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Indstilling af Zentropa-sagen 
  
Vi indstiller hermed Lea Wind-Friis og Camilla Stockmann, Politiken, til Cavlingprisen for deres unikke 
og dagsordensættende arbejde med Zentropa-sagen. 
  
Ni tidligere ansatte fra filmselskabet Zentropa stod den 11. november 2017 frem i Politiken og fortalte om 
seksuelt relaterede ydmygelser og mobning, som de havde oplevet i forskellige perioder fra 1997 og helt 
frem til 2016.  
  
Dele af Zentropa-sagen havde tidligere været fremme i forbindelse med Anne Mette Lundtofte bog ’Zent-
ropia’, men det var først, da Lea Wind-Friis og Camilla Stockmann gennem grundig research kunne præ-
sentere ni vidnesbyrd, at sagen rullede i både danske og store internationale medier såsom The Guardian 
og USA Today. 
  
Lea Wind-Friis og Camilla Stockmann dokumenterede, at der var tale om langt alvorligere anklager end 
´klask i røven´, der lå mange år tilbage i tiden. Beretningerne, der koncentrerede sig om Zentropas stif-
ter, producer og tidligere direktør Peter Aalbæk Jensen, var både af ældre og nyere dato og blev bekræftet 
af talrige kilder, som har arbejdet på Zentropa.  
  
Via kvindernes vidnesbyrd, hvoraf fire stod frem med fuldt navn, to med fornavn, og tre var anonyme, 
blev det tydeliggjort, hvilke konsekvenser, det har haft for medarbejderne at færdes i dette arbejdsmiljø. 
Nogle fik psykiske mén, mens andre forlod filmbranchen helt. 
  
Det nye og dagsordensættende ved afdækningen var dels antallet af personer, der stod frem, anonymt og 
med navn. Og dels var første gang, konsekvenserne ved det særprægede arbejdsmiljø er belyst. 
  
Sager om sexchikane, mobning og magtmisbrug på arbejdspladser er yderst vanskelige og følsomme at 
afdække journalistisk. Som det viste sig under arbejdet med Zentropa-sagen, frygter førstehåndskilder, at 
der sås tvivl om rigtigheden af deres beretninger, og at deres oplevelser bagatelliseres. 
  
Igennem en vanskelig og vedholdende indsats med sårbare kilder lykkedes det Lea Wind-Friis og Camilla 
Stockmann at bringe beretningerne frem. 
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