Kære Cavling‐Komité
Hermed indstiller jeg graverprojektet “De 169 Piger” til Cavlingprisen 2021.
Journalisterne Frederik Hugo Ledegaard og Maiken Steen Frederiksen har afsløret et massivt svigt hos
politiet i danmarkshistoriens største sag om seksuel afpresning på internettet. Ofrene er 169 danske piger
ned til 11 år, som har været udsat for voldsomme digitale krænkelser og er blevet afpresset til at gøre
seksuelle, ydmygende og smertefulde ting ved sig selv, mens de skulle filme det til afpresseren.
Politiet har efterfølgende erkendt fejl og svigt af ofrene, flere tiltag er nu igangsat og der arbejdes på en ny
lovgivning på området.
I mere end to år har de to journalister researchet og gravet i seksuel afpresning på nettet, bagmændene og
fænomenet ’hurtcore’. Researchen har blotlagt systematiske krænkelser og afpresninger, velorganiserede
bagmænd og et stort antal ofre i Danmark, England, Frankrig og USA. Via podcastserien ’Mænd, der
ødelægger kvinder’ og i foråret 2021 ’De 169 Piger’ har journalisterne i år dokumenteret at politiet i
danmarkshistorien største afpresningssag burde have stoppet gerningsmanden langt tidligere.
En ung mand fra Vestjylland blev idømt seks års fængsel for seksuel afpresning af piger i ”Operation
Sextortion”, som er Danmarkshistoriens største sag af sin art.
Journalisterne fik flere af ofrene i tale, og de kunne berette om den traumatiske afpresning, hvor de på
forskellige sociale medier var blevet afpresset til at udføre ydmygende handlinger på sig selv. Hvis de ikke
føjede afpresseren ville han offentliggøre materiale på pigernes sociale medier.
Nogle ofre blev afpresset og forsøgt afpresset til flere ting af meget ydmygende karakter som for eksempel
at foretage en tarmrensning eller at putte en shampooflaske op i sig selv, mens de skulle filme det.
Journalisternes samtaler med ofrene kombineret med en systematisk granskning af efterforskningen og
oplysninger fra hemmelige kilder afslørede omfattende fejl og svigt i politiets arbejde.
I podcasten ’De 169 Piger’ og nyhedshistorier på web, radio og tv kunne journalisterne dokumentere, at
politiet i 11 måneder kendte til serieafpresseren, hans ofre og metoder, uden at stoppe ham.
I perioden, hvor politiet kendte gerningsmandens identitet, eskalerede afpresningen og antallet af ofre.
Gerningsmanden nåede at krænke 134 nye ofre. Piger ned til 11 år, der blev udsat for en tiltagende mere
grusom afpresning. Et af ofrene var en pige, der som en del af afpresningen, blev voldtaget om natten i en
skov.
Seksuel afpresning på internettet stiger i disse år voldsomt. Børn og unge, der bliver udsat for overgreb på
internettet, er ofte selvmordstruede. Eksperter kalder dem de tavse vidner. De er ofte fyldt af skyld og
skam. Ofrene har ikke selv kræfter til at rejse sig og fortælle om, hvordan de er blevet mødt af politiet. Også
derfor er Frederik Hugo Ledegaard og Maiken Steen Frederiksens afsløringer ekstremt vigtige.
Journalisterne tager lyttere og læseres med på en skræmmende rejse gennem ofrenes mareridt og politiets
svigt af dem, og vi sidder uforstående og rystede tilbage. Det journalistiske gravearbejde er formidlet
samvittighedsfuldt og med et knivskarpt etisk kompas.
Efter afsløringerne i juni krævede justitsminister Nick Hækkerup en redegørelse. Her erkender politiet
blandt andet at efterforskningen har taget alt for lang tid, at koordinationen mellem landets politikredse
har været utilstrækkelig og at ofre enten ikke blev afhørt, blev afhørt for sent eller for overfladisk.

Justitsministeren erkendte at politiet har svigtet i sagen. I forlængelse af redegørelsen er der blevet
iværksat en række tiltag, der skal sikre at ofre fremover får den hjælp af politiet, de bør få, samt at en så
farlig gerningsmand vil blive stoppet tidligere.
Som en direkte konsekvens afsløringerne bliver justitsministeren i samråd spurgt, hvad var der sket, hvis
journalisterne ikke havde gravet historien frem. Så var politiets mangelfulde og fejlbehæftede indsats ikke
kommet frem i lyset. Det er den nu, og det vil gøre en forskel for fremtidige ofre. Derfor skal journalisterne
have Cavlingprisen.
Bekræft venligst modtagelse.
Med venlig hilsen
Lars Steen Pedersen
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