Frank Jensen‐sagen
Marchen Neel Gjertsen og Simone Buur Skyum, Jyllands‐Posten
Sagen om krænkelser begået af Københavns nu tidligere overborgmester og Socialdemokratiets
næstformand tog Metoo‐debatten til et helt nyt niveau i Danmark. Overborgmesterens adfærd har været
overfladisk beskrevet tidligere, men det var først, da Jyllands‐Posten i oktober 2020 afdækkede nye
krænkelses‐anklager, at sagen fik konsekvenser.
Over flere dage beskrev journalisterne Simone Buur Skyum og Marchen Neel Gjertsen de nye anklager, der
kom, kort efter at en krænkelsessag også havde fået Morten Østergaard til at trække sig fra posten som
partiformand for de Radikale.
Journalisterne kunne bl.a. afsløre, hvordan Socialdemokratiet var blevet oplyst om den ene af sagerne, hvor
Frank Jensen ifølge anklagen havde berørt en ung kvindelig ansat på inderlåret og ført hånden op under
kjolen, på trods af at han var hendes øverste chef.
Alligevel havde Frank Jensen kunnet fortsætte med at blive forfremmet i sin politiske karriere.
Jyllands‐Postens journalister interviewede over 50 kilder op til publiceringen af Frank Jensen‐historien, og
dokumentationen var overbevisende. Den afslørede et årelangt mønster, der i 2021 blev bekræftet af en
advokatundersøgelse, som Københavns Borgerrepræsentation bestilte som reaktion på Jyllands‐Postens
afsløring.
Da var Frank Jensen allerede fortid som overborgmester. Han havde først – da historien kom frem –
insisteret på at blive siddende, men blot tre dage senere, trak han sig fra sine poster.
Efterfølgende fulgte Jyllands‐Posten op med omkring 30 artikler, herunder f.eks. Marchen Neel Gjertsens
interview med tidligere V-skatteminister Karsten Lauritzen, der indrømmede, at han i flere situationer havde
mistet sin dømmekraft og var gået over stregen over for kvinder.
Hele sagen blev nøgternt fremlagt uden unødvendige virkemidler, efter at journalisterne havde
konfronteret Frank Jensen, og artiklerne var med til at sætte fokus på sexisme og et mønster af krænkelser
på højeste politiske niveau i Danmark.
Forholdene blev nøje dokumenteret gennem beretninger fra kvinderne selv, vidneudsagn og skriftligt
materiale såsom email‐korrepondance, der støttede op om kvindernes udsagn.
Det var klassisk journalistisk metode anvendt på en af tidens største dagsordener, og for dette arbejde
indstilles Simone Buur Skyum og Marchen Neel Gjertsen hermed til Cavling‐prisen.
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