
Til Journalistforbundet og Cavling-komiteen.  
 
Jeg ønsker hermed at indstille journalisterne Pernille Dreyer og Kirstine Benedicta Lauritzen til 
Cavlingprisen 2017. De to vil være værdige modtagere af prisen på baggrund af deres artikelserie 
"Blottet på nettet", som blev bragt i Berlingske og på avisens hjemmeside b.dk i januar og februar 
måned 2017. Seriens artikler kan findes på denne hjemmeside:  
 
http://www.b.dk/blottet 
 
I serien stod 11 kvinder frem og fortalte deres personlige historie, om hvordan intime billeder af 
kvinderne mod deres vilje var blevet spredt på nettet - enten fordi nogle havde hacket kvindernes PC 
eller mobil, uretmæssigt havde kopieret og spredt billeder, eller misbrugt kvindernes tillid på det 
groveste.  
 
Det er i sig selv ikke nyt, at kvinder udsættes for den slags. Men det nye, som serien påviste, var hvor 
svært det kan være for disse kvinder at få hjælp efter det digitale overgreb. I artikelserien viste 
Pernille og Kirstine:  
 
- At politiet i flere tilfælde har afvist at optage anmeldelser eller indlede en efterforskning, når 
kvinderne anmeldte forbrydelserne. 
 
- At flere kvinder, som har anmeldt et overgreb, efterfølgende har oplevet, at anmeldelsen blev glemt i 
politiets systemer. 
 
- At selv om et stigende antal kvinder anmelder overgreb på nettet, så bliver færre gerningsmænd 
sigtet.  
 
- At flere af kvinderne bliver udsat for afpresning af overfaldsmændene.  
 
- At det første private sagsanlæg på området nu er en realitet. Og det i en sag, hvor politiet ikke har 
formået at rejse tiltale mod en gerningsmand.  
 
- At der er opstået en retstilstand på området, hvor aktivister selv griber til handling og anmelder de, 
der krænker, til deres familier og forældre i et forsøg på at få stoppet krænkelserne. Og som en 
konsekvens af, at myndighederne ikke kan bremse krænkelserne.  
 
- At Rigspolitichefen efter en gennemgang af området har indskærpet, at sagerne på området skal 
behandles hurtigere, mere ensartet, og at der i højere grad skal forsøges at straffe hårdere på 
området.  
 
- Ligeledes har den siddende justitsminister i forlængelse af artiklerne varslet, at politiet skal reagere 
langt hurtigere og mere imødekommende over for kvinder, der forsøger at anmelde krænkelser på 
nettet.  
 
Alt i alt mener jeg, at Pernille og Kirstine har leveret en serie artikler af meget høj kvalitet og relevans. 
Deres formidling af stoffet har været i særklasse, og de har gennem artiklerne påvist, hvordan dansk 
politi og anklagemyndighed efter alt at dømme ikke har været gearet til at håndtere en ny type 
forbrydelse, som rigtig mange unge, danske kvinder udsættes for herhjemme.  
 
Der findes værre og voldsommere forbrydelser i verden. Det er hverken drab, terror, vold eller 
voldtægt, vi taler om her. Men for de kvinder, som udsættes for et digitalt overgreb, kan det være en 
livsomstyrtende og traumatisk begivenhed, der forfølger dem længe. Flere af kvinderne har i årevis 
levet med chikane og skam som følge af det skete. Og når de har bedt om hjælp, er de blevet afvist.  
 
Det er en væsentlig og vigtig historie at fortælle, og Pernille og Kirstine har i mine øjne gjort det på 
forbilledlig vis. Jeg håber derfor, de kan komme i betragtning til Cavlingprisen. 
 
Med venlig hilsen 
Kasper Krogh, redaktionschef på Berlingske 
 


