
 

 

Forslag til Cavlingprisen 2016 
  
 Undertegnede ønsker hermed at foreslå Martin Kjær Jensen og Irene Thyrri som modtagere af 
Cavlingprisen 2016.  
Som tilrettelæggere af tv-dokumentarserien ‘Moskeerne bag sløret’ har de to på forbilledlig vis 
tilvejebragt opsigtsvækkende og væsentlig ny viden om baggrunden for en af de største og mest 
omdiskuterede samfundsudfordringer i nyere tid: Integrationen af ikke-vestlige flygtninge og 
indvandrere i det almindelige danske samfund.   
  
I de tre tv-udsendelser fortæller flere muslimer, at en række danske moskeer prædiker ortodokse 
leveregler, som gør det svært at begå sig i et vestligt samfund. Det afvises kategorisk af moskeerne.  
Her ville langt de fleste journalister være tilfredse. Men i stedet for blot at lade de modsatrettede 
påstande stå, undersøger Martin Kjær Jensen og Irene Thyrri, hvem der har ret. Det sker med udtalt 
grundighed og respekt for emnets følsomhed.  
 
I stedet for blot at fokusere på en enkelt moske eller få kendte ‘brodne kar’ undersøger 
tilrettelæggerne virkeligheden i otte toneangivende moskeer fordelt i landets tre største byer. Alle 
moskeer er besøgt flere gange i løbet af tre måneder, således at kontroversielle optagelser ikke alene 
kan bortforklares med en enkelt ”dårlig dag” hos en imam eller lignende.  
 
Trods denne grundighed og undersøgelsens ganske entydige resultater forfalder Martin Kjær Jensen 
og Irene Thyrri aldrig til generaliseringer. Tværtimod lægges det åbent frem i indledningen af hvert 
program, at der findes flere end 150 moskeer i Danmark, og at man i de tre programmer alene 
undersøger virkeligheden i otte sunni-muslimske moskeer med arabiske og somaliske menigheder.  
 
Religionsfrihed er et meget følsomt område, og derfor er det også et meget svært program at lave. 
Men tonen i de tre programmer er forbilledlig nøgtern og afdæmpet. Det medvirker til et meget 
troværdigt helhedsindtryk og har sandsynligvis haft betydning for det betydelige aftryk 
udsendelserne har sat på debatten om integration.   
Ifølge en optælling fra TV2 har danske medier siden 1. marts 2016 bragt flere end 4000 unikke 
artikler, som nævner Moskeerne bag sløret. Det gør serien til den mest omtalte dokumentar i 
kanalens historie.  
 
Udsendelsernes afsløringer har rejst en vigtig debat om ytrings- og religionsfrihedens grænser og 
har medført historisk ny lovgivning om blandt andet ansvaret hos religiøse forkyndere.  
 
Det er kort sagt et helt exceptionelt og fremragende stykke journalistisk arbejde, og derfor er der for 
mig heller ingen tvivl om, at Martin Kjær Jensen og Irene Thyrri bør belønnes med Cavlingprisen 
2016. 
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