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Indstilling til Cavling 2018: Sjælsmark 

  

Jeg vil gerne indstille fotograf Miriam Dalsgaard og journalist Olav Hergel for deres tålmodige 

arbejde med, at fortælle væsentlige historier om flygtninges vilkår i de danske flygtningecen-

tre. 

 For 12 år siden gik det journalistiske makkerpar bag facaden på flygtningecenteret i Konge-

lunden. Her fik vi gennem reportager sat ansigter på nogle af de mange flygtninge, der sad og 

ventede i det gamle militærbarakker. Ventede på svar. Om de skulle ud af landet. Eller måtte 

blive. 

Nu er Miriam Dalsgaard og Olav Hergel vendt tilbage. Historien gentager sig. Bare værre. 

Denne gang er adressen Udrejsecenter Sjælsmark – med specielt fokus på de uskyldige ofre 

-  børnene. 

I øjeblikket bor der cirka 250 afviste asylansøgere på Sjælsmark, og omkring 100 af dem er 

børn. De bliver anbragt her, når de har fået afslag på opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen 

og derefter i Flygtningenævnet og stadig ikke frivilligt vil rejse hjem. 

Men børnene får ondt i maven, lever med syge forældre og har forbud mod noget så almindeligt 

som et køleskab, så de selv kan lave deres egen mad. Danmark vil sende børnene ud, men de-

res forældre vil ikke rejse. De afviste asylbørn på Sjælsmark er fanget i flugten. 

Konflikten har været en politisk bataljeplads. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støj-

berg mener ikke, at der er noget at udsætte på forholdene for flygtningene. Det er forældrene, 

som er problemet. De kan bare rejse ud, siger ministeren. 

Børnene er derfor, ifølge Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, endt på »glemslens 

holdeplads« under forhold, som ifølge partierne er uacceptable. 

I gennem det sidste år har Miriam og Olav fortalt en stribe historier om nogle af de svageste 

mennesker på dansk jord. De har ingen stemme i den offentlige debat.  

Og nærmest ingen kendte til Sjælsmark og dets beboere, inden Miriam og Olav åbnede dørene - 

og gik ind med nysgerrighed, lyttende ører, kamera og blok. 

Det er langt fra kontorjournalistik. Vi er tilstede. Vi ser børnene i øjnene. Vi hører deres stem-

mer. Vi fornemmer, hvem de er gennem billeder, ord og video. 

 Det har været en lang og opslidende proces, at åbne de mange skæbnefortællinger. Det er 

mennesker med traumatiske oplevelser i bagagen og en tilværelse uden håb eller mål. I timevis 

og atter timevis har Miriam og Olav fulgt med i livet på Sjælsmark på en måde, så vi andre får 

følelsesmæssige reaktioner på det vi hører og ser. Vi bliver klogere – ikke blot på de mange ek-

sistenser som vi møder undervejs, men også på det samfund vi alle er en del af. 
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Historierne er blevet bragt løbende i Politiken og på politiken.dk med flere markante udgivel-

ser på både print og på net. Eksempler på begge dele er vedlagt. 

Jeg håber, at juryen også kan se vigtigheden i det journalistiske arbejde Miriam Dalsgaard og 

Olav Hergel har lavet. Det er ikke fortællinger, man laver for at få klik på en hjemmeside. Det 

er udelukkende lavet for at skabe viden og information gennem personlige skildringer – skil-

dringer om mennesker vi ikke anede eksisterede, før vi læste og så det. Det er viden og infor-

mation, vi bygger vores demokrati på. Det siges, at man kan måle et samfund på, hvordan det 

behandler de dårligst stillede. 
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