Cavling-indstilling af Jan Jensen, Ekstra Bladet, for podcast-serien ‘Blodbold’ og en
utrættelig afdækning af forholdene i Qatar - og den massive korruption i FIFA.
Hvorfor er Danmark et af de lande, hvor diskussion om VM i Qatar fylder allermest?
Hvorfor ved danskerne meget om forholdene for migrantarbejdere i Qatar? Hvorfor kan de
tale med om korruptionen i FIFA ved tildelingen af VM i til Qatar? Og hvorfor bliver DBU og
danske politikere konfronteret med alle disse urimeligheder år efter år?
Svaret er Jan Jensen, Ekstra Bladet.
Siden 2010, da Qatar fik tildelt VM i 2022, har Jan Jensen utrætteligt og sammen med et
imponerende internationalt netværk afdækket den massive korruption i FIFA, det
internationale fodboldforbund.
Ikke mindst en række kontroversielle og afslørrende historier i 2017 og 2018 viste hvordan
regeringerne i Rusland og Doha sammen med dybt korrupte medlemmer af FIFA’s
eksekutivkomite sørgede for at VM i 2018 havnede i Rusland og VM i 2022 blev tildelt
Qatar.
I 2013 var Jan Jensen første gang - og som en af de første europæiske journalister - i
Qatar og her beskrev han de kummerlige og slavelignende forhold migrantarbejderne
boede og arbejde under for at gøre Qatar klar til VM-slutrunden. De hundredevis af
dødsfald blandt specielt nepalesiske migrantarbejder fik for alvor verdens øjne op for, hvor
forkert det var, at tildele Qatar VM i første omgang.
Fra 2010, hvor Qatar blev tildelt VM, og mange år frem var Jan Jensen en af de få
journalister i Danmark, der løbende gravede i og reporterede om, hvor problematisk valget
af Qatar som VM-vært var. Det var kun Jan Jensen og Ekstra Bladet - og
fodboldmagasinet Tipsbladet - der for alvor satte spørgsmålstegn ved legitimiteten ved
valget af Qatar som VM-vært.
Selv gennem de seneste år, hvor langt flere medier har taget emnet om, så er Jan Jensen
stadig fyrtårnet i den danske dækning af VM-skyggerne, der falder tungt ned over FIFA og
Qatar. Det er hans tusindevis af timer brugt på emnet, hans reportageture, hans
grundighed, hans netværk, hans viden, hans troværdighed, der er referencepunktet, hvis
man vil vide noget om bagsiden af VM i Qatar.
Det er nu kulmineret med podcast-serien ‘Blodbold’, hvor de mange års arbejde med
emnet koges ned til en forrygende, forfærdende og fængslende fortælling om møgbeskidt
arbejde i FIFA’s korridorer og et indblik i Qatars iskolde magtapparat, hvor VM bruges til
en 90 graders sportswashing af det lille, velstående land med stærkt kontroversielle
holdninger til eksempelvis homoseksuelle, kvinder og menneskerettigheder.
Jan Jensen fortjener Cavling-prisen for med ‘Blodbold’ også at formidle kompliceret stof
fængende og lettilgængeligt - og selvfølgelig sit monumentale arbejde med at gøre
danskerne til de måske mest veloplyste, når det kommer til FIFA-korruption og de
frygtelige forhold for migrantarbejderne i Qatar.
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