Til Cavling-komiteen
Indstilling af Rasmus Tantholdt, TV 2 Nyhederne, til Cavlingprisen 2022
Rasmus Tantholdt indstilles hermed for sin utrættelige indsats i dækningen af krigen i
Ukraine. Siden før krigens begyndelse har han rapporteret fra landet, tæt på fronten, tæt på
de mennesker, der hver dag skal frygte at blive ofre for russernes angreb, tæt på dem, der
har mistet deres nærmeste, tæt på de mennesker, for hvem krig nu er dagligdag. Med stor
viden, nærhed, menneskelighed og en helt unik fortælleevne har Rasmus Tantholdt bragt en
af vor tids største kriser helt tæt på danskerne. Med sine utallige reportager fra krigens
rædsler formår Rasmus Tantholdt at gøre den uforståelige krig forståelig, når han bruger sig
selv og sit blik for den helt almindelige ukrainers personlige ofre. For nok har krigen stor
betydning for alle europæere og deres levevilkår, men ingen betaler så høj en pris som
ukrainerne selv. Det perspektiv er uundværligt i dækningen af danskernes liv i 2022 og med
Rasmus Tantholdts dækning, kan ingen være i tvivl om de ufattelige menneskelige
omkostninger som Putins krig er skyld i.
Dækningen af krigen i Ukraine er den foreløbige kulmination på Rasmus Tantholdts
mangeårige virke som korrespondent i krigszoner og katastrofeområder. Siden begyndelsen
af dette årtusinde har Rasmus Tantholdt dækket adskillige krige i Irak, Syrien, Afghanistan
for blot at nævne nogle få. Altid med seerne i hånden, med en høj grad af autenticitet,
indlevelse og troværdighed. Rasmus Tantholdt har gennem sine 20 år som
krigskorrespondent udvist en unik evne til at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Det er ikke tilfældigt. Og det var derfor ikke overraskende, at det var Rasmus Tantholdt, der
stod allerforrest, i Kharkiv, den 24. februar, da russerne invaderede Ukraine og efterfølgende
uafbrudt dækkede krigens første måned som den eneste danske journalist fra den ukrainske
hovedstad.
Arbejdet er ikke uden risiko, men hans evne til at vurdere journalistisk udbytte overfor
sikkerhed er uovertruffen – godt hjulpet på vej af sin enorme erfaring. Samtidig er Rasmus
Tanholdt en vellidt kollega. Rejsefotograferne elsker at arbejde med ham, fordi han samtidig
med at være en journalistisk ener, er en omsorgsfuld teamspiller, der altid har øje på holdets
velbefindende. Arbejde i krigszoner kan være meget opslidende, men hans empatiske evner
får alle med ud i god behold, også mentalt.
TV-mediet har udviklet sig enormt siden Rasmus Tanholdts karriere begyndte– og en af
drivkræfterne bag har været Rasmus selv. Han har fremdyrket sin egen autentiske,
live-baseret og oplevelsesrige reportagestil i samarbejde med fotograferne, der har sat
standarden for hvordan moderne reportagefjernsyn skal skæres. Og altid udfordrende på sin
egen præstation.
Alt i alt en karriere og journalistisk bedrift, der til fulde fortjener en Cavling.
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