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Indstilling af journalist Bo Søndergaard og fotograf Mads Nissen fra Politiken til Cavling-pri-
sen for deres reportager fra Afghanistan i januar 2022 

 

Hvor lille kan et menneske blive, før det ikke er mere? Hvor lidt kan en krop klare sig med, før den 
giver op? Hvor svært kan livet blive, før det bliver væk? 

Sådan indleder journalist Bo Søndergaard en af sine reportager fra Afghanistan om kun 4-årige 
Momina. Teksten er suppleret af Mads Nissens billeder af den lille pige, som ikke er meget andet 
end hud og knogler i sin mors arme. Sølle 10 kilo vejer hun. Til sammenligning vejer en almindelig 
dansk pige på samme alder 16-17 kg. 

Reportagerne fra Afghanistan efterlader et uafrysteligt indtryk hos læserne. Når afghanere kæm-
per mod sult og kulde foregår det meget langt væk fra en dansk virkelighed, men Bo Søndergaard 
og Mads Nissen formår at komme så tæt på de mennesker, der mærker det på egen krop, at man 
slet ikke kan lade være med at forholde sig til dem. Deres nøgterne, afdæmpede og meget vel-
komponerede reportager i tekst og billeder sætter sig næsten fysisk i læseren. Og nogle gange må 
man bare kigge væk, fordi det er så svært at rumme, ikke mindst når det går ud over børn. 
Bo Søndergaard og Mads Nissens historier står tilbage som et journalistisk højdepunkt efter et år, 
hvor den ulykkelige situation i Afghanistan næsten er blevet glemt af det internationale samfund. 
Siden Danmark og den vestlige alliance forlod landet i al hast i august 2021 efter 20 års tilstede-
værelse og overlod magten til Taleban, er landet blevet isoleret fra omverdenen. Pengene er for-
svundet, og sult og fattigdom truer nu millioner af mennesker på livet. 

Heldigvis glemmer Politikens læsere ikke lige med det samme historien om Gul Mohammed, der 
måtte sælge sin søns nyre for at skaffe mad til sine 11 børn, eller den om 12-årige Samir som må 
gå på gaden i Kabul for at sælge sine forældres møbler for at familien kan få noget at spise, eller 
den om Mominas mor der må bryde alle traditioner og tage et voldsomt opgør med sin mand for 
at få deres underernærede pige til lægen. Det var der ellers ikke råd til, mente hendes mand.  
Artiklerne blev i første omgang bragt som et temanummer af sektionen PS søndag 30. januar 
2022, hvor de udgjorde en lang fortælling opdelt i kapitler. Her stod de som en samlet unik for-
faldshistorie om det Afghanistan, som vesten forlod.  

Derefter blev kapitlerne udgivet som selvstændige digitale fortællinger. Her er de formidlet så in-
tenst, at man næsten får ondt i maven. Som nyhedschefen på Politiken skrev i sin efterkritik umid-
delbart efter: ”Det er noget af den allerstærkeste journalistik, vi har haft på sitet i mange år”.  

Det er jeg helt enig i. Derfor fortjener Bo Søndergaard og Mads Nissen Cavlingprisen. 
Med venlig hilsen 

 

 
 

Martin Aagaard, international redaktør 


