Indstilling af Jan Jensen til Cavlingprisen 2022
Vi indstiller hermed Ekstra Bladets journalist, kommentator og lederskribent Jan Jensen til
Cavlingprisen 2022. Det sker på baggrund af Jensens grundige dækning af baggrunden for og
konsekvenserne af tildelingen af værtskabet for fodbold-VM til Qatar i 2022. En enestående
journalistisk kulegravning, der har afsløret hykleriet og kynismen i sportens internationale top.
Det må siges at høre til sjældenhederne, at en dansk journalist kan kaldes verdensførende på sit
stofområde. Men det er vitterlig tilfældet her. Ingen er således som Jan Jensen lykkedes med på én
gang at afdække korruptionen i fodboldens verdensforbund FIFA, dobbeltmoralen i Dansk
Boldspil-Union, politikernes bekvemme tavshed og rædslerne for migrantarbejderne i det totalitære
qatarske regime.
Jensen har i snart ti år rapporteret fra både Qatars migrantlejre og FIFAs bonede korridorer med en
udsøgt klarhed og en unik evne til at fortælle den ene solohistorie efter den anden, også i
internationalt perspektiv. Han har med den største faglighed og eksemplarisk stædighed kortlagt og
interviewet både magthavere og de magtesløse og gravet sig dybt ned i de magtstrukturer, der gør
sig gældende under sportens milliardindustri.
Jensens dækning har været med til at lægge pres på Qatar, som rent faktisk har vedtaget
forbedringer af migrantarbejdernes vilkår. Men som Jensen har kunnet dokumentere igen og igen,
så kniber det med at få ført de fine reformer ud i livet.
Danmark er et af få lande, som har haft en intens, givende og livlig debat om fodbold-VM i Qatar.
En meget stor del af æren for det skal utvivlsomt tilskrives Jensens utrættelige og årelange
journalistiske mammutpræstation.
Med sin fremragende formidling i podcasten Blodbold har Jan Jensen senest sat en tyk streg under,
at hans dækning af VM i Qatar er et helt enestående kapitel i dansk sportsjournalistiks historie.
Derfor er Jan Jensen i vores øjne en værdig vinder af – og en uomgængelig nominering til –
Cavlingprisen 2022.
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