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Årets Papageno-pris går til Pernille
Strøm Øster og Jeppe Vester
Papageno-prisen 2021 går til værterne Pernille Strøm Øster og Jeppe Vester for podcast-serien ”Jeg
plejede at tro på for evigt”. Det er første gang i prisens historie, at den går til en podcast. Prisen uddeles i
forbindelse med Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse d. 10. september i Hillerød. Sammen med
prisen følger 10.000 kroner.
Podcast-værterne Pernille Strøm Øster og Jeppe Vester tildeles årets Papageno-pris for deres serie ”Jeg plejede
at tro på for evigt” med fortællinger om det at miste og savne, om sorg og minderitualer.
Begrundelse: Det er nærværende og fordomsfrit
Hvert afsnit har besøg af en gæst, som deler sin historie om tab og sorg, og podcasten giver mulighed for
refleksion og for at tale om det allersværeste i livet.
Flere episoder belyser selvmordsproblematikken, og de to værter formår på en nærværende, anerkendende,
fordomsfri og omsorgsfuld måde at have fortællingen i centrum og i et roligt tempo, at lade hovedpersonerne
selv udfolde deres historier.
Første gang at en podcast vinder prisen
Det er første gang Papageno-prisen gives til en podcast.
Podcasts bliver stadig mere populært i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 40 procent af danskerne
har lyttet til podcast de seneste tre måneder.
Fortællinger, udgivet som podcast, har den fordel, at de er tilgængelige, når lytterne har mulighed og brug for at
lytte med. Med behandlingen af de følsomme emner, er det afgørende at lytteren er parat til at lytte med, og det
er man bedst, når man selv vælger tidspunktet.
Pernille Strøm Øster og Jeppe Vester har udnyttet podcastmediets fleksibilitet og lader lytteren selv bestemme
tid, sted og tempo, hvilket gør, at lytte-oplevelsen sker på lytterens præmisser.
Podcast-serien er udarbejdet i samarbejde med Landsforeningen Liv&Død. Følg linket til podcasten:
livogdoed.dk/temaer/podcastserie-jeg-plejede-tro-paa-evigt
Om Papageno-prisen
Det er 15. gang prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst
selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.
Prisen er opkaldt efter fuglefængeren Papageno fra Mozarts opera Tryllefløjten. Papageno bliver
selvmordstruet, da han tror, han har mistet sit livs kærlighed, Papagena. Da han vil tage sit liv, griber tre ånder
ind og viser Papageno, at der er bedre måder at håndtere situationen på.
Man taler ligefrem om ”Papageno- effekten” i forskning i mediernes omtale af selvmord og selvmordsforsøg.
Medieomtalen skal f.eks. gerne give svar til selvmordstruede på, hvordan man kan klare en krise, hvordan man
kan få hjælp - og hvad man kan gøre som pårørende til en selvmordstruet. Prisens navn sætter derfor fokus på
forebyggelse ved medieomtale af selvmord.
Tanken bag prisen
Formålet med Papageno-prisen er at:
· forebygge gennem information
· undgå tabuisering
https://mypresswire.com/dk/pressroom/40987/pressrelease/112338
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· tage hensyn til og beskytte de efterladte
· oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte.
Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på
www.selvmordsforskning.dk under menupunktet ”presserum”.
Inspiration fra Belgien
Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en
lignende pris i 2003. Papageno-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005 – dengang under navnet
Werther-prisen.
Tidligere prismodtagere
2020: Elene Fleischer og Liselotte Horneman Krag, NEFOS
2019: Journalist Jonas Bisgaard Kristensen, JydskeVestkysten
2018: Journalist Jonas Damstrup Fried, DR
2017: Journalisterne Else Marie Nygaard og Maja Funch, Kristeligt Dagblad
2016: Sygeplejerske og forfatter Jorit Tellervo
2015: Journalist Sine Skott Andersen, TV2 Fyn
2014: Sportsjournalist Dan Philipsen, Jyllands-Posten
2013: Instruktør og skuespiller Lotte Andersen, dokumentar
2012: DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3
2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk
2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
2006: Redaktør Thorkild Nyholm, DR
2005: Journalist Inger Anneberg, a4media
-----Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og
Forskning i Selvmordsadfærd, Annemarie Knigge, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Kir Klysner,
Dansk Journalistforbund og Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning.
-----Prisen overrækkes den 10. september 2021 i forbindelse med Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse.
Overrækkelsen finder sted klokken 12.00 i Auditoriet, Indgang 50 B, Plan 2, Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød. Se programmet på www.fufs.dk.

Relevant information
Podcastserien: Jeg plejede at tro på for evigt
https://livogdoed.dk/temaer/podcastserie-jeg-plejede-tro-paa-evigt/
Center for Selvmordsforskning
https://selvmordsforskning.dk
Se programmet for Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse
https://fufs.dk
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