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Indstilling af Sjælsmark til Cavling-prisen 

Journalister har ikke i sig selv magt til at ændre på forhold, som kan se uretfærdige ud. Men vi kan 

dokumentere forholdene, vi kan spørge beslutningstagerne, hvorfor noget forholder sig, som det gør, og hvis 

vi bliver ved med at spørge, så kan det også lade sig gøre at informere offentligheden på en måde, som giver 

beslutningstagerne en mulighed for at ændre på forholdene. Det er det, som er sket på Sjælsmark.  

Det handler om noget, som altid har været vigtigst i vores fag: Nogle mennesker, der ikke har nogen 

stemme, og som få har sympati for, lever under kritisable forhold, men ingen aner det, og mange er 

ligeglade. Disse mennesker lever bag et hegn, er underlagt rigide regler og bliver holdt under opsyn af 

fængselsbetjente, selv om de ikke har gjort noget kriminelt andet end at få afslag på asyl. De må ikke spise 

mad på værelserne med deres børn, de har ikke køleskab, og hvad man end mener om dem, så har de børn, 

der er uskyldige. 

Journalist Olav Hergel og fotograf Miriam Dalsgaard har skrevet nyheder og reportager og fotograferet, og 

de er blevet ved. Først var der ingen andre end de to tilstede. Der var heller ingen andre, der interesserede 

sig for det. Sådan var det i mere end et år. Så kom børneorganisationerne, Ombudsmanden, de andre 

medier, broccoli-sagen, Røde Kors, politikerne og til sidst valget. Et flertal i befolkningen og blandt 

politikerne synes ikke at børn skal behandles på den måde, som de er blevet. Nu skal centeret lukkes for 

børn.  

Det er sket på to år, og det rækker langt ind i fremtiden. Alle de børn, der i fremtiden risikerer at ende i 

samme situation, kommer til at leve under andre og bedre forhold. Det er det, som er konsekvensen af Olav 

Hergel og Miriam Dalsgaards fremragende, forbilledlige og prisværdige journalistik.  

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Frich 

Souschef, Politiken 

 

 
 
 



INDHOLD  
OKTOBER 2017  
Svært traumatiserede børn anbringes på udrejsecenter(25. oktober 2017)  
Ni år gammel, syv år i Danmark, elleve asylcentre og bange (27. oktober 2017)  
Børns Vilkår: Sjælsmark er en sort plet på danmarkskortet (29. oktober 2017)  
NOVEMBER 2017  
Inger Støjberg angrebet på udrejsecenter (4. november 2017)  
Børns Vilkår og Støjberg dybt uenige om Sjælsmark (8. november 2017)  
Hun overfusede Støjberg: Man kan ikke ånde på Sjælsmark, det var det, jeg ville sige (11. november 2017)  
DECEMBER 2017  
Howaida har givet op efter 13 år i Danmark (1. december 2017)  
JANUAR 2018  
50 børn på udrejsecenter på ubestemt tid (15. januar 2018)  
S-ordfører: Vi lyver for hinanden om afviste asylansøgere (20. januar 2018)  
APRIL 2018  
Sjælsmark gør børn urolige, aggressive og hvileløse (16. april 2018)  
Socialdemokratiet står fast på Sjælsmark, som Radikale kalder en betændt byld (19. april 2018)  
MAJ 2018  
A-forside plus PS (27. maj 2018)  
Danmark slås med sig selv på Sjælsmark (30. maj 2018)  
JUNI 2018  
Støjberg går til samråd med solidt flertal i ryggen (12. juni 2018)  
Du er godt nok hård i filten, minister (13. juni 2018)  
OKTOBER 2018  
F]: Røde partiledere forlanger bedre forhold for udviste asylbørn (14. oktober 2018)  
Mellem det værste og det allerværste vælger jeg det værste (14. oktober 2018)  
En hel familie er ved at gå til grunde (25. oktober 2018)  
NOVEMBER 2018  
Sjælsmarks børn drømmer sig væk (21. november 2018)  
DECEMBER 2018 

Røde Kors i usædvanlig skarp kritik af Udrejsecenter Sjælsmark (11. december 2018)  

Ombudsmand kritiserer Udrejsecenter Sjælsmark: Børn har for hårde vilkår (21. december 2018)  
JANUAR 2019  
Jeg beder om noget broccoli og nogle kartofler. De siger nej. Det er kun til små børn (4. januar 2019)  
Borgen Indefra Et monster og et døende håb i hjertet (5. januar 2019)  
Partitjek: Hvad vil Folketingets partier gøre for at hjælpe de 118 børn på Sjælsmark? (9. januar 2019)  
Nu har de kartofler nok på Sjælsmark (9. januar 2019)  
FEBRUAR 2019  
I Sjælsmarks ventesal går livet i opløsning (17. februar 2019)  
APRIL 2019  
Taufiki, 10 år, Sjælsmark, altid angst (5. april 2019)  
Jeg var bange for, det var os, de ville hente (5. april 2019)  
Partitjek: Skal børnene bo uden for Sjælsmark? (5. april 2019)  
Tesfaye: Svigt af forældre (6. april 2019)  
Røde Kors: Alarmerende mistrivsel hos børn på Sjælsmark (6. april 2019)  
Alle mennesker i verden skal have en dag, hvor det går godt (13. april 2019)  
Verden er grum, men Gud er stor (19. april 2019)  
MAJ 2019  
Der var engang et håb (6. maj 2019)  
JUNI 2019  
Jeg håber, de lukker Sjælsmark (16. juni 2019)  
Sjælsmark: Nu skal børnene væk (27. juni 2019)  
JULI 2019  
Nu må børnene på Sjælsmark tage maden med ind på deres værelse (4. juli 2019)  
AUGUST 2019  
Medarbejder på Sjælsmark: Lad børnene blive her (3. august 2019)  



SEPTEMBER 2019  
Den uendelige tragedie (21. september 2019)  
OKTOBER 2019  
Bred folkelig opbakning til at hjælpe børnene på Sjælsmark at få et bedre liv (27. oktober 2019)  
Forskudsnekrolog over Sjælsmark (27. oktober 2019) 

 


