Dansk Journalistforbund
Mrk.: Cavling
Gammel Strand 46
1202 København K

København, 1. november 2022

Indstilling af Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen for Støjbergsagen

Støjberg dømt i Rigsretten

Ingen er hævet over loven. Heller ikke de mest magtfulde i vores samfund.
Den grundpille i vores retsstat blev slået fast med syvtommersøm, da Rigsretten i december 2021
afsagde en historisk dom over tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.
Afdækningen af den ulovlige magtudøvelse var aldrig blevet en realitet, hvis det ikke havde været
for Carl Emil Arnfreds og Hans Davidsen-Nielsens utrættelige arbejde med aktindsigter, dokumenter og svært tilgængelige kilder i ”Støjbergsagen”.
Efter mere end fem års arbejde og over 300 artikler er deres afdækning blevet en del af historieskrivningen i Danmark.
Med Rigsrettens dom på to måneders ubetinget fængsel og afsoningen i foråret 2022 blev der sat
et endeligt punktum i en sag, der i årevis var blevet forsøgt lukket ned med spin og bortforklaringer, men som står tilbage, som et uafrysteligt forsvar for retsstaten og helt fundamentale borgerrettigheder.
Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen publicerede den første artikel i sagen i maj 2017. Efter
flere måneders graverarbejde kunne de to journalister afsløre, at den daværende minister havde
tilsidesat klare advarsler fra sine jurister og udstedt en ulovlig instruks om at adskille alle unge
asylpar. Herefter afdækkede de to journalister sagen lag for lag og har således leveret undersøgende journalistik af den allervigtigste slags.
Siden da har både Instrukskommissionen og Rigsretten bekræftet det årelange arbejde: Inger
Støjberg var ansvarlig for de ulovlige adskillelser af ægtefæller, samlevere og familier med børn på
landets asylcentre. Flere af de tvangsadskilte kvinder var flygtet med deres kærester fra tvangsægteskaber i deres hjemlande, men blev ulovligt adskilt fra hinanden med magt, da de kom til
Danmark.
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Med dommen i december kulminerede de to journalisters arbejde således i indstillingsperioden
for Cavlingprisen 2022. Alene det seneste år har de skrevet over 70 artikler om sagen.
Støjbergsagen har haft store konsekvenser for det politiske landskab. Inger Støjberg måtte forlade
posten som Venstres næstformand og blev senere erklæret ”uværdig” og stemt ud af Folketinget.
Carl Emil Arnfred og Hans Davidsen-Nielsen har hele vejen holdt fokus på sagens substans og fakta på forbilledlig vis. De har blotlagt en historisk sag, som sætter en tyk streg under det enkelte
menneskes krav på en objektiv behandling af staten. Borgernes helt basale rettigheder skal ikke
kunne knægtes af en ministers ulovlige beslutning.
Sagen kan samtidig skabe en kulturændring på regeringskontorerne. Med Støjberg-dommen i
hånden kan fremtidens embedsmænd sige tydeligere fra, hvis de er vidne til ulovligheder.
Støjberg-sagen er således et lysende eksempel på, at journalistik kan gøre en forskel. Derfor håber
vi, at komitéen vil sikre, at afdækningen af Støjberg-sagen ikke kun bliver en vigtig del af den politiske historieskrivning, men også markeres som den store journalistisk bedrift, den var. Det gøres
bedst og klarest ved fortjent at tildele de to journalister Cavlingprisen.
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