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Vem har skrivit Sveriges bästa socialreportage?
Juryn för Wendelapriset 2020 har under våren gått igenom 54 förslag, varav 9 böcker, på
kandidater till Wendelapriset för bästa skrivna socialreportage i Sverige under perioden 1
mars 2019 till och med sista februari 2020.
Priset delas i år ut för trettonde gången, vilket sker den 13 september kl 15 i Wendela Hebbes
Hus i Södertälje.
Av de föreslagna nominerar nu juryn tio reportage och reportageböcker som kommer att tävla
om prissumman 50.000 kronor. Priset kan antingen ges för ett av de nominerade reportagen
eller delas av flera.
Wendela Hebbe (1808-1899) var Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Inför hennes 200årsdag 2008 instiftades Wendelapriset.

Följande reportage och böcker utan inbördes rangordning deltar i finalomgången:
”Jag såg inte hur sönderslagen jag var”
Ulrika By, DN
”Slumområdet mitt i Sverige” med flera artiklar
Johanna Karlsson och Michael Syrén, Expressen
Panikslagen ringer Filip, 13, från skolan: ”De är här!”
Tove Lifvendahl, SvD
”Fri från tvångsvård – efter tre förlorade år”
Jessica Ziegerer, Jens Mikkelsen och Hussein El-Alawi, Sydsvenskan
”Livet efter flygolyckan”
Julija Sidner och fotografen Linda Eliasson, Västerbottens-kuriren
"Svenska barnen är fast i lägret med IS-fångar"
Niklas Orrenius och Lotta Härdelin, DN

Böcker:
”Ett kilo socker”
Helena Trus, Norstedts
”Vi, skuggorna”
Elinor Torp, Leopard förlag
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”Dom stod kvar”
Thord Eriksson, Natur&Kultur
”I händelse av min död”
Kerstin Weigl och Kristina Edblom, Natur&Kultur
Juryn består av Kersti Forsberg (ordf), Mattias Göransson, Jan Lewenhagen, Åke Pettersson
och Cecilia Aare.

Välkommen till prisutdelningen den 13 september 2020 kl 15
i Wendela Hebbes Hus i Södertälje!
Liksom i fjol vill juryn göra Mediesverige uppmärksamt på att Wendelapriset är ett ideellt
instiftat pris vars medel börjar ta slut. Vi behöver ytterligare finansiell backning för att kunna
fortsätta uppmärksamma prisvärda socialreportage från 2021.
Vill du eller ditt företag bidra till dess fortlevnad, hör av dig!

Södertälje och Kalmar den 27 maj 2020
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