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Diplom

Wendelapriset 2010
för bästa socialreportage i tryckt
svensk press publicerat under 2009.
Första pris tilldelas med kronor 40.000
Ann-Christine Kihl i Vestmanlands
Läns Tidnings reportagegrupp vlt
fokus främst för reportaget
”Vem ska rädda Sara?”.

Motivering

Det är ett reportage som ger en av alla
landets unga narkomaner kropp och
gestalt - ett välskrivet reportage med
stark närvaro som skickligt växlar
mellan makro- och mikroperspektiv.
Samtidigt uppmärksammar juryn hennes
reportage ”Operation Rädda Leyla” som
belyser det patriarkala förtryck som många unga
kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för.

Wendelas Vänner
den 12 september 2010
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Wendelapriset 2010
Pieter ten Hoopen och Urban Hamid

Ann-Christine Kihl

fick 40.000 kronor för i första hand reportaget fick hedersomnämnande för reportaget Den
Vem ska rädda Sara? i Vestmanläns Läns Tid- sista protesten i Re:public service
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Ann-Christine Kihl tar emot priset på 40.000 kronor av
Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.
I bakgrunden Mårten Enström, redaktionschef och ansva-

rig utgivare i Vestmanlands Läns Tidning. Foto Per Eric
Mattsson.

Utdelningen av Wendelapriset den
12 september följdes av ett samtal
mellan juryns ordförande Ami Lönnroth och Rasmus Malm om hans reportage Containershopping. Därefter följde ett samtal mellan Agneta
Lindblom Hulthén, Ann-Christine
Kihl och Ami Lönnroth om reportaget Vem ska rädda Sara? och om den
alltmer ansträngda situationen för
fördjupade kultur- och samhällsreportage i våra lokaltidningar.
Juryn för Wendelapriset har bestått av
journalisterna Ami Lönnroth (sammankallande). Mustafa Can, Sven Erik Rönnby, Margareta Stål samt Kerstin Vinterhed.

Ami Lönnroth samtalar med Rasmus Malm om hans reportage Containershopping. I bakgrunden Agneta Lindblom Hulthén. Foto Peder Edström.
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