Dansk Journalistforbund
Mrk.: Cavling
Gammel Strand 46
1202 København K

Indstilling af Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen til Cavlingprisen for ’Støjbergsagen’
Den kun anden rigsretssag i 100 år var aldrig blevet en realitet, hvis det ikke havde været for Carl
Emil Arnfreds og Hans Davidsen-Nielsens afsløringer om ulovligheder i ”Støjbergsagen”.
Efter mere end fire års arbejde med sagen og over 300 artikler er deres afdækning blevet en del af
historieskrivningen i Danmark. En undersøgelseskommission har bekræftet deres afsløringer, som
også har ført til, at Inger Støjberg måtte forlade Venstre, og at flere embedsmænd risikerer
ansættelsesretlige konsekvenser. Derfor står deres afdækning tilbage som demokratisk uafrystelig
og som en sag, der uanset udfaldet af rigsretssagen, vil ændre forholdet mellem regering og
embedsværk.
Den første artikel i serien blev bragt i Politiken den 21. maj 2017. Efter måneders graverarbejde
med svært tilgængelige kilder kunne Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen afsløre, at
daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg havde tilsidesat advarsler fra sine
egne jurister og udstedt en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar uden undtagelser.
I de følgende måneder og år afdækkede de to journalister sagen lag for lag.
I begyndelsen var kun meget få dokumenter i sagen offentligt tilgængelige, men ved hjælp af
aktindsigt og hundredvis af skriftlige svar til Folketinget kastede journalisterne mere lys over den
ulovlige administration, som førte til, at mindst 23 unge asylpar blev tvangsadskilt fra hinanden.
Da Instrukskommissionen i december 2020 afleverede sin beretning efter at have afhørt 42 vidner i
sagen var konklusionen ikke til at tage fejl af: Inger Støjbergs pressemeddelelse var en ”ulovlig
instruks” og adskillelserne af parrene var ikke kun ulovlige. Administrationen under Støjberg havde
været ”klart ulovlig”. Et begreb, som kun benyttes i de allermest alvorlige sager.
Siden da har de to journalister fortsat deres gravearbejde. I fortællingen ”For pigernes skyld?”
afdækkede de, hvordan flere af de tvangsadskilte kvinder var flygtet med deres kærester fra
tvangsægteskaber i deres hjemlande, og at flere af de unge kvinder forsøgte at begå selvmord,

efter de fik at vide, at de skulle adskilles fra den, de elskede. Det er hjerteskærende beretninger,
som kun understreger alvoren i denne sag.
Det er en hjørnesten i den danske retsstat, at det enkelte individ har ret til at blive hørt og få sin sag
vurderet på dens egne præmisser. Den krav på objektiv behandling af staten skal ikke kunne
knægtes af en uretmæssig beslutning. Alligevel var det netop det, der ifølge
undersøgelseskommissionen skete i sagen om den ulovlige instruks. Processen var ulovlig, fordi
udlændingemyndighederne nægtede parrene individuel behandling.
Sagen er af principiel karakter og rejser en grundlæggende og væsentlig debat om ministres
overholdelse af dansk lovgivning og internationale konventioner, samt om relationen mellem
ministre og deres embedsfolk.
Hans Davidsen-Nielsen og Carl Emil Arnfred har hele vejen holdt fokus på sagens substans og fakta
på forbilledlig vis. De fortjener derfor om nogen Cavlingprisen for at afsløre og afdække en
magtudøvelse, der aldrig var kommet til offentlighedens kendskab uden deres uopslidelige arbejde
med kilder, dokumenter og research.
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