
Indstilling til Cavlingprisen 2016: 
Waleed Safi for reportager fra Iran, Irak og kampen mod Islamisk Stat 
 
Vi indstiller hermed Waleed Safi til Cavlingprisen for hans reportager om kampen mod Islamisk 
Stat, situationen i Irak og radikaliserede unge i Iran.  
Waleed Safi møder soldater, radikaliserede og ofre for konflikterne i Mellemøsten på deres eget 
sprog, arabisk, som han taler i fire dialekter. Mens sproget giver ham adgang, er det hans evne til 
at skabe kontakt med mennesker og interessere sig for deres liv og vilkår, der får dem til at 
fortælle ham om livet i krig og konflikt. Med indlevelse, vid og humor bringer han læseren tæt på 
sine kilder, for eksempel de irakiske soldater, der har mareridt om natten, mens de venter på at gå 
til angreb mod Islamisk Stat i Mosul. Han tager os med til banko i Bagdad og beskriver han en 
løssluppen, fandenivoldsk maskulin verden, der fortæller os, hvordan alting er brudt sammen. 
Med Waleeds mellemøstlige baggrund følger en indsigt i kultur og traditioner, som han formidler 
til sine danske læsere med nysgerrighed og forståelse for både de mennesker, han beskriver, og 
dem han skriver til.  
 Med sublime fortællegreb leder Waleed os gennem historierne, og midt i en artikel i Information, 
kan man høre sig selv grine højt. For eksempel i introduktionen af en irakisk soldat, der ’hader 
Finland’. Det hører vi om i anslaget til historien. Senere kommer tragedien. Irakeren flygtede 
under svære vilkår til Finland, men der var så koldt om vinteren og mellem mennesker, at han 
besluttede sig for at vende hjem og slås sammen med soldaterkammeraterne imod Islamisk Stat.  
PTSD er ikke et begreb, man kender i Irak, men Waleed har set det selv, og læseren har nu forstået 
det. 
Waleed Safi har dækket kampen mod Islamisk Stat siden 2014, det sidste års tid som Informations 
faste korrespondent. Det har været en fornøjelse at se, hvordan hans talent har kunnet udfolde sig 
i en avis, der ikke konkurrerer om at komme først i nyhedsflowet, og som derfor har brug for 
journalister, der rapporterer dybere og tættere på de mennesker, der lever i konflikten. Det gør 
Waleed Safi med en sprogekvilibrisme, så man sidder målløs, beriget og klogere tilbage. Det er 
hans fortjeneste, men også Informations, at avisen har set hans talent og dyrker det.  
Waleeds reportager emmer af engagement, empati og fortællelyst. Han griber os i sine reportager 
om hjertet, lattermusklerne, alvoren og indsigten. Det er journalistik i høj klasse og helt unikt i 
dansk journalistik. Derfor indstiller vi ham til Cavlingprisen.  
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