Årets W
Werther-p
pris til TV
V-dokum
mentar
Center for Selvvmordsforskninng - 04/09-2013
3 - Samfund & Politik
Werther-prise
en 2013 går til filminstruktørren og skuesp
piller Lotte And
dersen for TV--dokumentareen, Den sidste udvej –
beretninger o
om overlevelse
e.
g den uddeles på Verdensda
ag for Selvmo
ordsforebyggelse, World Suiicide Prevention Day d. 10.
Prisen er på kr. 10.000, og
september 20
013 i lokale 5..03, Kristinebe
erg 3, Københ
havn Ø.
Begrundelsen
Dokumentare
en, Den sidste
e udvej – beretninger om ovverlevelse sættter fokus på, hvad
h
det er, dder gør, at nog
gle af os
mister livslysten og ser død
den som den eneste udvej?
? Og hvad er det
d for øjeblikk
ke, som alligevvel gør livet væ
ærd at leve
for en, der ellers er fast be
esluttet på at dø?
n bag Werther--prisen har va
algt Lotte Ande
ersen som åre
ets prismodtag
gere, fordi hunn i dokumentarren med stor
Priskomiteen
empati og etiik formår at sæ
ætte fokus på det følsomme
e emne, selvm
mord, gennem interview medd mennesker, som kan
berette, hvorffor de overlevvede.
en henvender sig direkte til grupper med høj selvmords
srisiko; men andre uden sæ
ærlig interesse i selvmord
Dokumentare
kan også få n
noget væsentlligt ud af programmet, da de
et fokuserer på overlevelse af forskellige vanskelige liv
vssituationer.
Der lægges vvægt på åbenhed, samt vigttigheden af att føle sig accepteret af omgivelserne.
en kan se på www.filmstribe
w
en.dk/fjernleje//film/details.as
spx?filmid=9000001060
Dokumentare
Om Werther--prisen
ng Werther-prisen uddeles i Danmark. Priisen gives til mediearbejder
m
e, som genneem deres virke
e har belyst
Det er 8. gan
selvmordspro
oblematikken på en etisk og
g oplysende m
måde over for offentligheden
o
n.
Selve prisen har fået sit na
avn efter hovedpersonen W
Werther i Goeth
hes roman fra 1774, "Den unnge Werthers lidelser",
som ender m
med at begå se
elvmord.
dkom, medførte den en regu
ulær bølge af sselvmord i såv
vel Tyskland som
s
i det øvrigge Europa, hvo
or unge
Da bogen ud
mænd identifficerede sig med
m Werther, og
o tog sig selvv af dage ved at
a benytte sam
mme metode. Fænomenet beskrives
b
i
fagkredse so
om "Werther-effekten". Prise
ens navn skal derfor minde om selve form
målet med prissen, at undgå at omtale
selvmord og selvmordsforssøg på en måde, som kan vvære med til at
a øge antallet af selvmord.
prisen
Tanken bag p
Formålet med
d Werther-prissen er at:
- forebygge g
gennem inform
mation
- undgå tabuisering
n til og beskytte de efterladtte
- tage hensyn
- oplyse om m
mulighed for hjælp
h
og behandling for selvvmordstruede og efterladte
Retningslinje
erne for tildelin
ng af prisen ligger i forlænge
else af WHO's
s anbefalinger, som kan på
www.selvmordsforskning.d
dk.
Inspiration fra
a Belgien
mediepris med
d det formål at forebygge se
elvmord stamm
mer fra Belgien
n, hvor man inndstiftede en liignende pris i
Ideen til en m
2003. Werthe
er-prisen blev første gang uddelt i Danma
ark i 2005.
Tidligere prissmodtager

De foregåend
de prismodtag
gere er:
gram TVÆRS på P3
- 2012: DRs ungdomsprog
- 2011: Psyko
olog Birgitte Andersen
A
og fo
otograf Torben
n Åndahl
- 2009: Psyko
olog Bente Hjo
orth Madsen, hjemmeside w
www.forebygs
selvmord.dk
- 2008: Progrrammedarbejd
derne Cecilie Elmose
E
Warniich og Cecilia Sejer, DR
- 2007: Journ
nalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
- 2006: Reda
aktør Thorkild Nyholm, DR
- 2005: journa
neberg, a4media
alist Inger Ann
sgruppe beståe
e og
Bag initiativet i Danmark sttår en arbejds
ende af Merette Nordentoft, Foreningen foor Uddannelse
Selvmordsadfæ
ærd, Anja Thomsen, efterlad
dt og tidligere bestyrelsesmedlem i Landssforeningen fo
or efterladte
Forskning i S
efter selvmorrd, Per Roholt, Dansk Journ
nalistforbund o
og Lilian Zøllne
er, Center for Selvmordsforrskning.
éens vegne,
På priskomité
Merete Norde
entoft.
http://w
www.selvmorrdsforskning..dk
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