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Forfattere og forlag igangsætter undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed
Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har taget initiativ til, at
der bliver udført en undersøgelse af uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand. Undersøgelsen vil blive udført af advokat Pernille Backhausen, som har erfaring fra lignende undersøgelser bl.a. på Forfatterskolen.
Der vil være tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på vidnesbyrd. Indberetteren kan være anonym, og vidnesbyrdene vil blive anonymiseret. Indberetning kan ske på dette link: https://forfatterstanden.whistleblowernetwork.net, hvor der også fremgår mere om undersøgelsen. Der kan indberettes i perioden fra i dag den 21. oktober til og med den 22. november 2020. Undersøgelsen vil blive
udmøntet i en rapport, som vi forventer kan være klar før jul.
Formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, udtaler:
”Vores undersøgelse skal være med til at kaste lys over en del af branchekulturen, som vi ved for
lidt om. Derfor har det været vigtigt for os at få en professionel løsning, hvor forfatterstanden kan
være tryg ved, at alle vidnesbyrd behandles anonymt. Og så betyder det meget for mig, at vi i vores
del af kulturbranchen håndterer det her i fællesskab fra første færd, så vi kan få en konstruktiv dialog om, hvordan vi løser problemerne.”
Formand for Danske Skønlitterære Forfattere, Peter Adolphsen, udtaler:
"Jeg er umådelig glad for, at vi nu kan gå sammen med Dansk Forfatterforening og Danske Forlag
om at få igangsat en undersøgelse. Det er et både vigtigt og komplekst område, og derfor er det afgørende for os, at undersøgelsen bliver professionel, kompetent og ekstern.”
Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, udtaler:
”Som forlag har vi et stort ansvar for, at der er et godt og professionelt miljø i branchen. Relationen mellem forfatter og forlag er ofte tæt og personlig, og det skal den også kunne være fremover.
Men seksuelle krænkelser og misbrug af magtforhold er ikke acceptabelt, og i det omfang det forekommer, håber vi, at målgruppen vil bidrage til undersøgelsen, så vi kan få afdækket udfordringer
og dermed få mulighed for at handle på dem.”
Om uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene udtaler Christine Bødtcher-Hansen:

”Siden Sofie Linde stillede sig frem, har der været vidnesbyrd fra mange brancher, og vi har ikke
grund til antage, at forlagsbranchen skulle adskille sig markant ift. andre brancher. I Danske Forlag
vurderer vi, at vi bedst kan understøtte et trygt og godt arbejdsmiljø ved at koncentrere indsatsen
om at give medlemmerne værktøjer til, hvordan man på det enkelte forlag kan afdække, om der er
problemer med krænkelser, samt værktøjer til, hvordan man kan arbejde med evt. kulturændringer. Der kan være store forskelle på kulturen på forskellige forlag, og vi tror, at de bedste resultater kan opnås, hvis man har indsigt i og kan agere på forholdene på eget forlag fremfor at koncentrere indsatsen om en generisk undersøgelse, som dækker hele branchen. F.eks. har Danske Medier heller ikke taget initiativ til en generisk undersøgelse, som ville omfatte medier spændende fra
Kr. Dagblad til Ekstra Bladet til små lokalaviser. Vi er opmærksomme på, at der i vores branche,
som i mange andre brancher, er mange små virksomheder, og at det vil kræve en særlig værktøjskasse.”
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