt beskrivelser af jihad og martyrdom 
akkompagneret af et billede af en soldat bevæbnet med en riffel. Senere kom det 
frem, at viceskolelederen havde delt Hizbollah-materiale på sociale medier. 

 
- En ledende medarbejder på Iqra Privatskole rådgav ved siden af sit job på skolen 

børn og unge via en hjemmeside, hvor han frarådede dem at have ikke-muslimske 
venner. Senere kom det frem, at en anden ledende medarbejder har tætte 
forbindelser til en ung mand, der er tiltalt for at slutte sig til Islamisk Stat. 

 
- På Roser Skolen blev det afdækket, at den omdiskuterede og racismedømte imam 

Abu Bashar på kant med loven har indflydelse på skolen. Det kom frem, at han har 
støttet skolen med flere hundrede tusinde kroner, og at hans søn var indsat som 
skoleleder.  

 
- Lederen af Al Quds Skole havde antisemitiske billeder fra Hamas på sin 

facebookprofil. Desuden havde en klasselærer skrevet antisemitiske facebookopslag, 
hvor han også argumenterede imod, at muslimer samarbejder med de danske 



myndigheder. Det blev også afdækket, at skolen har modtaget 1.8 mio. kr. fra en 
saudisk bank. Skolen blev sat under tilsyn på grund af artiklerne.  

 
- Der er særlige regler for pigers udseende og påklædning på DIA Privatskole, hvor 

en organisation kaldet Den Islamiske Forening har siddet på magten. Det sår tvivl 
om, hvorvidt der er ligestilling mellem kønnene på skolen, mener tilsynet, der brugte 
artiklerne til at indlede en sag mod skolen. 

 
Bag artikelserien ligger måneders arbejde, der bygger på en systematisk gennemgang af 
flere hundrede siders aktindsigt, samt gennemgang af bestyrelsesreferater, regnskaber, 
anklageskrifter og profiler på sociale medier. Samtidig er artiklerne et resultat af 
vedholdende arbejde i lukkede miljøer, hvor kilderne i flere tilfælde har frygtet at udtale sig. 
 
De to artikelserier har haft en række konsekvenser. 
 
Tilsynsmyndigheden har erkendt, at tilsynet ikke har været grundigt nok, hvorefter ellers 
lukkede sager blev genåbnet. Og flere gange er Berlingske og BTs artikler inddraget som 
dokumentation i tilsynsmyndighedernes arbejde.  
 
I september og oktober mistede Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skolen deres 
millionstøtte og er efterfølgende lukket. 
 
På friskolerne Iqra Privatskole, Roser Skolen, Al Quds Skole og DIA Privatskole har 
styrelsen indledt, udvidet eller genåbnet tilsynssager på grund af artiklerne. Desuden har 
artiklerne ført til afskedigelser af en viceleder på Iqra Privatskole og en lærer på Al Quds 
Skole. 
 
De to serier har også resulteret i stribevis af debatindlæg i danske medier og et stærkt 
politisk fokus på friskoleområdet. Eksempelvis skiftede Socialdemokratiet kurs og ønsker nu 
at lukke de muslimske friskoler. Men mere konkret har artikelserierne medført, at et flertal i 
Folketinget i form af regeringen og DF nu vil indføre otte stramninger af friskoleloven som 
direkte konsekvens af BT og Berlingskes artikler. Bl.a. skal personer kunne udelukkes fra at 
virke på en fri grundskole. Og der skal være flere værktøjer til at undersøge, hvem der reelt 
styrer friskolerne, og om de er uafhængige fra udefrakommende interesser.  
 
De fire journalister fortjener årets Cavlingpris for at have afdækket forhold, der er væsentlige 
indspark i den offentlige debat om integration, samt et helt grundlæggende spørgsmål om, 
hvordan millioner af skattekroner hvert år forvaltes på et udsnit af de muslimske friskoler i 
Danmark. 
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