
Til Cavlingkomiteen 
 
Undertegnede indstiller hermed B.T. journalisterne Cordelia Weber, Bo Poulsen og Jeppe Elkjær til 
Cavlingprisen for deres serie ‘Voldtaget’. 
 
Årsag: De har gjort noget, ingen før dem har formået, når det kommer til voldtægter i Danmark.  
 
Som de første nogensinde har de indsamlet, læst og omdannet data fra samtlige domme for 
voldtægt udstedt i Danmark gennem mere end et år til en artikelserie. Det har betydet, at 
voldtægtslovgivningen og håndteringen af ofre og forbrydere nu fuldstændigt gentænkes. 
 
Det hele begyndte for tre et halvt år siden med en undren over, hvordan en voldtægtsforbryder i 
Danmark ser ud. Dermed indledtes et arbejde med at indhente dombøger fra voldtægtssager for 
en periode på mere end et år fra samtlige af landets byretter. En opgave, som B.T. af flere 
eksperter fik at vide var urealistisk grundet omfang og økonomi.  
 
Arbejdet tog mere end halvandet år, da både politi og anklager satte hælene i. Gennem adskillige 
omveje lykkedes det at indhente de mere end 130 dombøger. Derfra begyndte et månedlangt 
dataarbejde, som mundede ud i en mængde data om voldtægtsforbrydelser i en detaljegrad, der 
ikke tidligere er set.  
 
Den omfattende research gjorde det muligt at belyse, hvordan voldtægtsforbrydere i Danmark ser 
ud. Hvor mange personer, der anklages for voldtægt, som går fri. Hvordan voldtægtsforbrydere i 
årevis kan gå under systemets radar. Hvor mange ofre, der aldrig anmelder det overgreb, de har 
været udsat for. Hvordan mange ofre fortryder deres anmeldelse af en voldtægt, da de bliver 
gentraumatiseret i processen. Hvor i landet, de fleste voldtægter finder sted. Hvor stor en andel af 
udlændinge, der begår overgreb. Hvordan de danske voldtægtscentre ikke kan håndtere den store 
mængde sager, de har. Samt en række andre problematikker. Problematikker som Amnesty tog 
med i deres rapport på området, som udkom i kølvandet på B.T.s dækning. 
 
Artikelserien, der benyttede sig af såvel ofre som voldtægtsforbrydere til at belyse data, har haft 
adskillige konsekvenser, der i sidste ende kommer til at gøre en forskel for personer, der bliver 
udsat for voldtægt.  
 
En ikke udtømmende liste lyder: 
 

• Den danske voldtægtslovgivning gentænkt med samtykke 
• En politisk kulegravning af hele voldtægtsområdet 
• Yderligere finansiering til landets voldtægtscentre 
• Udarbejdelse af en hotline til ofre for overgreb 
• Nye retningslinjer for modtagelse og behandling af ofre hos politiet 
• Udarbejdelse af nye retningslinjer til anklagemyndigheden i voldtægtssager 
• Mulighed for videoafhøring af voldtægtsofre, samt bedre sikring af ofre i retssituationen 
• En markant stigning i mængden af anmeldelser af voldtægt 

 
Artikelserien er udkommet løbende online og i aviserne B.T. og B.T.metro - medfulgt af et stort 
visuelt arbejde i form af grafikker, et interaktivt danmarkskort og video, som har gjort det store 
dataarbejde let at forstå. Og så er der produceret et avistillæg, ‘Voldtaget’, der er blevet uddelt til 
gymnasier rundt om i landet for at skabe øget opmærksomhed på området. 
 
Hvert år anslås det, at mere end 5.000 kvinder udsættes for overgreb eller voldtægt. Kun ganske 
få voldtægtsforbrydere dømmes. 



 
Cordelia Weber, Bo Poulsen og Jeppe Elkjærs arbejde kan komme til at betyde, at din mor, søster, 
bror, kone, søn eller datter i fremtiden, hvis tragedien skulle finde sted, får en bedre behandling i 
systemet og har en større chance for at se sin voldtægtsmand dømt. 
 
Af den årsag fortjener de tre journalister årets Cavlingpris. 
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