
Cavling-indstilling af Jakob Sheikh 

 

 

Jeg foreslår hermed journalist på Politiken, Jakob Sheikh, til Cavlingprisen 2016 på baggrund af 

især hans artikler i Politiken 2014-16 med personportrætter fra det militante islamistiske miljø i 

Danmark, men også hans podcast ’Historien om Lukas’ og hans bog ’Danmarks børn i hellig krig’. 

 

I sit journalistiske virke forener Jakob Sheikh efter min vurdering på bedste vis alle de centrale 

egenskaber hos en undersøgende journalist: Han har tydeligvis et brændende personligt 

engagement i sit emne, islamistisk radikalisering af unge, og han udnytter fornemt sin personlige 

baggrund i et blandet etnisk miljø på Vesterbro i København. Han udviser utrættelig stædighed i 

sin research, som ikke kun omfatter interviews med personer over hele kloden, herunder i et 

imponerende kildenet blandt efterretningskilder, IS-netværk og lokale syriske kilder, men udnytter 

også omfattende skriftlige og digitale kilder, herunder krypterede lydfiler, sms’er og mails fra de 

involverede. Endelig ejer han på forbilledlig vis evnen til at omsætte dette engagement og den 

store research i et på én gang personligt og nøgternt sprog og en fortællemåde med fin sans for 

dramaturgiens virkemidler. 

 

Jakob Sheiks artikel om barndomsvennen Amir (Politiken 21. sept. 2014) vil efter min mening blive 

stående som en nyklassiker i dansk journalistisk, som andre unge journalister til hver en tid burde 

læse som et forbillede for, hvordan personligt engagement og journalistik forenes i en blændende 

god og øjenåbnende historie. 

 

Jakob Sheikhs artikler fungerer på flere planer. Både som enkeltstående personhistorier og 

nyheder i dagens avis og samtidig over det lange stræk fra 2014 til i dag som en i dansk journalistik 

helt unik dækning af vel nok tidens vigtigste aktuelle tema, den islamistiske radikalisering, som ud 

over en stribe Syrienskrigere og terrorplaner har ført til en omfattende indskrænkning af 

borgerlige friheds- og retssikkerhedsbestemmelser i dansk lovgivning. 

Artiklerne er et vellykket forsøg på at forstå det tilsyneladende uforståelige, så vi kan finde frem til 

årsager og bevæggrunde – sociale, politiske, religiøse – og derfra føre debatten om radikalisering i 

Danmark på et mere oplyst grundlag. Som han selv har formuleret fællesnævneren for sin 

bestræbelse: ”At fortælle personlige historier om mennesker, vi ikke bryder os om – og gøre det 

ved at forstå den måde, de ser sig selv på.” 

 

Så sent som søndag den 30. oktober i år skrev Jakob Sheikh igen en eminent velresearchet og 

velskrevet artikel om Rawand Taher, gymnasieeleven fra Frederiksberg, der er den hidtil eneste 

kendte fortælling om, hvordan en dansker tilsyneladende får en rolle i toppen af Islamisk Stat. 

 

Jeg opfordrer Cavling-komitéen til at opmuntre Jakob Sheikh til at fortsætte sit enestående 

oplysningsarbejde. 

 

 

Jægersborg, 1. november 2016 

Peter Øvig Knudsen 


