
 

 

 

 

 

Kære Cavling-komiteen 

 

Jeg vil hermed indstille Sofie Linde til Cavlingprisen for sin personlige tale under Zulu Comedy Gala 2020: 

Det Store show.  

Talen varer cirka syv minutter, og handler om forskellige personlige oplevelser i Sofie Lindes karriere 

omkring manglende ligestilling og sexchikane i mediebranchen. 

Talens hovedbudskab er, at vi i Danmark ikke har ligestilling, selv om mange på overfladen ”leger”, at 

kvinder og mænd bliver behandlet ens.  

 

Sofie Linde indstilles til Cavlingprisen for sin Zulu Comedy Gala tale, fordi hun benytter sit særlige TV-talent 

og personlighed til at sætte fokus på et samfundsmæssigt vigtigt og upopulært tema med stor risiko for 

hendes fremadrettede karriere og troværdighed. At stå frem og fortælle om dybt personlige oplevelser 

med sexchikane og ulige lønvilkår er svært og grænseoverskridende. Sofie Linde formår i talen at fortælle 

publikum og seerne omkring disse forhold og hændelser med dygtighed, autoritet og seriøsitet samtidig 

med, at hun bibeholder comedy-genren. Det er en utrolig svær balancegang, som hun mestre i talen. 

Dermed viser hun, hvor dygtig en TV-formidler, hun er. 

 

Sofie Lindes initiativ til at fortælle om problemerne med manglende ligestilling, dårlige lønvilkår for kvinder 

og sexchikane har igangsat en dybdegående debat i hele landet om ligestilling og sexchikane. Det har haft 

vidtrækkende konsekvenser for blandt andet højtstående politikere, der har måtte gå af på grund af sager 

om seksuelle krænkelser. Samtidig har Sofie Lindes tale givet hundrede vis af kvinder modet til at stå frem 

og underskrive erklæringer om krænkelser i flere brancher. Både kvinder og mænd står frem og fortæller 

deres vigtige historier. 

 

Vi har tidligere i Danmark haft en såkaldt MeToo-bølge, men ikke på samme niveau og med samme 

konsekvenser som nu. Dette skyldes den store respekt og troværdighed, som Sofie Linde har opbygget 

gennem sin karriere. Og som hun også sætter på spil i talen. Det kræver et stort mod at turde stille sin 

troværdighed og hele sit talent til rådighed for at skabe forandring. Men det initiativ tør hun vise. Og derfor 

tør andre kvinder følge hendes eksempel og bryde tavsheden og tabuet om sexchikane og manglende 

ligestilling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Elí Eich 


