
Jørgen Steen Nielsen indstilles til Cavlingprisen for sin klimajournalistik fra 
november 2018 til november 2019.  
  
Da Jørgen Steen Nielsen i september udgav sin nye bog om klimakrisen Som gjaldt 
det livet, skrev klimaminister Dan Jørgensen i en anmeldelse, at han ville lægge et 
eksemplar af bogen til hvert eneste medlem af regeringens nye udvalg for grøn 
omstilling: 
”Jeg forærer min kolleger bogen for at minde dem om mange af de udfordringer, vi 
står over for”, skrev Jørgensen: ”Intet nyere værk, jeg har læst, beskriver lige så godt 
de dilemmaer, vi beslutningstagere kommer til at stå over for i de kommende år.” 
Denne bog blev med det samme pensum for dem, der skal realisere det, regeringen 
selv har kaldt deres vigtigste udfordring og det største problem i vores tid.  
Bogen er særdeles kritisk over for Socialdemokratiets klimapolitik, og den er hård i 
sin dom over det politiske systems afmagt over for klimakrisen. Men den er skrevet 
med den imponerende viden, den dybe forståelse af klimaproblematikkens 
kompleksitet, den sjældne autoritet og den vilje til at se håb og muligheder, der 
kendetegner Jørgen Steen Nielsens arbejde som klimajournalist. Det er derfor, den 
som kritik af utilstrækkelig politik og som anvisning af nye veje til at løse klimakrisen 
var uomgængelig for en ny regering.  
  
Klimakrisen er utroligt kompleks: Den er for det første et naturfænomen, som det 
kræver naturvidenskabelig indsigt at forstå og formidle. Den er for det andet knyttet 
sammen med en politisk og økonomisk kontekst, som det kræver særlig politisk og 
økonomisk forståelse at gennemskue og overskue. Og den er for tredje forbundet 
med avanceret magtudøvelse, som det kræver journalistisk metode og stædighed at 
afdække og undersøge. Endelig kan klimakrisen ikke adskilles fra civilsamfundet, 
vores livsformer og de sociale bevægelser, som man skal være nysgerrig og 
engageret for at opsøge og beskrive for en bred offentlighed.  
Jørgen Steen Nielsen er en enestående klimajournalist, fordi han overskuer og 
behersker alle disse felter og kan levere en dækning, som knytter det hele sammen. 
Han er kritisk journalist, engageret intellektuel, folkeoplyser og aktivist i ét.  
Han er uddannet biolog og har det seneste år selv opsøgt, læst og videreformidlet 

nye rapporter, ny forskning og nye undersøgelser. Han har taget ekspertviden og 
gjort tilgængelig for en bred offentlighed. Han har også indsigt i økonomi, hvilket har 
gjort ham i stand til sammen med to kolleger at lave den store serie Vi tager 
økonomien tilbage, som var en gennemgang af hele økonomiens historie, der 
kulminerede med præsentationer af nye økonomiske teorier for et bæredygtigt 
samfund.  
Serien blev udgivet som bog i december 2018.  
Politisk har han også stor viden og har for et dansk publikum præsenteret the 
Sunrise Movement og forslaget om en Green New Deal i USA, de grønne 
bevægelser og kravet om en New Green Deal for EU, og de globale klimainitiativer 
og forhandlinger. Han har fulgt skoleprotesterne ”Fridays for future”, Extinction 
Rebellion og Folkets klimamarch, men han har også dækket internationale topmøder 
som Cop24 i Katowice. Og så har Jørgen lavet systematisk kritisk journalistik af 
forhandlingerne om Nordsølicenserne, Finansministeriets regnemodeller, den forrige 
regerings elbil-politik og dens luftfartsstrategi.  



Den saglige formidling af viden og den kritiske journalistik er altid forbundet med en 
aktivisme, der er forbilledlig for en journalistik, der vil være konstruktiv og bidrage til 
at løse samfundets problemer.  
Jørgen har sammen med kolleger opsøgt forskere og indhentet internationale 
erfaringer for at kunne præsentere et forslag for den danske regering om at lave et 
såkaldt Borgerting på klimaområdet. Det er en aktivisme, som leverer konkrete 
handlingsmuligheder for, hvordan vi som samfund kan leve op til vores forpligtelser 
for Parisaftalen. 
  
Jørgens indsats det seneste år er formidabel. Ingen har som han leveret viden til den 

danske offentlighed om klimakrisens omfang og dybde, givet indsigt i krisens 
politiske og økonomiske kontekst, inspireret bevægelser og demonstrationer og givet 
håb til en offentlighed, som har brug for det. Han har forenet saglig, troværdig 
journalistisk med en opbyggelig aktivisme, som motiverer og flytter noget. Han har 
både talt til klimademonstrationer og er blevet læst af dem, der lovgiver.  
  
For sit fantastiske arbejde gennem tre årtier og især det seneste år på dette vor tids 
største og mest uoverskuelige problem fortjener Jørgen Steen Nielsen årets 
Cavlingpris.  
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