Afdækningen af overgreb og grænseoverskridende adfærd på TV 2 er en af vor tids vigtigste
danske mediehistorier og en af de vigtigste historier om #metoo herhjemme. »Et
danmarkshistorisk dokument over, hvordan magt kan misbruges, når den udnyttes
seksuelt,« kaldte professor i historie Birgitte Possing projektet.
I et samarbejde mellem produktionsselskabet Impact og avisen Information afdækkede
journalisterne Line Ritz, Ole Tornbjerg, Nils Giversen, Thea Pedersen og Laura Friis Wang, hvordan
overgreb imod kvinder og grænseoverskridende adfærd fandt sted i TV 2’s nyhedsafdeling. Chefer
udnyttede yngre kvindelige medarbejdere og praktikanter, og det udviklede sig til en kultur, som
ingen satte spørgsmålstegn ved.
Historien hviler på et omfattende kildearbejde. Journalisterne var i kontakt med flere end 150
kilder. Ikke mindst i lyset af sagens følsomme karakter krævede det stor dygtighed at få de mange
kilder i tale og ikke mindst at be- eller afkræfte deres oplysninger.
Projektet gav modige kvinder mulighed for at fortælle om deres oplevelser med magtfulde mænd
på tv-stationen i en sammenhæng, hvor deres vidnesbyrd stod stærkest muligt. For det første
fordi det journalistiske produkt var så gennemtjekket og redeligt. Og for det andet fordi historien
blev så kompetent og stilsikkert formidlet både med billeder og lyd og på tekst.
Udover hovedhistorien om overgrebene og sexismen i TV2’s nyhedsafdelingen afslørede
journalisterne også, hvordan den danske offentlighed var blevet vildledt i den meget omtalte sag
om Jes Dorph-Petersen. Det skyldtes, at Politiken til den kendte studieværts fordel havde valgt at
udelade helt centrale oplysninger, da avisen offentliggjorde dele af to kvinders fortrolige
indberetninger til TV2’s advokatundersøgelse.
De fem journalister afdækkede desuden, at der var omfattende problemer med sexchikane i en
anden afdeling på TV2. Og de skabte debat om fænomenet advokatundersøgelser, da de viste,
hvordan TV2’s advokater havde undladt at høre en række vidner, der kunne have bakket op om
anklagerne imod en mandlig chef på tv-stationen.
Rimeligvis vakte deres arbejde stor opsigt og fik vidtrækkende konsekvenser. Blandt andet
erkendte ledelsen på TV2 at have fejlet fundamentalt. Michael Dyrby måtte forlade posten som
chefredaktør på BT. Politiken måtte beklage sin fejlagtige formidling af Jes Dorph-Petersen. Og
kvinderne følte det som en stor befrielse endelig at få fortalt deres historier og opleve den positive
modtagelse i offentligheden.
For dette fornemme arbejde fortjener journalisterne Line Ritz, Ole Tornbjerg, Nils Giversen og
Thea Pedersen fra Impact samt Laura Friis Wang fra Information at blive belønnet med årets
Cavlingpris.
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