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 Få dit eget presserum

 Nyheder  Billeder  Kontaktpersoner Søg...

10/03-22   -   Pressemeddelelse

Hvem skal have årets Papageno-pris for
sober og respek�uld omtale af selvmord?
Nu er der mulighed for at inds�lle kandidater �l Papageno-prisen 2022. Prisen uddeles for at sæ�e
fokus på, at medieomtale kan være med �l at forebygge selvmord, hvis den sker på en sober,
respek�uld og informa�v måde. Fornu�ig medieomtale af selvmord kan nemlig få selvmordstruede
�l at søge hjælp.

Til september 2022 uddeles Papageno-prisen - den �dligere Werther-pris - for 17. gang, og nu
e�erlyses kandidater �l at modtage prisen.

Prisen uddeles �l en eller flere personer eller organisa�oner, der på en sober og konstruk�v måde
omtaler selvmord, selvmordsforebyggelse og de e�erladte.

Sidste år gik prisen �l Pernille Strøm Øster og Jeppe Vester for podcast-serien ”Jeg plejede at tro på
for evigt”, men �dligere er prisen også uddelt �l f.eks. journalister, psykologer, frivillige, en
filminstruktør og en sygeplejerske.

Prisen er på 10.000 kroner og uddeles i forbindelse med a�oldelsen af Verdensdagen for
Selvmordsforebyggelse, d. 9. september 2022.

Inds�l din kandidat
 Alle kan inds�lle en kandidat �l prisen, og det sker således:

 • Inds�llinger skal sendes �l Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning på e-mail:
tbk@cfsmail.dk.

 • Der skal være tale om en mo�veret inds�lling på maksimalt et A4-ark vedlagt eksempler på eller
henvisninger �l kandidatens arbejde.

 • Vær opmærksom på, at kandidaten selv skal kunne acceptere inds�llingen.
 • Sidste frist for inds�lling af kandidater er fredag d. 1. juli 2022 klokken 12.00.

Deraf navnet …
 Prisen er opkaldt e�er fuglefængeren Papageno fra Mozarts opera Tryllefløjten. Papageno bliver

selvmordstruet, da han tror, han har mistet sit livs kærlighed, Papagena. Da Papageno vil tage sit liv,
griber tre ånder ind og viser Papageno, at der er bedre måder at håndtere situa�onen på. Man taler
ligefrem om ”Papageno- effekten” i forskning i mediernes omtale af selvmord og selvmordsforsøg.

Medieomtale af selvmord skal f.eks. gerne give svar �l selvmordstruede på, hvordan man kan klare en
krise, hvordan man kan få hjælp - og hvad man kan gøre som pårørende �l en selvmordstruet.

Prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005. Dengang hed prisen Werther-prisen opkaldt e�er
Goethes roman ”Den unge Werthers lidelse”. I 2019 ændrede prisen navn �l Papageno-prisen.
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Tidligere prismodtagere
2021: Pernille Strøm Øster og Jeppe Vester, podcast-værter, for serien ”Jeg plejede at tro på for evigt”
2020: Elene Fleischer og Liselo�e Horneman Kragh, henholdsvis faglig leder og s��er – og
professionel rådgiver i NEFOS, for bogen ”I selvmordets kølvand”.
2019: Jonas Bisgaard Kristensen, journalist, JyskeVestkysten for ar�kelserie om e�erladte e�er
selvmord.
2018: Jonas Damstrup Fried, journalist, DR for radiodokumentaren ”Et år uden Anja”.
2017: Else Marie Nygaard og Maja Funch, journalister, Kristeligt Dagblad, for ar�kelserien ”På kanten
af livet”.
2016: Jorit Tellervo, sygeplejerske, for bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”.
2015: Sine Sko� Andersen, journalist, for TV-serien ”De tabte ældre på TV2 Fyn”.
2014: Dan Philipsen, sportsjournalist, Jyllands-Posten, for ar�kelserien om Thomas Augus�nussens
oplevelse af faderens selvmord.
2013: Lo�e Andersen, instruktør af dokumentaren ”Den sidste udvej – beretninger om overlevelse”.
2012: Poul Emil Nørlund, vært og �lre�elægger af DR P3’s ungdomsprogram TVÆRS.
2011: Birgi�e Andersen, psykolog, og Torben Åndahl, fotograf.
2009: Bente Hjorth Madsen, psykolog, Center for Selvmordsforebyggelse – Risskov.
2008: Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR.
2007: Tommy Byrne, journalist, Fyens S��s�dende.
2006: Thorkild Nyholm, redaktør, DR.
2005: Inger Anneberg, journalist, freelance.

Bag ini�a�vet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordento�, Foreningen for
Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Annemarie Knigge, repræsentant for Landsforeningen
for e�erladte e�er selvmord, Kir Klysner, Dansk Journalis�orbund, og Trine Banke d’Andrade, Center
for Selvmordsforskning.

Formålet med prisen og retningslinjerne for �ldeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's
anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk under menupunktet Presserum > WHO’s
anbefalinger.

Relevant informa�on

WHO´s anbefalinger
 h�ps://selvmordsforskning.dk/viden/presse/whos-anbefalinger/

Center for Selvmordsforskning
 h�ps://selvmordsforskning.dk/

Pressekontakt

Trine Banke d’Andrade
 Akademisk medarbejder, Center for

Selvmordsforskning
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