
Jeg indstiller Ulrik Dahlin og Anton Geist fra Information til årets Cavlingpris for deres arbejde 
med at afdække sagen om Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af asylpar.  
  
I løbet af året har en undersøgelseskommission afhørt embedsmænd og politikere om sagen, 

og deres vidneudsagn har ikke efterladt nogen tvivl: Der er tale om en omfattende politisk og 
administrativ skandale.  
  
Ulrik Dahlin og Anton Geist har i årevis forfulgt den komplicerede sag i en lang række artikler 

skrevet enten sammen, hver for sig og i enkelte tilfælde sammen med andre journalister på 
Information.    
  
Ingen andre har bedre styr på sagens mange detaljer, og ingen har bedre overblik over hele 

det ellers svært gennemskuelige sagskompleks end de to. Efter Politiken som de første skrev 
om sagen, har Information med Ulrik Dahlin og Anton Geist i front stået bag en række 
afsløringer, der har haft afgørende betydning for beslutningen om at nedsætte en kommission 
og for kommissionens arbejde.  

  
De har blandt andet afsløret den helt centrale mail fra Udlændingestyrelsens direktør, der 

modsiger Inger Støjbergs forklaring, og som blev hemmeligholdt for Folketinget og. 

offentligheden. De har vist, hvordan myndighedernes egne papirer, som de har fået i 
aktindsigt, fortæller en anden historie end ministeren. Og de har afdækket, at det ikke er 

sandt, når ministeren har hævdet at have ”reddet” en antal unge kvinder med sin instruks.   

  

Samtidig har de i analyser, baggrundsartikler og kommentarer forklaret sagen for 

offentligheden og fremhævet usikkerheder og dunkle punkter.  

  

Der er tale om et journalistisk arbejde, som har strakt sig over flere år, men som i 2020 har 

været koncentreret omkring kommissionens afhøringer. Her har Ulrik Dahlin og Anton Geist 

kunnet trække på deres store viden om sagen og om centraladministrationen i det hele taget. 

Og det har sat dem i stand til at analysere og forklare vidneudsagnene på et niveau, som ingen 
andre har kunnet matche – hvorfor de også gang på gang er blevet brugt som eksperter i radio 
og tv.  

  

De to journalisters indgående forståelse af sagen og dens juridiske krinkelkroge er ligeledes 
årsagen til, at de for nyligt har kunnet afsløre, at også de gældende regler for adskillelse af 
asylpar ifølge juridiske eksperter mangler lovhjemmel. Det er en helt ny dimension af sagen, 
som kommissionen har boret i under afhøringerne, men som kun Ulrik Dahlin og Anton Geist 
forstod betydningen af – og derfor gik videre til eksperterne med.  

  
Anton Geist og Ulrik Dahlin har gennem deres afdækning af sagen om Inger Støjbergs ulovlige 
adskillelse leveret et enestående vedholdende, grundigt og ambitiøst stykke journalistisk 
arbejde. De har demonstreret, hvordan journalister med vilje til at blive ved med at 

undersøge, med indgående viden om et fagområde og med redelig metode kan drage 

centraladministration og regeringsførelse på det højeste niveau til ansvar.  
 
 



2020 er året, hvor det er blev helt klart for offentligheden, hvor skandaløs sagen om Inger 
Støjbergs adskillelse af asylpar er. 2020 bør også være året, hvor Ulrik Dahlin og Anton Geist 
belønnes med en Cavlingpris for deres dækningen af sagen gennem flere år – og gerne 
sammen med journalisterne fra Politiken, der som de første skrev om sagen.  
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