
Hermed indstilles B.T.-journalisterne Jeppe Elkjær Andersen, Bo Poulsen og Cordelia 
Weber til Cavling-prisen for serien #voldtaget 
 
Begrundelse: 
 
Der er de senere år lavet flere stærke journalistiske serier om voldtægter, men fokus har 
været på ofrene og hvor få anmeldelser, der ender med sigtelser og dom. Der har manglet 
en artikelserie, der giver det fulde billede ved også at fokusere på gerningsmændene og 
dommene. 
 
Hvem er gerningsmændene? Er det ofte vildt fremmede, eller er det bekendte til ofret? Hvor 
skete voldtægterne typisk? Og hvordan bliver gerningsmændene egentlig straffet? Det var 
nogle af de spørgsmål, de to B.T.-journalister Jeppe Elkjær Andersen og Bo Poulsen tilbage 
i foråret 2017 besluttede sig for at finde svar på. 
 
De fandt fandt hurtigt ud af, at det var nødvendigt at søge aktindsigt i samtlige domme for 
voldtægter i alle landets byretter over en længere periode for at få det nødvendige 
datamateriale. Den arbejdsgang betød, at projektet blev meget møjsommeligt og 
tidskrævende. Til gengæld stod de efter et års research tilbage med en meget stor 
datamængde, der var et unikt materiale til at afdække voldtægterne i Danmark. Et 
datamateriale, som ingen forskere tidligere har brugt tid og ressourcer på at skaffe.  
 
I processen fik de følgeskab af journalist Cordelia Weber, der fandt relevante cases i form af 
både ofre og gerningsmænd. 
 
I sommer blev serien lanceret med titlen #voldtaget, og der er foreløbig skrevet over 50 
artikler. Derudover har journalisterne lavet grafikker med profilerne på de typiske 
gerningsmænd til forskellige typer voldtægter samt udarbejdet et stort digitalt danmarkskort, 
hvor brugerne selv kan trykke ind på voldtægterne i ens nærområde. 
 
Afdækningen har resulteret i en række opsigtsvækkende nyheder om både gerningsmænd, 
strafudmåling samt manglende hjælp til ofre. Og på Christiansborg har #voldtaget givet 
anledning til handling i form af følgende: 
 

● Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har efter ønske fra et flertal i Folketinget sat 
en kulegravning af hele voldtægtsområdet i gang.  
 

● Justitsminister Søren Pape Poulsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme 
med forslag til, hvordan ofre kan få bedre støtte. 

 



● Rigsadvokaten er gået i gang med at undersøge dommernes brug af strafferammen 
for voldtægter. 

 
● De Konservative har taget initiativ til en ny hotline for voldtægtsofre. 

 
● Dansk Folkeparti og regeringen har bevilget flere penge til Center for Voldtægtsofre 

for at få ventelisten for behandling ned.  
 
Samtidig har B.T.-journalisterne haft fokus på at lave konstruktiv journalistik. Derfor fik de 
samlet en gruppe af voldtægtsofre, der på et møde gav justitsminister Søren Pape Poulsen 
deres bedste råd til, hvordan ofrene fremadrettet kan få en bedre hjælp. Deres historier og 
møde med ministeren er udkommet i tillæg både digitalt og på print, og det er skrevet, så det 
retter sig til brug i undervisning. 
 
Jeppe Elkjær Andersen, Bo Poulsen og Cordelia Weber fortjener Cavling-prisen for deres 
enestående arbejde med at skaffe et unikt datamateriale og ud fra dette at lave en række 
stærke nyheder, der har fungeret som øjenåbnere for politikere og eksperter.  
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