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Den særlige mediepris, Werther-prisen, går i år til DR’s radio-dokumentar, ”En 15-årig skal jo 
ikke dø”, der er tilrettelagt af Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer. 
 
Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World 
Suicide Prevention Day, i Valby den 10. september 2008.  
 
Prisoverrækkelsen foretages af tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og finder sted 
klokken 15.30 i Vartov, Farvergade 27 i København. 
 
Werther-prisen  
Det er 4. gang Werther-prisen uddeles. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres 
virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for 
offentligheden.  
 
Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther 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 
identificerede sig med Werther og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. 
Fænomenet beskrives i fagkredse som ”Werther-effekten”. Prisens navn skal derfor minde om 
selve formålet med prisen, at 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  
- 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 www.selvmordsforskning.dk/Web/Site/Menu1/Presse  
 
Begrundelsen  
De to tilrettelæggere, Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, får i år Werther-prisen for deres 
dokumentarudsendelse, ”En 15-årig skal jo ikke dø”. På nænsom men hudløs facon skildrer 
radioudsendelsen det ufattelige tab, et forældrepar sidder tilbage med efter deres barns 
selvmord. Det lykkes på forbilledlig vis de to tilrettelæggere at viderebringe forældrenes sorg, 
tanker og bestræbelser på at leve videre som en hel familie med to tilbageblevne børn.  
 
Priskomiteen er af den opfattelse, at udsendelser som denne kan være med til at skabe 
åbenhed omkring de efterladtes situation og være med til at undgå, at selvmord bliver 
tabuiseret. I bedste fald kan udsendelsen være med til, at andre tør dele deres historie, så 
lyttere, seere og læsere kan reagere mere hensigtsmæssigt og nænsomt, hvis nogle i 
omgangskredsen bliver berørt af selvmord eller selvmordsforsøg.  
 
Udsendelsen blev bragt første gang d. 5. september 2007 på DR´s P1. 
 
Udsendelsen kan høres - eller genhøres - her: 
http://www.dr.dk/P1/Dokumentarzonen/Udsendelser/2007/09/06131819.htm 
 
Inspiration fra Belgien 
Ideen til en mediepris for at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en 
lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005. 
 
De foregående prismodtagere er: 
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- 2007 – journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende 
- 2006 - redaktør, Thorkild Nyholm, DR 
- 2005 - journalist Inger Anneberg, freelance 
 
Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen 
for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere 
bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk 
Journalistforbund og Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning. 
 
Yderligere oplysninger 
Læs mere om selvmord og selvmordsforskning på www.selvmordsforskning.dk eller 
www.iasp.info/ 
 
På priskomitéens vegne, 
Merete Nordentoft  
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