Indstilling til Cavling-prisen 2022: Britta – Forræderiet mod velfærdsstaten
Forfatter Emil Ellesøe Ditzel beviser i bogen ”Britta – Forræderiet mod velfærdsstaten”, at han om nogen
formår at forvandle undersøgende journalistik til et neglebidende drama – som ikke blot afdækker et kynisk
og spektakulært dobbeltliv – men også konsekvenserne af manglende kontrol i et bureaukratisk monster af
en velfærdsstat.
Emil Ellesøe Ditzel har været i hælene på Britta Nielsen siden pressemødet i Socialstyrelsen den 9. oktober
2018, hvor offentligheden for første gang hørte om svindelsagen. Med opfindsomme journalistiske
metoder og en usædvanlig vedholdenhed, er det lykkedes ham at komme helt tæt på de begivenheder der
udspillede sig, da Britta Nielsen stak af til Sydafrika og var på flugt i 44 dage.
Men Emil Ellesøe Ditzel stoppede ikke sin research, da Britta Nielsen blev overgivet til de danske
myndigheder.
Og han stoppede heller ikke, da han vidste alt om Britta Nielsen og hendes families baggrund, historik,
svindel og ageren under flugten i Sydafrika. Han tog med stor alvor, grundighed og kompromisløshed fat på
også at give os svaret på de måske vigtigste og store spørgsmål: Hvordan kunne det ske? Hvorfor blev sagen
ikke afsløret tidligere? Hvem svigtede?
Bogen er et tåkrummende vidnesbyrd om hvordan Britta Nielsen og hendes børn kunne slippe afsted med
at klatte millioner af kroner væk på dyre heste, biler og rejser. Tæerne når dog aldrig at rette sig helt ud, før
Emil Ellesøe Ditzels fremragende research blotlægger det fuldstændigt håbløse svigt fra statens
kontrolorganer og ministeriets pinlige forsøg på at dække over egne fejl.
Emil Ellesøe Ditzel har skrevet et usædvanligt gennemarbejdet værk, hvor han med et enormt kildearbejde,
et utal af aktindsigter, og fysiske tilstedeværelse under hele retssagen mod Britta Nielsen, har lavet den
mest grundige afdækning af én af de største skandalesager i Danmark. En bog, der er blevet læst af tusinder
og som har påvirket vores forståelse af det danske velfærdssamfund. Der er ingen tvivl hos os om, at Emil
Ellesøe Ditzel vil være en værdig modtager af cavlingprisen.
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