Journalist Inger Anneberg får Werther-prisen 2005
Freelancejournalist Inger Anneberg, a4media, bliver den første modtager af den nyindstiftede Wertherpris.
Prisen på 10.000 kroner vil blive overrakt til Inger Anneberg af folketingsmedlem Elsebeth Gerner
Nielsen i forbindelse med Verdensdag for selvmordsforebyggelse den 10. september 2005.
Prisoverrækkelsen finder sted på Rigshospitalet, Auditorium 1, kl. 15.30 i forbindelse med en faglig
konference om selvmordsforebyggelse, arrangeret af PsykiatriFonden.
Werther-prisen
Werther-prisen er en nyindstiftet mediepris, der gives til mediearbejdere som gennem deres virke har
belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.
Werther-prisen har fået sit navn efter hovedpersonen i Goethes roman fra 1774, ”Den unge Werthers
lidelser”, som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af
selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa, hvor unge mænd der identificerede sig med Werther
tog sig af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som ”Werthereffekten”. Prisens navn skal derfor minde om, at selve formålet med prisen er at lære af historien og
bl.a. undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af
selvmord.
Formålet med prisen er at:
• forebygge gennem information
• undgå tabuisering
• modvirke smitteeffekt
• tage hensyn til og beskytte de efterladte
• oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte
Retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger, som kan ses på
http://www.selvmordsforskning.dk/Web/Site/Menu1/Presse
Begrundelsen
Priskommitéen bag Werther-prisen har valgt Inger Anneberg som den første prismodtager, fordi hun:
• som én af få journalister i den danske medieverden konsekvent har behandlet emnet selvmord
på en etisk forsvarlig måde
• med sit engagement og utrættelige indsats i selvmordsproblematikken udviser en etisk
bevidsthed og ansvarlighed for den svage part
• har en stor bredde i sit arbejde, hvor hun både henvender sig til professionelle (fagfolk,
journalister, undervisere) og efterladte
• har mod til at diskutere etik i eget fagblad og risikere modvind
Ud over at have skrevet en lang række artikler om selvmord og selvmordsforebyggelse har Inger
Anneberg blandt andet skrevet bogen Sorgen ved selvmord lige som hun står bag hjemmesiden,
www.sorgenvedselvmord.dk og har produceret film og dokumentarudsendelser om emnet.

Priskommitéen
Prisen uddeles af en komité bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i
Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk
Journalistforbund og Inge Jacobsen, Center for Selvmordsforskning.
Ud over Inger Anneberg var følgende kandidater indstillet til Werther-prisen 2005:
• Journaliststuderende Berit Villadsen og journalist Kate May Lind, Fagbladet 3F
For temaet Tragisk Afsked (Fagbladet nr. 18, 2004) og webspecialen Tabet af Lars
(http://tema.3f.dk/selvmord)
• Reporter Mads Gudiksen og fotograf Rikke Løve, TV2 Øst
For reportagerne om unge og selvmordsproblematik (13.03.2005 og 14.03.2005)
• Psykolog Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse, Århus
For bøgerne: Når selvmordet truer – livet til debat (Munksgaard, 2003) og Unge på kanten af
livet (kan downloades fra http://www.psykiatri.aaa.dk/Nyheder/nyhed04/nyheder55.htm)
• Organisationen Livslinien
For gennem 10 år på en saglig, vedholdende og seriøs måde at have taget emnet op i medierne
På priskomitéens vegne,
Merete Nordentoft
For yderligere oplysninger kontakt venligst Inge Jacobsen, Center for Selvmordsforskning, på telefon
63 11 21 86 eller e-mail: ij@selvmordsforskning.dk

