
Til Cavlingkomiteen 

Undertegnede indstiller hermed journalisterne Jonatan Placing og Søren Kristensen til at modtage årets 

Cavlingpris for dokumentarfilmen ”Skoler i skudlinjen”, sendt på DR1 i juni 2016. 

Danmark har i skrivende stund været involveret i krigen i Afghanistan siden dens start i 2001. Vi har 

forbrugt et tocifret milliardbeløb i danske kroner, slidt vores militær ned til sokkeholderne, fået dræbt 

43 danske soldater i Afghanistan og såret mere end 200.  

Vi har stadig danske soldater udstationeret i Afghanistan og landet er den største modtager af dansk 

udviklingsbistand.  

Det er snart fire år siden en dansk soldat blev dræbt i Afghanistan, med sidenhen er mere end en 

håndfuld Afghanistanveteraner gået i døden, enten ved egen hånd eller som følge af komplikationer 

med PTSD, senest i sommers oplevede vi tre selvmord.  

Krigen raser så således stadig på flere fronter, kræver sine ofre og vil fortsætte med at præge vores 

samfund i generationer. 

Alligevel er det så som så med interessen for krigen, som vores politikere stort set er enige om ikke at 

ville diskutere, eller evaluere ordentligt for den sags skyld. Når den offentlige diskussion og 

opmærksomhed i ny og næ falder på den danske krigsindsats, så holdes den altid på et overordnet 

niveau, hvor et af de mest vedholdende argumenter for indsatsen, og de ofre den har krævet, er 

opbygningen af skolesystemet og antallet af elever i forhold til, da Taleban var ved magten. Som et 

figenblad holdes pigeskolerne op som dække for kritik, af de politikere der har fået uriasposten med at 

forsvare indsatsen. 

Med ”Skoler i skudlinjen” gennemhulles dette figenblad fuldstændigt og vores krigsindsats i Afghanistan 

efterlades nøgen og åben for så mange nye spørgsmål, at det næsten er uoverskueligt.  

”Skoler i skudlinjen” bør inspirere til endnu mere journalistisk gransken af og offentlig selvransagelse 

over en krigsindsats hvis konsekvenser vi som nation slet ikke har det fulde overblik over. 

  

Amerikanerne kalder krigen i Afghanistan for ”den glemte krig”, uagtet at det er den længste de 

nogensinde har været involveret i. Det bør den ikke være i Danmark. Men det kræver at vi tør se kritisk 

på konsekvenserne af vores handlinger, eller mangel på samme. Det kræver mod og det kræver at vi alle 

tager vores ansvar som borgere i et demokrati alvorligt.  

For mig, som soldat og veteran fra krigen i Afghanistan, viser ”Skoler i skudlinjen” lige præcis det mod og 

det ansvar der skal til.  

”Skoler i skudlinjen” er det vigtigste og mest oversete stykke dokumentar der er lavet om den danske 

indsats i Afghanistan. Det arbejde bør belønnes med Cavlingprisen og den opmærksomhed som emnet 

rettelig fortjener.  
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