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POGLED NA*/ČEZ POGLED
SAŠKA ROŠKAR, ALENKA TANČIČ GRUM, VITA POŠTUVAN*
Priznani slovenski učitelj retorike Zdravko Zupančič je dejal, da »izgovorjena beseda ni smrkelj, da bi jo
lahko potegnili nazaj. Tisti hip, ko besedo izgovorimo, nismo več njeni gospodarji«. Razmerje moči in
kontrole se obrne in beseda postane naš gospodar.
In če izgovorjena beseda s časom vsaj malo zbledi, slednje zagotovo ne drži za napisano. Littera scripta
manet ali zapisana črka ostane. In z njo vse dobro ter manj dobro. V suicidologiji je že dolgo znano, da
ima lahko zapisana beseda po eni strani rešilno moč, po drugi strani pa lahko odpira vrata in pot v še
večjo stisko, v skrajnem primeru tudi pot v dokončno odločitev za samomor. V številnih tujih državah so
zato po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP) uspešno razvili in implementirali smernice o odgovornem poročanju o samomoru. Avtorji so kot cilj smernic izpostavili povečanje preventivne vrednosti poročanja o samomoru in zmanjšanje
škode, ki ob manj primernem poročanju o samomoru lahko nastane.
POGLED, ki ga držite v rokah, je ena od vmesnih postaj, ki smo jih v zadnjem letu in pol na področju
sodelovanja z novinarji na temo odgovornega poročanja o samomoru prehodili v Sloveniji. Lani so
namreč kot plod uspešnega sodelovanja med OZARO, Univerzo na Primorskem, Slovenskim združenjem
za preprečevanje samomora in Inštitutom za varovanje zdravje bile izdane Slovenske smernice za odgovorno poročanje o samomoru. Smernice so mnogo več kot zgolj prevod izvirnega dokumenta SZO/
IASP. Njihova posebna vrednost je verjetno v tem, da smo v njihov razvoj že od začetka vključili tiste,
ki jih smernice zadevajo: novinarje in urednike. Predstavili so svoje mnenje glede smernic, kaj v njih
pogrešajo in kako so lahko za njih čim bolj uporabne. Njihovi napotki so bili neprecenljivi za pripravo
končne verzije smernic, ki smo jih uradno predstavili 10. septembra 2010 v Cankarjevem domu (smernice so prosto dostopne na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja, pod rubriko Publikacije). Vmes
je vzporedno vzniknila ideja o tem, da bi osrednja tema 4. Memoriala Leva Milčinskega bila mediji in
samomor5BLPTNPJOOPWFNCSBWQSPTUPSJI4";6QPTMVÝBMJWSTUP[BOJNJWJI LPSJTUOJIJO
začinjenih prispevkov ter delavnic na temo medijskega poročanja in samomora. Prispevki so v strnjeni
obliki zbrani v tej številki POGLEDA. V njem boste našli prispevke dveh kolegov iz tujine, prispevke
mnogih domačih strokovnjakov kot tudi pogled novinarke/urednice na temo poročanja o samomoru.
Prispevki so zelo raznoliki, kar verjetno priča o tem, da so pogledi na temo medijev in samomora zelo
pestri in svojevrstni. Odražajo mnenje in pogled podpisanih avtorjev in ne uredništva. V tokratni zasedbi
uredništva verjamemo v to, da odgovorno poročanje o samomoru obstaja, ne da bi bila omejevana svoCPEBOPWJOBSTLFHBQPLMJDB7UFNQSFQSJƦBOKVTNPMBOJQP4MPWFOJKJJ[WFEMJUVEJQPHPWPSOJITSFƦBOK[
novinarji in uredniki na temo odgovornega poročanja o samomoru, na katerih smo pregledali in komentirali vsebino smernic ter se pogovarjali o dilemah. Srečanj se je skupaj udeležilo okrog 50 novinarjev,
ki so nas podprli v naših prizadevanjih. Številka ni v nebo vpijoča, hkrati pa ni zanemarljiva. Posebna
*

Doc. dr. Saska Roškar, univ. dipl. psih., Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
saska.roskar@ivz-rs.si
Asist. Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih., Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
alenka.tancic@ivz-rs.si
Asist. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., Slovenski center za raziskovanje samomora, Oddelek za preučevanje zdravja, UP Inštitut Andrej Marušič, Muzejski trg 2, 6000 Koper, vita.postuvan@upr.si
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zahvala gre gospe Ranki Ivelji, predsednici Novinarskega častnega razsodišča, saj je naša prizadevanja
strokovno in z vso odgovornostjo podprla. Največje priznanje našim in vsem dosedanjim tovrstnim
prizadevanjem pa verjetno pomeni dopolnitev Etičnega kodeksa novinarjev, v katerega je od lanskega
leta vključen tudi del, ki govori o etiki poročanja o samomoru.
Ker čas za sabo pušča različne sledi, je poleg tematskih in praktičnih pogledov na temo mediji in samomor
v to številko Pogleda vključen tudi spominski pogled na velikega človeka in strokovnega kolega, ki se je
poslovil v začetku letošnjega leta, prof. dr. Janka Kostnapfla. Pogrešali ga bodo mnogi.
Misli kontroverzne ameriške antropologinje Margarete Mead pa naj bodo vzpodbuda za vse nas, ki delamo na področju preventive samomora, in se kdaj sprašujemo o smiselnosti našega dela:
Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has.
Želimo vam prijetno branje.
Saška Roškar, Alenka Tančič Grum, Vita Poštuvan,
urednice
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POGLED AKADEMIKA

/"(0703
AKADEMIK JOŽE TRONTELJ*
Spoštovani akademiki, cenjeni gostje, dragi kolegi in prijatelji, predavatelji, gospa prof. Onja Tekavčič Grad
in sodelavci, gospa Zavasnik,
Današnje srečanje je posvečeno spominu na enega najodličnejših članov naše ustanove, akademika Leva
Milčinskega.
Kmalu bo minilo 95 let od njegovega rojstva, mineva 10 let od njegove smrti. Dovolite, da se z nekaj kratkimi
besedami spomnim na tega izjemnega moža, ki je zaznamoval vrsto desetletij svoje stroke, z njo pa generacije
študentov, zdravnikov, bolnikov. Pa seveda ljudi, ki smo ga poznali in cenili njegovo modrost, dobroto, humanizem.
Akademik Milčinski je bil učitelj stotnijam slovenskih medicincev in specializantov. Njegovo življenjsko delo
je bilo posvečeno preučevanju in preprečevanju samomorilnosti in samomora. S tem se je zapisal med velika
imena v svetovni suicidologiji. Obenem pa je veliko storil za to kritično področje patologije slovenskega ljudstva.
Lev Milčinski je bil na svojem področju strokovnjak svetovnega slovesa, bil pa je tudi subtilen mislec. Danes
ni lahko doumeti, kako je mogel predvideti pravzaprav vse velike stvari, ki so se pozneje zgodile v stroki. Napovedal je, kako se bodo odpirale pomembne teme, kot sta razvoj v smeri timskega dela v psihiatriji in odpiranje psihiatričnih bolnišnic navzven. Predvidel je premike v družbeni patologiji, kot je uničujoča zloraba
drog. V njegovem času je bila tudi odprtost za psihosomatiko in za biološke smeri v psihiatriji znamenje
jasnovidnosti. Čeprav se sam ni udeležil prodora psihiatrije na področje nevroloških znanosti, je v tem zgodaj
uvidel nove obete in je razvoj pozorno spremljal. Zavzemal se je za povezovanje psihiatrije z drugimi vejami
medicine, in tudi to je bilo v tistem času daljnovidno. Veliko svojih misli je posvetil tudi etiki v psihiatriji. Kot
zdravnik, človek in mislec pa se je največ poglabljal v svet duhovnosti.
Dr. Lev Milčinski bo med tistimi, ki smo ga poznali, za vedno ostal zgled izjemno blagega človeka. Bolj
smo slutili kot vedeli za globino njegovega uvida v bistvo človeškega bitja, ki ga je kot humanist in psihiater
poznal tako v njegovi veličini kot v njegovi šibkosti. Enako smo lahko slutili globino njegovega uvida v tiste
maloštevilne velike reči, ki pravzaprav edine štejejo.
Pokojni Milčinski jih je razumel. Z njim ni bilo treba govoriti o podrobnostih. Argumente je poznal, sogovorniku pa je vedno pustil njegov prav. Tudi v tem je veličina: ko se zaveš, da tvoje razumevanje sveta in stvari
na njem ni edino pravilno. In ko sprejmeš zakonitost, da mora do svojega spoznanja priti vsakdo sam. Drugače
ni veliko vredno. Enako velja za odločitve. Te je drugim puščal, da so pri njih dozorele same. Včasih nam je
bilo žal, da se v nekaterih kritičnih trenutkih ni vmešal, ko bi bil s svojim velikim vplivom lahko veliko dosegel. Danes bolj ali manj vemo: čas je pokazal, da je imel prav. Moder človek pozorno gleda in skrbno posluša.
Vidi, kar je treba videti, in sliši, kar je treba slišati. A bolj redko spregovori. To je vzhodnjaška modrost, iz
katere je naš pokojni kolega znal zajeti najboljše.
Ena zadnjih razprav v razredu za medicinske vede, v katero se je akademik Milčinski zares vključil z žarom,
je bila o evtanaziji in samomoru z zdravnikovo pomočjo. Ne bom pozabil njegovega pogleda, ko ga je za hip

*

Akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU, Uvodni nagovor, 4. Memorial Leva Milčinskega: Mediji in samomor. SAZU, 18. 11. 2010.
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zaskrbelo, ali se jaz sam in komisija za medicinsko etiko, ki sem jo že tedaj vodil, zavzemamo za pravo stvar.
Ali razumemo, kaj je poglavitno: občutiti stisko hudo bolnega in umirajočega in se nanjo odzvati. Vendar to
storiti tako, da z vso obzirnostjo in empatijo pazimo na človeško dostojanstvo tistega, ki odhaja.
Te stiske je razumel tako dobro kot komaj še kdo. V svojem dolgoletnem poklicnem in znanstvenem delu se je
veliko posvečal tistim, za katere se je vsaj tedaj malokdo res zanimal, za katere je redkokdo skrbel.
To so ljudje, ki jim je breme življenja postalo pretežko in se odločajo za prostovoljni odhod. To so tudi tisti, ki
se jim je odhod ponesrečil. To so najbližji prvih in drugih, svojci, ki jih je samotna odločitev njihovega dragega
ali drage globoko prizadela, ki jo težko razumejo in še teže sprejmejo. Akademik Milčinski je tem nesrečnežem
pomagal z vso svojo rahločutnostjo. V svojem znanstvenem prizadevanju pa je poskušal čim bolje razumeti
to pretresljivo dogajanje, nedvomno povezano s hudim duševnim trpljenjem in skrajno stisko. Cilj njegovega
prizadevanja je bil poskrbeti, da se usodni potek dogodkov preokrene že veliko prej, tedaj ko je še čas.
Spoštovani, tisti, ki ste ga poznali, se boste strinjali z menoj, da bi bil svet mnogo prijaznejši, ko bi na njem
živelo več ljudi, po duši in vedenju podobnih pokojnemu Levu Milčinskemu. Tudi tisti med vami, ki ga niste
poznali pobližje, ste celo v bežnem pogovoru lahko zaslutili, da se je za na videz skromno, vsakdanjo besedo
skrivalo nekaj velikega: izjemno rahločutno, a vseeno globoko razumevanje, iskrena strpnost, plemenita dobrohotnost, predvsem pa globoki mir, ki je sad tiste zadnje duhovne zrelosti in modrosti, kakršna je dana samo
redkim. Lev Milčinski je vedel, da je poti do te zrelosti več, morda celo mnogo. Najbrž so vse dolge, verjetno
tudi nobena ni prav lahka, za spoznanja je vedno treba plačati ceno. Milčinski je vsakomur priznaval pravico,
da svojo pot išče sam. Nekaterim je svetoval, predvsem pa je mnogim pomagal s svojim izjemnim zgledom.
Ta zgled lahko vzamemo kot izročilo, ki je morda najdragocenejša zapuščina našega pokojnega kolega in prijatelja. Gojiti humanizem je gotovo eden od ključnih odgovorov na vse bolj aktualno vprašanje, kako naj naša
družba preživi, kako naj postane srečnejša.
Ko bi bil danes med nami, bi z zanimanjem in odobravanjem poslušal, kaj je njegova ožja stroka dosegla v
teh 10 letih. Vendar bi se s skrbjo ozrl v čase, ki so pred nami – kot se boste nedvomno tudi vi, spoštovane gospe
in gospodje. Hvala.
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0,0/,3&5/*)13*.&3*)-&3&%,0
ELIZABETA PLANINŠIČ*
Dlje ko sem razmišljala, bolj sem prepričana, da je novinar, ki mora pisati o samomoru, o konkretni
zgodbi nekega posameznika, postavljen pred eno najtežjih nalog. Pri poročanju o umorih, tragičnih prometnih nesrečah, ki najpogosteje polnijo strani črnih kronik, so se skozi leta prakse oblikovala pravila,
kako in kaj. Kje so meje pri podrobnostih, pri niansah, ki jih novinarski kodeks kot skupek osnovnih
novinarskih norm ne določa. Vse to bi lahko novinar upošteval tudi pri poročanju o samomoru, a bistvena razlika med zgoraj navedenimi dogodki in samomorom je v tem, da gre pri slednjem za odločitev
nekoga, da si sam vzame življenje. In čeprav gre v vseh primerih za človeške tragedije, je prav ta osebna
nota meja, zaradi katere je o samomoru še težje poročati.
Nekako lažje se zdi novinarjem posegati v osebno intimo posameznika ali družine v primerih, ko gre
za umor (pa najsi gre za intimno sfero žrtve ali storilca) ali za žrtve nesreče. Prav zaradi dejstva, da se je
nekdo sam odločil, da si vzame življenje, pa je iskanje odgovorov veliko težje. Najbrž tudi zato, ker se
večini samomor še zmeraj zdi najbolj nerazumljivo dejanje.
Vse to so razlogi, zaradi katerih o konkretnih primerih samomorov v Večeru poročamo bolj poredko.
Večinoma se samomorov lotevamo tematsko, skozi statistične podatke, nasvete strokovnjakov, zgodbe
tistih, ki so o samomoru razmišljali, a so to uspešno premagali. In pri tovrstnem poročanju je veliko
težje prestopiti meje odgovornega poročanja. Z brskanjem po spominu in pregledovanjem starih številk
dnevnika Večer – enako pa velja po mojem poznavanju tudi za ostale resne slovenske dnevnike – bi
poročanje o konkretnih primerih samomora lahko razvrstila v štiri kategorije: poročanje o samomorih, ki
so bili izvršeni na javnih mestih, poročanje o samomorih znanih osebnosti, poročanje o sumljivih smrtih,
kjer je samomor eden od možnih vzrokov smrti, ter poročanje o samomorih po kaznivih dejanjih (na
primer umoru).
Iz novinarskega zornega kota se je samomorom, ki so bili izvršeni na javnih mestih, težko izogniti, saj
je bilo temu dogodku priča nekaj deset ali več ljudi, zato si ne moremo zatiskati oči, da se to ni zgodilo.
Prepričana sem, da ljudi tudi zanima, zakaj je bil neki most več ur zaprt in so stali v koloni. Skupno tem
zapisom pa je dejstvo, da gre za poročanje o dogodku, oseba, ki je storila ali skušala storiti samomor, pa
ostaja anonimna. Bralcem razložimo, zakaj je bil zaprt trg okoli enega od cerkvenih zvonikov, zakaj je
bilo na reki več čolnov in v reki potapljačev in podobno. Tudi fotografije – če jih vključimo – prikazujejo
kvečjemu reševanje, nikakor pa ne tistega, ki so ga reševali.
Poročanju o samomoru znanih ljudi se ni mogoče izogniti. V tovrstnih primerih je znanih tudi veliko
več podrobnosti, še posebej, če gre za kakšnega zvezdnika ali pomembnega politika. V tujini, v ZDA na
primer, je na voljo veliko več informacij o samem samomoru, kot bi to objavil kateri koli od resnih slovenskih časnikov. Običajno v Večeru objavimo zgodbo, ki poleg novice o samomoru vsebuje tudi nekaj
iz zgodovine slavne osebnosti, pa tudi morebitne zdravstvene težave, ki bi lahko bile eden od povodov
za tragedijo.

*

Elizabeta Planinšič, Poropatova 6, 2000 Maribor, urednica črne kronike dnevnika Večer, elektronski naslov:
betka.zorman@vecer.com.
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Novinarji črnih kronik se kar nekajkrat v karieri srečamo s tako imenovanimi sumljivimi smrtmi, s
primeri, ki bi bili lahko samomor, a obstaja tudi možnost, da je šlo za nasilno smrt. Vse dokler policijska
preiskava ne ovrže ali potrdi suma, da je šlo za kaj drugega kot samomor, o tem novinarji poročamo,
kot da bi šlo za kaznivo dejanje. Bralce pa informiramo tudi o ugotovitvah policijske preiskave, če ti
ugotovijo, da gre za samomor.
Posebna skupina je poročanje o samomorih, pri katerih je oseba, ki je storila samomor, predhodno storila
kaznivo dejanje. Prav zaradi predhodnih ravnanj je takšna oseba bolj pod drobnogledom javnosti, zato
novinarji zapišemo več podrobnosti tako o dogodku kot tudi o storilcu, čeprav je ta mrtev.
Vse štiri kategorije imajo torej svoje značilnosti, omeniti pa je treba, da letno poročamo o enem, morebiti dveh konkretnih primerih samomorov (če seveda izvzamemo samomore znanih osebnosti zunaj
Slovenije). In morda smo tudi zato novinarji pred poročanjem o samomoru velikokrat v precepu, ali
sploh poročati in če, kaj in kako. Strokovne smernice za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru
so dragocene iz več razlogov. Najprej me je razveselilo dejstvo, da se stroka ni takoj postavila na stališče,
da novinarji o konkretnih primerih ne smemo poročati, kot se to največkrat zgodi pri mejnih temah,
temveč so tisti, ki se s samomori strokovno ukvarjajo, stopili skupaj z novinarji in izoblikovali smernice
odgovornega poročanja. In ko smernice prebiram, lahko vsaj za večino resnih slovenskim medijev trdim,
da jih z veliko mero odgovornosti že uporabljamo, nekaj nasvetov pa bo zagotovo v dobrodošlo pomoč.
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v soorganizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, Psihiatrične klinike Ljubljana in
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je simpoziju ponudila tudi svoje prostore. Srečanje ima
po tradiciji mednarodno udeležbo, saj se poskuša na izbrano temo povabiti najuglednejše referente. Simpozij je sestavljalo šest plenarnih referatov, pet delavnic in okrogla miza; dvanajst dogodkov torej, ki so
se vrstili z veliko intenziteto in kvaliteto.
Kakšen je bil namen simpozija? Predvsem dialog med stroko in mediji ter njuno medsebojno učenje. Kaj
je dobil udeleženec? Veliko število informacij in možnost aktivnega sodelovanja.
Vpogledi v polje so bili splošni in specifični, teoretična izhodišča pa konsenzualna in so opozarjala na
dvojno sporočanje. Na eni strani te dvojnosti so negativni, kronistični novinarski načini, ki bi jih lahko
imenovali celo nova reportažna zvrst, ki poglablja stigmo, utrjuje mite in zavaja, na drugi strani pa
pozitivni pomen poročanja, ki realno seznanja ljudi o fenomenu samomora in skupaj s stroko predlaga
tudi rešitve. Pri negativnih vplivih je bilo večkrat omenjeno posnemanje, ki pa ni bilo razločeno od
identifikacije. Pomenu posnemanja je bila pripisana prevelika vrednost. Opravljeno je bilo kar nekaj
temeljitega poizvedovanja, ki bi ga težko imenovali raziskovanje.
Plenarni referati so bili razporejeni tako, da so bili vsak dan predstavljeni trije.
V prvem referatu (ki so ga pripravile sodelavke Inštituta za varovanje zdravja, Saška Roškar, Alenka
Tančič Grum in Vita Poštuvan) z naslovom Kako odgovorno poročati o samomoru je bilo razveseljivo, da so Slovenske smernice publicirane (brošure so bile na razpolago na simpoziju), da so se njihovi
snovalci srečali z novinarji in jih skupaj dopolnili. Opravljeno je bilo tudi poizvedovanje, kako so bile
smernice upoštevane.
V drugem referatu z naslovom Poročanje o samomorih in novinarski kodeks je novinarka Ranka Ivelja,
predsednica častnega novinarskega razsodišča, presenetila z izjavo, da na razsodišče na temo poročanja
o samomoru ni prispela nobena pritožba. Pregledala je 208 novinarskih člankov, brez vključitve elektronskih medijev, in ugotovila v poročanju nizko stopnjo empatije in nizko raven etične občutljivosti.
Poskušala je to razumeti preko neprofesionalnosti in pritiska kapitala. Nasedla je logiki opisovanega
predmeta in se pretirano zadržala pri kršitvah in premalo pri kvalitetnih informativnih člankih in njihovih značilnostih. Z veliko naglico je pregledala štiriindvajset etičnih kodeksov in ugotovila, da se med
seboj precej razlikujejo, po dolžini in vsebini, a vseeno odražajo »skupno evropsko novinarsko vest«.
3B[WFTFMKJWKFCJMQSJTQFWFLHPTUBJ[#FMHJKF,BSMB"OESJFTTFOB[OBTMPWPN".FEJB"XBSEGPSUIFSFTQPOsible media portrayal of suicide: rationale and qualitative evaluation, ki je bil pozitivno naravnan. Opisal
je, kaj vse počne flamska delovna skupina, ki se ukvarja z bližnjimi po samomoru, od dneva bližnjih po
TBNPNPSVEPTQPECVEJUWFOPWJOBSKFW[BLPSFLUOPQPSPƦBOKF[.FEJB3FXBSE LJKF[FMPPENFWOBW
javnosti.

1SJN.BUKBä-VOBƦFL ESNFE $FOUFS[BNFOUBMOP[ESBWKF ;BMPÝLB -KVCMKBOB
matjaz.lunacek@psih-klinika.si
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Provokativna je bila avtorica četrtega prispevka z naslovom Mediji o samomoru in medijski samomor
(komunikologinja Sandra Bašič Hrvatin), ki je uporabila izraz jeruzalemski sindrom, ko gre za pasivna pričakovanja, da se bo nekaj zgodilo mimo nas, brez našega angažmaja. Pozvala je, da je potrebno
zastaviti vprašanje samomora kot temeljno vprašanje družbe. Govorila je o vplivu medijev, ki lahko
okrepijo različna stališča. Tu je naletela na obrambe in psihični determinizem. Ugotovila je, da se ljudje
ne obnašajo racionalno, in da so mediji veja oblasti brez kontrole. Opozorila je tudi, da je objektivno
poročanje fikcija.
Peti referat je predstavila gostja poljskega rodu Karolina Krysinska, ki deluje v Belgiji. Prispevek je imel
OBTMPW4VJDJEFBOEUIFJOUFSOFUDVSSFOULOPXMFHFBOERVFTUJPOTGPSUIFGVUVSF1PUJTOJMBOBTKFWJOGPSNBDJKTLJÝPL TBKKFOBTUBWJMBUBLPÝUFWJMPQPESPƦJK EBUFHBFOPTUBWOPOJNPHPƦFPCEFMBUJ1PXFSQPJOUKF
bil zasut z informacijami, teme so bila brezštevilne, od uporabe interneta (statistično), kdo so uporabniki
vsebin, kakšna je kvaliteta informacij, kako težko je priti do pravih informacij o strokovnih ustanovah do
psihologije pri uporabi interneta. Govorila je o zvezi med internetom in dezinhibicijo v obeh variantah,
benigni in toksični, pa tudi o kriznih intervencijah in internetu, elektronskem zastraševanju (cyber bullyingu) in dilemi, kdo je za kaj odgovoren.
Zaključni referat je imel Gorazd V. Mrevlje. Naslov se je glasil Psihiatrov pogled na poročanje o samomoru. Govoril je o teoriji samomorilnosti, nato pa o svojih izkušnjah. Razločil je med pisanjem in
poročanjem in poskušal zajeti širše humanistično področje.
Delavnice so potekale vzporedno: prvi dan tri, drugi dan dve. Jan E. Schlimme in Borut Škodlar naj bi
govorila o mimetični moči samomora, a sta pretežni del časa porabila za razumevanje travme in njenih
mehanizmov, vključno z prenosom travme. Novinarka Sonja Merljak Zdovc je govorila o novinarjih, ki
so v primežu časovnih in drugih pritiskov. Predstavila je primer zastraševanja (bullyinga). Nakazala so se
nova polja psihopatologije, preganjanje in preganjanost. V ospredju je bil izrazit občutek nemoči, ki se
je pokazal tudi na drugih točkah v poteku Memoriala. Žiga Valetič se je spraševal, ali je v umetniškem
izražanju dovoljeno več kot sicer v poročanju. Dilema je ostala. Skupina strokovnjakov, ki delajo v
različnih institucijah, kot so Svetovalni center za mladostnike in otroke, zapori itd., so govorili o tem,
kako je potrebno poročati o samomorih v institucijah. Impresivno je bilo, kako imajo nekatere inštitucije
jasno izdelan protokol ravnanja in visoko stopnjo ozaveščenosti o pojavu samomora in pristopu ob
njem.
Novinarka Karolina Vrtačnik in suicidologinja Onja Grad Tekavčič sta prikazali primere dobrega in
manj dobrega poročanja o samomorilnem vedenju. Pomembno se zdi sodelovanje in zaupanje ter pomen
širšega okvira oziroma konteksta. Pomembno je tudi, da strokovnjaki popravijo neustrezna novinarska
vprašanja.
Okroglo mizo, ki je bila na programu popoldan prvega dne, je moderirala Onja Grad Tekavčič. Povabila je novinarja Vlada Miheljaka in Špelo Šipek, psihiatra Boruta Škodlarja in Slavka Ziherla, uporabnika Žigo Mejača in igralko Sašo Pavček (ki pa se okrogle mize ni udeležila). Pogovor se je razvijal od
občutkov ob temi samomora v umetnosti do moči medijev in dragocene, zelo osebne izpovedi profesorja
Ziherla. Nekdo od prisotnih je njegov prispevek označil kot pomembno čisto kapljo v morje sicer negativnih poročanj. Izpostavljena je bila zakasnitev govora o samomoru zaradi travme in pa prilagoditev
teme našemu prostoru. Okrogla miza se je zaradi zanimivosti raztegnila čez določen čas in je pomenila
zgledno sodelovanje novinarjev, psihiatrov in uporabnikov.
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Splošni vtis je, da so bili prispevki preveč deskriptivni, in da je bila premalo poudarjena vzročnost.
Posledično je bilo preveč ugibanja. Ulomek med podatki in tistim, kar je možno iz njih povzeti, je bil v
prid podatkov.
Oblika simpozija se je že večkrat izkazala kot plodna, žal pa dogodek, čeprav je šlo prav za medije,
medijsko ni bil dobro pokrit in je bila tako nekoliko zamujena priložnost za seznanjanje javnosti s to
pomembno temo.
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V prvem delu raziskave je avtorica analizirala 204 članke o samomorilnosti kot pojavu ter o konkretnih
primerih samomora in poskusa samomora, objavljenih v šestih slovenskih časnikih od leta 2003 do
novembra 2010. Analiza je pokazala, da je kakovostna in etična raven prispevkov najbolj odvisna od
tega, ali gre za novinarje, ki pišejo o samomorilnosti kot o družbenem in javnozdravstvenem pojavu –
tovrstnih člankov je četrtina –, ali za poročevalce s terena, kroniste. Kronisti v veliki večini izkazujejo
površno ali nikakršno znanje o značilnostih samomora in skrajno nizko etično občutljivost do stisk
in trpljenja vpletenih. Ko gre za poročanje o samomoru, se kakovostni časniki bistveno ne razlikujejo
od t. i. rumenih. Za oboje velja skupno “pravilo”: kolikor večja je tragedija, toliko več podrobnosti iz
zasebnosti pokojnikov je objavljenih. Skupna značilnost vseh analiziranih časnikov je, da praviloma že v
naslovju sporočijo metodo samomora, imena pokojnih (četudi niso javne osebnosti), kraj ter domnevne
vzroke in motive za samomor ali poskus samomora. Običajne so fotografije pokojnikov, posmrtnih ostankov, sosedov, svojcev (tudi otrok), prizorišč tragedije.
V drugem delu je analizirala določila 24 evropskih novinarskih kodeksov, ki zadevajo poročanje o samomorih in poskusih samomora oziroma varovanje zasebnosti in spoštovanje človekovega dostojanstva.
Predstavljen je tudi leta 2010 prenovljeni Kodeks novinarjev Slovenije. Novi, 23. člen sankcionira
neeetično poročanje o samomorih in poskusih samomora; novinar po tem členu ne navaja metode in
kraja dejanja. Novi, 22. člen pa novinarja zavezuje, da brez soglasja ne sme razkriti identitete žrtev
spolnih zlorab, družinskih tragedij in hudih kaznivih dejanj ali objaviti informacij, ki bi prispevale k
razkritju identitete.
Ključne besede: samomor, mediji, novinarsko poročanje o samomorih in poskusih samomora, evropski
novinarski kodeksi, Kodeks novinarjev Slovenije
"CTUSBDU
'JSTUQBSUPGUIFBSUJDMFPĊFSTBOBOBMZTJTPGOFXTQBQFSBSUJDMFTEFBMJOHXJUITVJDJEFBTBQIFOPNFOPO
BOESFQPSUTPOTQFDJmDJOTUBODFTPGTVJDJEFTBOEBUUFNQUFETVJDJEFT QVCMJTIFEJOTJY4MPWFOJBOOFXTQBpers from January 2003 to November 2010. The quality and ethical sensitivity of the reporting – so the
BOBMZTJTIBTTIPXOoEFQFOENBJOMZPOXIFUIFSTVJDJEFJTBQQSPBDIFEBTBTPDJBMBOEQVCMJDIFBMUIJTTVF
TVDIBSUJDMFTBNPVOUUPBCPVURVBSUFSPGBOBMJTFENBUFSJBM PSXIFUIFSUIFSFQPSUJOHGPDVTFEPOQBSUJDVMBSTVJDJEFPSBUUFNQUFETVJDJEF-BUFSBSUJDMFTEJTQMBZPOMZTVQFSmDJBMBDRVBJOUBODFXJUIUIFQIFOPNFOPOPGTVJDJEFBOEFYUSFNFMZMPXTFOTJUJWJUZUPBOYJFUJFTBOETVĊFSJOHPGBMMJOWPMWFE8IFOSFQPSUJOH
POQBSUJDVMBSTVJDJEFTJTBUTUBLF NBJOTUSFBNOFXTQBQFSTEJĊFSMJUUMFGSPNTPDBMMFEUBCMPJETɨFTBNF
»rule« applies for both: the bigger the tragedy, the more private details on deceased and their relatives is
EJTDMPTFEɨFBOBMZTJTTIPXTUIBUPGUFOUIFUJUMFBMPOFSFWFBMTUIFNFUIPEPGUIFTVJDJEFPSBUUFNQUFE
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Ranka Ivelja, Kocjanova 10 a, 1000 Ljubljana, E-pošta: ranka.ivelja@dnevnik.si (komentatorka časnika Dnevnik
in predsednica Novinarskega častnega razsodišča, skupnega organa Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije).
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suicide, the name of deceased (even tough he or she is not a person of public interest) and his or hers
supposed reasons and motives. Quite often photographs of the deceased, their remains, their neighbours
BOESFMBUJWFT FWFODIJMESFO BOEPGUIFQMBDFXIFSFUIFTVJDJEFUPPLQMBDFBDDPNQBOZUIFBSUJDMF
The second part presents the analysis of provisions regarding the reporting on suicides or attempted
suicides and regarding protection of privacy and respect for human dignity in 24 European codes of
journalistic ethics. The author has also presented the amended Slovenian code of journalistic ethics. The
OFX"SUJDMFQSPIJCJUTVOFUIJDBMSFQPSUJOHPOTVJDJEFTBOEBUUFNQUFETVJDJEFTBOEQSFDMVEFTSFQPSUFST
GSPNSFWFBMJOHUIFNFUIPEBOEQMBDFPGTVJDJEFPSBUUFNQUFETVJDJEFɨFOFX"SUJDMFPCMJHFTUIF
reporter not to disclose the identity of sexual abuse victims, victims of domestic violence and serious
crimes, or to publish any information that could lead to identification of such victims.
,FZXPSETTVJDJEF BUUFNQUFETVJDJEF NFEJB KPVSOBMJTUJDSFQPSUJOHPOTVJDJEFTBOEBUUFNQUFETVJDJEFT 
European codes of journalistic ethics, Slovenian code of journalistic ethics
6WPE
Novinarsko častno razsodišče v zadnjih sedmih letih ni obravnavalo niti ene pritožbe zaradi prispevka, ki
naj bi samomor ali poskus samomora obravnaval neetično. Vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je seveda,
ali to pomeni, da smo lahko s poročanjem slovenskih medijev o tovrstnih primerih zadovoljni.
Da odgovor ne bi bil pavšalen ali utemeljen na občutkih, sem pregledala pisanje šestih slovenskih tiskanih medijev o samomoru od leta 2003 do novembra 2010: petih dnevnikov (Dnevnika, Dela, Večera,
Slovenskih novic in Direkta) in enega tednika – Nedeljskega dnevnika. Vir člankov je bila Dnevnikova
dokumentacija, ki sicer ne premore zmogljivosti arhiva kakšne knjižnice, a je kljub svoji nepopolnosti
dovolj izdaten vir. Pregledala sem 204 članke o samomorilnosti ter o samomorih in poskusih samomora;
osredotočila sem se na etične razsežnosti obravnavanih besedil in slikovnega gradiva. Rezultati analize
bodo predstavljeni v prvem delu prispevka.
Večino poročil o samomorih in poskusih samomora označuje skrajno nizka raven etične občutljivosti za
varovanje zasebnosti vpletenih in neverjetno nizka empatičnost. Po moji oceni so novinarji in/ali uredniki kršili etični kodeks v vsaj polovici pregledanih prispevkov, in sicer ne glede na to, ali gre za slovenski
ali pa za evropske novinarske kodekse.
V drugem delu prispevka bom predstavila določila novinarskih ali novinarsko-založniških etičnih
kodeksov v 22 evropskih državah, in sicer tista, ki zadevajo medijsko obravnavo samomora, zasebnosti
in osebnih pravic posameznika. Posebej bom spregovorila o nastajanju osnutka prenovljenega Kodeksa
slovenskih novinarjev, v katerega je po novem vključeno tudi določilo, ki zadeva poročanje o samomoru
in poskusu samomora. Novi kodeks je bil na skupščini Društva novinarjev Slovenije potrjen 26. novembra 2010, na skupščini Sindikata novinarjev Slovenije 10. decembra 2010, veljati pa je začel 22.
decembra 2010.
1SWJEFMo6HPUPWJUWFBOBMJ[FŗMBOLPW
Pri presojanju ugotovitev raziskave je treba upoštevati, da sta se pomen in teža objavljenega v sedmih
tiskanih medijih korenito spremenila. Razlog za to je razvoj interneta, ki je po eni strani zmanjšal pomen
tiska, po drugi pa je vsebine, ki nastajajo v tiskanih medijih, naredil dostopne širšemu krogu medijskih
uporabnikov. Leta 2000 je beseda samomor na brkljalniku Matkurja sprožila 6 zadetkov, leta 2003 v
]1PHMFEtɨF7JFX7
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brkljalniku Najdi.si 4410 zadetkov (oba podatka sta iz Delovega članka iz tega leta), 17. 11. 2010 je
UBJTUBCFTFEBOBUFNJTUFNCSLMKBMOJLVTQSPäJMB[BEFULPW1SWJ[BEFUFLKFCJMGPSVN[BQPHPWPS
ljudi s samomorilnimi težnjami, drugi je imel naslov Kako narediti samomor.
Četrtina člankov informativne narave
Raziskava je pokazala, da je kakovostna in etična raven posameznega prispevka v prvi vrsti odvisna od
tega, ali gre za novinarje, ki pišejo o samomorilnosti kot o družbenem in javnozdravstvenem pojavu,
ali za poročevalce s terena, kroniste. Prvi so v veliki večini strokovno podkovani in dobro informirani.
Javnosti so v preteklih letih predstavili vsa ključna spoznanja stroke (razliko med vzroki in povodi, dejavnike tveganja, statistične razsežnosti v slovenskem in svetovnem merilu, pomen depresije in duševnih
motenj, opozorilne znake, mite in zmote o samomoru, primerne oblike pomoči) pa tudi prizadevanja
strokovnjakov s tega področja za ustrezno preventivno dejavnost in primernejšo državno skrb.
V sedmih letih je po podatkih Dnevnikove dokumentacije v omenjenih časnikih izšlo 53 člankov informativne oziroma poljudno strokovne in osveščevalne narave, se pravi približno četrtina. Povod za objavo
teh člankov je bil pogosto svetovni dan za preprečevanje samomora pa tudi predstavitve monografij,
priporočil, srečanja in okrogle mize. Tu moram poudariti veliko pripravljenost stroke za sodelovanje
z novinarji, za vztrajno, strokovno in potrpežljivo razbijanje ustaljenih mnenj, mitov in zmot o samomoru.
Novinarji, ki poročajo o konkretnih samomorih in poskusih samomora – to so povečini novinarji, ki
„pokrivajo“ črno kroniko – se na strokovnjake, zdravnike, sociologe, suicidologe obrnejo silno redko.
Če se, se pogosto zgodi, da z naslovi in fotografijami povozijo vse tisto, na kar so jih strokovnjaki opozorili. Na primer: Pokojni dr. Andrej Marušič je novinarju Slovenskih novic postregel z vsemi ključnimi
podatki o samomoru in preprečevanju samomora. Naslov pa je vseeno bil: Najprej za šank, potem na vrv,
za ilustracijo pa dve sliki trupel. Pod sliko je novinar ali urednik podpisal „Vrv najpogosteje uporabljajo
na Štajerskem“, pod sliko posmrtnih ostankov ženske na tirih pa je napisal: „Manj krut je pogled na
povoženega med tiri kot na obešenega.“
Kronisti v veliki večini izkazujejo površno ali nikakršno znanje o značilnostih samomora, ob tem pa še,
kot rečeno, skrajno nizko etično občutljivost do stisk in trpljenja vpletenih. Najbolj skrbi dejstvo, da se
vsa ta leta poročanje o samomoru s terena glede na tip časnika ne razlikuje toliko, da bi jih lahko v tej
točki ločevali na kakovostne in na senzacionalistične oziroma rumene. Pravzaprav je šele v zadnjem času
mogoče opaziti, da resni mediji vsaj žrtve samomorov in umorov označujejo z začetnicami in ne več s
polnimi imeni, a tega še zdaleč ne počno dosledno. Med vsemi pregledanimi članki sem našla le enega (v
%OFWOJLV .PSJM LFSOJNPHFMQSFCPMFUJMPƦJUWF WLBUFSFNKFOPWJOBSTUSPLPWOKBLB[BQSPTJM
za pojasnilo o naravi bolestnega ljubosumja in drugih tovrstnih čustvenih motenj.
Metoda v naslovu, ime, kraj, motiv v podnaslovu
Na splošno časniki zelo podrobno poročajo o kraju in metodi samomora. »Železno pravilo« je, da metodo popišejo v naslovu, imena, kraj, bolj ali manj verjetni motiv pa največkrat sporočijo v podnaslovu (ali
nadnaslovu). S polnimi imeni nastopajo pokojniki, preživeli, njihovi svojci in otroci; slednje ni pravilo,
a tudi ne velika izjema. Slovenske novice so v članku Obupani Viktor se je zažgal (junij 2004), napisale
polna imena vseh, tudi žene ter 13 in 8 let starih sinov. Novice (januar 2008) v članku Morilski bes iz
ljubosumja poleg morilca objavijo tudi ime in sliko partnerice, ki mu je komaj ubežala. Čeprav zapišejo,
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da se jim ni oglasila po telefonu, objavijo njeno fotografijo z otrokom. Če novinarji ob zbiranju podatkov za poročilo o samomoru ali umoru naletijo na podatek, da je bil kdo od vpletenih žrtev posilstva,
spolnega nasilja, to tudi zapišejo.
Skoraj nikoli ni mogoče iz članka razbrati, zakaj naj bi bila tragedija nekega posameznika oziroma
poročanje o tragediji v javnem interesu. Razen dramatičnih okoliščin konkretne smrti, samomor pa je
očitno dramatičen sam po sebi, ni najti drugih razlogov za novinarsko obdelavo. V številnih primerih
so novice o samomoru obdelane na reportažni način. Če navedemo samo nekaj primerov. Večer (december 2003), kjer je novinar napisal takole: »Pred številnimi pešci in vozniki, ki vsako jutro prečkajo
Stari most čez Dravo, se je včeraj okoli 8.20 odigrala prava drama: z mostu je namreč v mrzlo dravsko
vodo skočil še neznan moški in v vodi izginil.« V sočnosti samomorilnih ali bolje samomorskih reportaž
so vodilne Novice: članek z naslovom Sebe zažgal, žena in sin ubežala se začne z opažanjem, da se že od
daleč vidi zvonik baročne cerkvice iz 18. stoletja na gori Oljki, nadaljuje z opisom kraja in spomini očeta
samomorilca, kje je v Kočevskem Rogu »poknil« medveda, ter z njegovim dobesednim opisom poškodb
sina. »Sina so zavili, bil je tako pečen: ušesa zgorena, nos.« Itd. Dejstvo, da se je novinar pogovarjal s
človekom, ki ni vajen nastopati pred javnostjo, ki je v šoku, ni z ničemer omajalo njegovega namena, da
bralcem postreže z vsem, kar mu bo uspelo pridobiti od svojcev in sosedov.
T. i. kakovostni časniki (k tem prištevam tudi Nedeljski dnevnik, ki je v pregledanih člankih o samomoru od vseh najmanjkrat kršil etične in civilizacijske norme) so vendarle na splošno bolj suhoparni od
rumenih, objavljajo tudi manj slik, pri izbiri fotografij pa so manj senzacionalistični. Pri naslovih pa so
razlike le v odtenkih. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov starejših in manj starih naslovov, ki
pokažejo, da med časniki nekoč in danes ni zares bistvenih razlik, kar zadeva način poročanja o samomoru.
Slovenske novice (december 2003): Sebe zažgal, žena in sin ubežala. Dnevnik (avgust 20O3): Učitelj
zaužil preveč tablet? Delo (maj 2003): Moža je razneslo, žena ubežala smrti. Novice (marec 2006): Maja
ni naredila samomora, ampak jo je Simon zadušil. Direkt (marec 2006): Raje se je obesil, kot da bi preboleval njeno smrt. Večer in Dnevnik sta bila v tem primeru zmernejša: Večer, istega dne kot Direkt: V
stanovanju so ju našli mrtva, Dnevnik, istega dne: Dvojna smrt v sedmem nadstropju. Toda tudi Večer in
Dnevnik sta v članku razkrila vse okoliščine samomora in umora ter vsa imena. Leto 2007: Novice (junij
2007): Umoril, zažgal, nato se je obesil, Dnevnik: Partnerico umoril, hišo zažgal in se obesil. Direkt (julij
2007): Marjano Regvat obešeno našla sprehajalka. Delo (november 2008): Napadel sina in starše ter se
obesil v sosednji občini. Novice (junij 2010): Tri krogle v Sanjo, četrta pa zanj. Večer: istega dne kot
Novice: Ustrelil bivše dekle in naredil samomor.
Tudi naslednji trije naslovi pokažejo, da je »doktrina« naslavljanja člankov zelo podobna. Dnevnik (junij
2004): Nekdanji podjetnik se je polil z bencinom in zažgal. Večer, istega dne: Polil se je z bencinom in
zažgal, Novice istega dne: Obupani Viktor se je zažgal.
O motivih za samomor in umor, kadar sta ta dva združena, novinarji zelo radi ugibajo, najraje v naslovu
ali podnaslovu, včasih z vprašajem. Tipični naslovi: Večer (november 2003): So tragediji botrovali spori
v družini? Delo (september 2003): V smrt zaradi šikaniranja (brez vprašaja). Novice (maj 2003): Dvojni
samomor zaradi zadolženosti. Večer (junij 2003): v članku Sinova ga nista mogla oživiti novinar ugiba,
ali se je mogoče obesil zato, ker je šla žena v bolnišnico. Novice (maj 2004): Ogenj vzel skedenj in Franca
Vesela iz Lazca. V tem članku novinar ne skriva, da je bila govorica edini vir njegovih razlag motiva
samomora. Takole zapiše: »Ko smo zapuščali prizorišče tragedije, nam je prišlo na uho, da naj bi imel
pokojni premoženjske težave.« Dnevnik istega dne v istem primeru navede besede soseda Jožeta, da je
bil pokojni najverjetneje preveč sam. Novice v članku iz tega leta (april 2010) z naslovom Streljal na
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Iztoka in se šel obesit ugibajo o tem, ali je bil pokojnik oče ali očim mladeniča, ki je živel v hiši in ni hotel
govoriti z novinarji, in ali bi bil pokojnik še živ, če ne bi bila njegova partnerica tako »ostra«, »stroga«.
Nasploh je značilnost vseh reportaž o samomorih, da v njih nastopajo svojci, prijatelji in sosedje. Kar
izjavijo, novinarji zapišejo. Pokojnik in njegovo življenje sta po tragediji na voljo javnosti brez vsakih
zadržkov. Tragedija ni dodatni razlog za sočutje in novinarsko samoomejevanje pri vdoru v zasebnost,
temveč nekakšno opravičilo za ta vdor.
Pokojnikova želja ne šteje
„Pravilo“ je pravzaprav takšno: Kolikor bolj tragično in dramatično kdo konča, toliko bolj ima javnost
pravico izvedeti vse o pokojniku. Če se novinar dokoplje do poslovilnega pisma, to pomeni, da bo tudi
objavljeno. Na primer: Novice junija 2008 objavijo zadnje SMS-sporočilo, ki ga je mati, žrtev morilca in
samomorilca, poslala svoji hčerki. V nekem drugem primeru nič ne šteje niti izrecna pokojnikova želja.
Delova novinarka (Delo, junij 2007) brez vsakršnih zadržkov zapiše, da je pokojnik, potem ko je umoril
partnerico in zažgal hišo, v poslovilnem pismu prosil medije, naj ne poročajo o njegovem dejanju. Tudi
poslovilno pismo je postalo novica.
Da mrtvi v medijih nimajo nobenih pravic, da posvečenost mrtvih pri nas ni temeljna civilizacijska
pravica, nazorno pokaže tudi reportaža o samomoru mladeniča (navedeni so vsi njegovi osebni podatki) v Novicah z naslovom: Z vrha katedrale skočil v smrt in podnaslovom: Vzrok za obup naj bi bila
ljubezen in slabe ocene. Novinar je v tem članku dramatično popisal padec oziroma skok mladeniča, z
vsemi podrobnostmi o obračanju telesa v zraku, zraven so bile objavljene slike katedrale in fotografija
mladeniča tik pred dejanjem. Avgusta 2006 novinar Novic v članku z naslovom Skrivnostna smrt barske
plesalke na osnovi pogovora s pričami opravi tudi pravcato strokovno ekspertizo padca (sprašuje se, kaj
jo je zasukalo), da bi ugotovil, ali je šlo za nesrečo ali za samomor.
Iz leta 2004 je članek, objavljen je bil v Dnevniku, v katerem novinarka nekje na sredi prispevka zapiše,
da bo »preiskava povedala, ali si je Eva (v članku so vsa imena polna) sama vzela življenje«, toda že v
naslovu postavi jasno domnevo: Dekle naj bi naredilo samomor. Domnevo utrdi v podnaslovu: Ljudje
pravijo, da se je osnovnošolka v kleti polila z bencinom in zažgala, policija pa molči. Tu velja opozoriti še
na eno »pravilo«: bolj kot policija molči, več je v člankih ugibanj, domnev in vaških govoric. Vaških sem
zapisala zato, ker kaže, da se tragedije, ki se zgodijo v mestih, v večji meri izognejo medijskemu nasilju.
Zanimivo je, da popisovalci konkretnih samomorov ali poskusov samomora zelo redko, pravzaprav skoraj nikoli, ne zapišejo domneve, da je k samomoru prispevala duševna bolezen ali depresija. Bilo bi naravnost komično, če ne bi bilo žalostno, toda tudi v primeru, ko so posmrtne ostanke pogrešane ženske,
brez sledov nasilja, našli v gozdu in so svojci povedali, da je imela shizofrenijo, novinar Direkta (24. 7.
2007) ugiba o metodi samomora in motivih. Informacija o samomoru si je po urednikovem mnenju
zaslužila tudi fotografijo posmrtnih ostankov nesrečne ženske.
Objavljene tudi fotografije posmrtnih ostankov in prizorišč samomora
Tovrstna fotografija ni bila izjema. Običajne so sicer fotografije vseh vpletenih, tudi sosedov in
mimoidočih, toda v številnih primerih so objavljene tudi fotografije posmrtnih ostankov, pogorišč,
prizorišč samomora, poškodovanih in zgorelih avtov; novinarji praviloma navedejo tudi znamko avtomobila. Zelo pogoste so fotografije podjetij in obratov, kjer so bili pokojni zaposleni, blokov, hiš,
balkonov, vrat prizadetih ali kakor koli vpletenih. Da so to tudi domovanja prizadetih staršev, otrok, je
vseeno. Če lastniki lokalov teh ne pustijo slikati, toliko slabše zanje. Slika se vseeno znajde v časniku.
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Za Slovenske novice in Direkt pri objavi fotografij ni omejitev. Če ni na voljo nič drugega, pridejo prav
tudi simbolne fotografije (torej fotografije obupanih neznancev, tunelov, superg na tirih, superg na vrhu
nebotičnika, vrvi, mostov itd.) ali, na primer, fotografija ljudi, ki »so razpravljali o truplu«, najdenem v
Dravi (Večer). Včasih uredniki simbolno sliko objavijo, ker menijo, da je v nasprotju s fotografijo konkretnih ljudi bolj etična. Zelo pogosto se v časnikih znajdejo fotografije iz družinskih albumov. Da tisti, ki
je na fotografiji, za objavo ni dal soglasja – v primeru da je še živ, mrtvi tako nimajo nobenih pravic – to
za novinarja ne predstavlja problema.
Sklep prvega dela
Omenjene ugotovitve in opažanja dokazujejo, da je poročanje o samomoru v slovenskem tisku v prvi
vrsti priložnost za objavo zgodb, ki dvignejo naklado. Pri tem so kršene osnovne etične in civilizacijske
norme. Najdemo popolnoma vse kršitve, na katere opozarjajo kodeksi in smernice za odgovorno novinarsko poročanje. V naslovu se ne znajde le beseda samomor, temveč tudi metoda, imena, kraj, domnevni, zelo poenostavljeno prikazani vzroki, med katerimi pa praviloma ne najdemo niti ugibanja o tem,
da je bil morda vzrok za samomor depresija. Fotografije prav tako predstavljajo eklatanten, z ničimer
opravičen in opravičljiv poseg v zasebnost.
%SVHJEFMo4BNPNPSJOFWSPQTLJOPWJOBSTLJLPEFLTJ
V izbor sem vključila 24 kodeksov, med njimi kodekse večine starih članic EU z izjemo Luksemburga
in Portugalske, novih z izjemo Poljske, Malte, Slovaške, baltskih držav in Romunije, dodana sta dva
kodeksa nečlanic, Švice in Norveške, dveh držav kandidatk, Hrvaške in BiH, in kodeks IFJ (InternaUJPOBM'FEFSBUJPOPG+PVSOBMJTUT TQSFKFUMFUBW#PSEFBVYVJOEPQPMOKFOMFUBW)FMTJOHPSKV
Vir zanje je bila internetna stran EthicNet, ki je nastala v okviru vrste raziskovalnih projektov univerze
v Tempereju na Finskem, s sodelovanjem Unesca in Mednarodne organizacije novinarjev. Kodekse so
SB[JTLPWBMDJ [BƦFMJ [CJSBUJ MFUB   [BEOKF QPTPEPCJUWF QB TP PQSBWJMJ KVOJKB  ;CJSLB LPEFLTPW 
prevedenih v angleščino, vsebuje 50 kodeksov iz 46 držav.
Kodeksi, ki sem jih pregledala, so različno dolgi – nekateri vsebujejo le po eno stran, na primer francoski,
in veljajo za vse medije, spet drugje imajo po več kodeksov. Na Irskem imajo na primer Code of Conduct
TQMPÝOBQSBWJMBCSJUBOTLFHBJOJSTLFHBOPWJOBSTUWB JO$PEFPG1SBDUJDFGPS/FXTQBQFSTBOE1FSJPEJDBMT
(kodeks novinarskega ravnanja za časnike in revije). V Veliki Britaniji se razen po Code of Conduct
ravnajo še po uredniškem kodeksu (Editors’ Code of Practice) iz leta 2007. V Belgiji imajo novinarji
na voljo kodeks novinarskih načel (Code of Journalistic Principles), edini pa imajo tudi Smernice za
PCSBWOBWPäSUFWWUJTLBOJINFEJKJI (VJEFMJOFTGPSEFBMJOHXJUIWJDUJNTCZUIFQSFTT LJTPKJITQSFKFMJ
MFUB,PEFLTJTPUVEJSB[MJƦOPTUBSJ/BKEMKFWFMKBGSBODPTLJ LJKFCJMTQSFKFUMFUBJOEPQPMOKFO
MFUB
Ne glede na razlike ugotavljam, da so si kodeksi, zlasti pri urejanju razmerij med zasebnim in javnim,
presenetljivo podobni. Raven etične občutljivosti ustvarjalcev medijskih vsebin se je, kot kaže, vsaj na
papirju v preteklih desetletjih v veliki meri poenotila. Evropski kodeksi so torej nekakšna skupna, evropska novinarska vest. Kaj jih druži in kaj so njihove posebnosti?
Poseg v zasebnost dovoljen, če za to obstaja javni interes
Vsi pregledani tuji kodeksi – 24 v 22 državah – izrecno zapovedujejo varovanje posameznikove zasebnosti
in/ali spoštovanje človekovega dostojanstva, izjema sta le francoski in Kodeks IFJ, ki govori le o tem, da
novinar pri zbiranju novic, fotografij in dokumentov uporablja poštene metode. Velika večina poseg v
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zasebnost dovoljuje le, če za to obstaja javni ali še večkrat – velik javni interes. Danski kodeks govori celo
o »svetosti zasebnega življenja«. Informacijam, ki jo kršijo, določa ta kodeks, se je treba izogibati, razen
če ne pretehta javni interes. Velika večina kodeksov posebej obravnava žrtve družinskih nesreč, kaznivih
dejanj, tragedij, spolnih zlorab. Nemški kodeks novinarjem nalaga, da se izogibajo senzacionalističnemu
prikazovanju nasilja, brutalnosti in trpljenja žrtev. Irski kodeks govori o potrebnem sočutju pri zbiranju
informacij med osebami, »ki so v šoku ali žalujejo«. V britanskem je posebno poglavje naslovljeno z Vdor
v žalovanje ali šok (Intrusion into grief or shock); to poglavje zahteva sočutje, obzirnost in diskretnost.
Enako zahtevo pozna belgijski kodeks, ki pa navaja izjemo: če bi spoštovanje te zahteve ogrozilo svobodo
tiska. Po bolgarskem kodeksu novinarji praviloma ne smejo »povečevati stiske žrtev tragedij ali kaznivih
dejanj«, toda če obstaja »izjemen javni interes«, je »medijski vdor v zasebnost« mogoče opravičiti.
V švicarskem kodeksu piše, da morajo novinarji spoštovati trpljenje žrtev in svojcev pri poročanju o
vojni, terorizmu, nesrečah in katastrofah, v tekstu, sliki in zvoku, izjeme pa niso navedene. Obzirnost
do ljudi, ki žalujejo ali so v šoku, zahtevajo tudi grški, ciprski in češki kodeks. Norveški kodeks, ki prav
tako zahteva obzirnost do žalujočih in ljudi v šoku, zahtevo formulira takole: Vedno presodite, kako bo
poročilo o nesreči ali zločinu vplivalo na žrtev ali svojce. Španski kodeks novinarjem nalaga, naj »ne bodo
grobi in naj ne špekulirajo o občutkih ljudi«, ko poročajo o zadevah, ki »zbujajo ali povzročajo bolečino
in žalost«. Nizozemski kodeks določa, da morajo novinarji izpustiti vse podrobnosti, »ki bi lahko prispevale k trpljenju žrtev ali družine in niso nujno potrebne«. Švedski kodeks posebej govori o obzirnosti do
ljudi, ki niso vajeni intervjuvanja, in pri objavi fotografij, povezanih z nesrečami in zločini.
Večina kodeksov govori tudi o objavi imen žrtev nesreč, tragedij, kaznivih dejanj itd. Nemški kodeks
jasno prepoveduje tako objavo informacij kot slik, ki bi omogočile identifikacijo žrtev. Švedski kodeks
novinarje obvezuje, da razmislijo o morebitnih bolečih posledicah objave imen žrtev, podobno dikcijo
vsebuje belgijski, ki obzirnost nalaga tudi pri zbiranju informacij (novinar ne sme pritiskati na žrtve) in
španski, ki obzirnost zahteva tudi pri objavljanju slikovnega materiala, ki bi razkril identiteto. Danski
kodeks od novinarjev zahteva najvišjo možno obzirnost, tako v primerih, ko gre za žrtve kaznivih dejanj
in nesreč, kot v primerih, ko gre za priče in druge vpletene osebe; razkritje dovoljuje le, če za to obstaja
javni interes.
Grški, italijanski in britanski kodeks prepovedujejo objavo imen žrtev spolnega nasilja in podrobnosti,
ki bi omogočile prepoznavo, kodeks BiH priporoča izogibanje imenom spolno zlorabljenih žrtev in
žrtev nasilja. Madžarski kodeks, ki zapoveduje obzirnost do osebnih pravic in čustev žrtev, novinarjem
nalaga, naj ne objavijo njihovih imen, preden niso obveščeni svojci. Finski določa diskretnost, ko gre
za bolezen, smrt ali za žrtve nesreč in kriminala. Hrvaški kodeks izrecno prepoveduje le razkritje imen
otrok, ki so kakor koli vpleteni v primere spolnih zlorab. Intervjuvanje in fotografiranje otrok do 14.
leta je možno le v prisotnosti staršev.
Otroci in mladi deležni posebnega varstva
Otroci in mladi so vsepovsod deležni posebnega varstva. Madžarski in norveški kodeks prepovedujeta
objavo imen otrok, žrtev nesreč, kriminala itd., vključno s podrobnostmi, ki bi razkrile njihovo identiteto. Niti privolitev staršev novinarjev ne odvezuje od te odgovornosti. Podobno določa norveški: novinar mora misliti na posledice poročanja tudi tedaj, ko dobi privolitev staršev. Nemški kodeks posebej
zapoveduje varovanje zasebnosti mladih ljudi, irski napotuje novinarje, da v primerih, ko gre za otroke,
še posebej presodijo smotrnost objave zgodbe. Britanski kodeks sankcionira razkritje imen žrtev spolnih
zlorab, mlajših od 16 let, in določa, da se beseda incest ne sme uporabiti, če bi to lahko pripeljalo do
identifikacije otroka. Avstrijski kodeks novinarjem priporoča, da pred intervjuvanjem in fotografiranjem
otrok pomislijo na to, kako bo to vplivalo na njihovo prihodnost. Pozoren do otrok je tudi bolgarski
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kodeks. Novinarji ne smejo zlorabljati otrokove nedolžnosti in zaupanja, piše, informacijo ali fotografijo
o otrocih pa lahko objavijo le, če za to obstaja »velik javni interes«. Če je objava boleča, je treba zavarovati
identiteto otrok. Italijani so sprejeli celo poseben kodeks o otroškem delu.
Našteta določila je mogoče smiselno uporabiti tudi, ko gre za samomor, vendar pa sedem kodeksov – od
pregledanih kodeksov v 22 državah – vključuje tudi posebna določila o samomoru. Norveški novinarji
o samomoru ali poskusu samomora v skladu s kodeksom poročajo le, ko je to nujno za splošno informiranje. Pri tem se morajo izogibati opisu metode in drugih okoliščin, ki bi lahko koga spodbudili
k samomoru. Tudi danske novinarje kodeks obvezuje, da o samomoru ali poskusu samomora poročajo
le, ko za to obstaja »očiten javni interes« in zelo obzirno. V britanskem kodeksu je nekoliko blažje in
bolj skopo zapisano le, da se morajo novinarji izogniti »odvečnim podrobnostim o uporabljeni metodi«.
Švedski kodeks poleg obzirnosti pri poročanju o samomoru in poskusu samomora priporoča upoštevanje
čustev svojcev in striktno vseh določil, ki govorijo o varovanju zasebnosti. Nemški kodeks poleg navajanja
podrobnosti o okoliščinah sankcionira tudi navajanje imen. Izjema so le primeri iz sodobne zgodovine,
ki so v javnem interesu. Bolgarski odsvetuje navajanje podrobnosti o metodi samomora, kodeks BiH pa
navajanje imen žrtev samomora in podrobnosti, ki bi razkrile njeno ime. Izjema so primeri, ko svojci
dovolijo objavo.
In slovenski kodeks?
Kodeks novinarjev Slovenije, ki je veljal do 22. novembra 2010, posebnega člena o samomorih in
poskusih samomora ni imel, vendar pa je novinarje zavezoval, da se izogibajo neupravičenemu,
senzacionalističnemu razkrivanju zasebnosti ljudi, da so pazljivi pri omembi imen in objavi slik žrtev
in da so še posebej obzirni, ko poročajo o otrocih in mladoletnikih, o tistih, ki jih je doletela nesreča ali
družinska tragedija, o ljudeh z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju in o drugih huje prizadetih ali
bolnih. S temi določbami je dovolj dobro sankcioniral omenjeno neetično novinarsko prakso, vendar pa
so njegove norme ostajale na papirju. Morda je prav odsotnost posebnega člena o samomoru eden od vzrokov, da Novinarsko častno razsodišče kljub neustrezni ravni poročanja tovrstnih pritožb ni dobivalo.
Po prenovljenem kodeksu neustrezno poročanje v teh primerih sankcionira poseben člen o samomoru
pa tudi povsem nov člen, ki govori o razkrivanju identitete žrtev. O tem, kako ubesediti prvi člen, smo
se v skupini za prenovo kodeksa intenzivno in dolgo pogovarjali. Prva delovna različica, oblikovala sem
jo sama, se je glasila takole:
Novinar o samomoru poroča le, če to narekuje javni interes. Ko zbira podatke o tragediji, upošteva, da
so razlogi za samomor kompleksni in da opisovanje podrobnosti samomora lahko vodi v posnemanje.
Vzroke in okoliščine samomora zato navaja previdno. Izogne se opisovanju metode samomora, kraja
samomora, navajanju polnega imena pokojnika, navajanju imena osebe, ki je poskusila storiti samomor,
in brez izrecne privolitve tudi navajanju imen svojcev. O samomoru je dovoljeno poročati drugače le v
izjemnih primerih: ko to dovoljuje javni interes ali ko gre za zgodovinske osebe.
Razprava je pokazala, da je ta različica preobsežna in preobložena.
Zadnja soglasno sprejeta različica oziroma 23. člen prenovljenega kodeksa se glasi takole:
Novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem vzroke in
okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to obstaja javni interes. Izjema je
poročanje o zgodovinskih osebah.
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Po oblikovanju te različice je sicer prispel še predlog, ki so mu bili naklonjeni v Uradu varuha človekovih
pravic. Po tej različici novinarji ne bi smeli poročati o samomorih mladoletnikov. Skupina za prenovo
kodeksa (sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij, urednikov in novinarjev; sama sem v njej
sodelovala kot predsednica NČR), predloga ni podprla. Skupno mnenje je bilo, da je preveč radikalen.
Na primer: če bi tudi na Slovenskem zaznali primere internetno povezanih mladoletniških samomorov,
o tem sploh ne bi smeli poročati.
Novo, zelo pomembno in za določen „tip“ novinarstva najbrž tudi ogrožajoče določilo pa, kot rečeno,
zadeva identiteto žrtev. To novo določilo, 22. člen kodeksa, se glasi takole:
Novinar ne sme razkriti identitete žrtev spolnih zlorab, družinskih tragedij in hudih kaznivih dejanj in ne
sme objaviti gradiva, ki bi prispeval k razkritju identitete. Identiteto lahko razkrije s soglasjem žrtve.
V prenovljenem kodeksu (v 14. členu) je tudi bolj jasno zapisano, da lahko novinar zvočno in slikovno
snema ter fotografira le po privolitvi snemane oziroma fotografirane osebe. Ta privolitev je lahko tudi
tiha (če oseba ne nasprotuje), novinar pa sme snemati, fotografirati brez privolitve, kadar utemeljeno
meni, da bo na ta način razkril informacije, ki so v interesu javnosti. Razloge za svojo odločitev mora
pojasniti v prispevku.
;BLMKVŗFL
Številne raziskave so pokazale, da vse oblike samoregulacije povečujejo splošno zaupanje med informativnimi mediji in javnostjo. Samoomejevanje novinarjev, ki temelji na etičnih in profesionalnih zavezah
poklica, prispeva k bolj etičnemu in bolj kakovostnemu novinarstvu. Narobe je, če ga razumemo kot
natikanje uzde svobodi medijev, kot dušenje pravice in dolžnosti novinarjev, da mislimo samostojno in
neodvisno od centrov moči, pa najsi gre za politične pritiske ali za pritiske medijskih lastnikov. Prav ti v
Sloveniji v zadnjih letih s pomočjo pokornih urednikov etično držo svojih novinarjev radi zabarantajo
za višji dobiček. Rezultat tega je zniževanje etične ravni slovenskega novinarstva.
Varovalka je odgovoren in etičen odnos do ljudi, o katerih pišemo. Tak odnos vključuje premislek o
posledicah pisanja za vpletene, zlasti tedaj, ko so si pozornost medijev zaslužili zgolj s tem, da so bili
nedolžne žrtve nesreče ali družinske tragedije. Ali kot pravi določilo v italijanskem novinarskem kodeksu:
Odgovornost novinarjev do ljudi je večja od vseh drugih odgovornosti.
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KARL ANDRIESSEN*
"CTUSBDU
ɨJTQBQFSQSFTFOUTBOPWFMBQQSPBDIUPXPSLJOHXJUIUIFNFEJBJOSFHBSETUPTVJDJEFQSFWFOUJPOɨF
.FEJB"XBSEXBTMBVODIFEJO'MBOEFST#FMHJVNJOJOPSEFSUPQSPNPUFHPPEQSBDUJDFTSFHBSEJOH
reporting of suicide. The presentation includes four parts. As an introduction, I summarise the research
findings regarding the imitation effect of media reports of non-fictional suicides. Second, I present the
activities of the Flemish Working Group on Suicide Survivors (Werkgroep Verder), including the media
QPMJDZBOEDPMMBCPSBUJWFBDUJWJUJFTXJUIUIFNFEJB/FYU *QSFTFOUUIFNPEVTPQFSBOEJPGUIF.FEJB
"XBSE GPMMPXFECZUIFmOEJOHTPGUIFSFDFOURVBMJUBUJWFFWBMVBUJPO4FNJTUSVDUVSFEJOUFSWJFXTXJUIUIF
SFDJQJFOUTSFWFBMFEUIBUSFDJQJFOUTXFSFQSPVEUPCFSFDPHOJTFEGPSUIFRVBMJUZPGUIFJSXPSL*OBEEJUJPO 
SFDJQJFOUTWFSZNVDIGBWPVSFEUIFQPTJUJWFBQQSPBDIPGXPSLJOHXJUIUIFNFEJB SBUIFSUIBODSJUJDJTJOH
bad examples.
ɨFmOEJOHTTVHHFTUUIBUUIF.FEJB"XBSEJTBQSPNJTJOHNFUIPEUPJNQSPWFDPMMBCPSBUJPOCFUXFFO
suicide prevention and media, and a promising method to promote guidelines for media reports on
suicide.
,FZXPSETBXBSE NFEJB SFDPNNFOEBUJPOT TVJDJEFQSFWFOUJPO 8FSUIFSFĊFDU
1PW[FUFL
1SJTQFWFLQSFETUBWMKBOPWQSJTUPQTPEFMPWBOKB[NFEJKJQSJQSFWFOUJWJTBNPNPSB/BHSBEP.FEJB"XBSE
so začeli podeljevati leta 2003 v Belgiji (regija Flandrija) z namenom promocije primerov dobre prakse
na področju poročanja o samomoru.
Prispevek vključuje štiri dele. V uvodu povzemam rezultate raziskav na področju posnemovalnega učinka
medijskih prispevkov o samomorih. V drugem delu predstavljam aktivnosti flamske delovne skupine za
bližnje po samomoru (Werkgroep Verder) ter medijsko politiko in sodelovanje z mediji. V nadaljevanju
QSFETUBWMKBNNPEVTPQFSBOEJOBHSBEF.FEJB"XBSE TLVQBK[SF[VMUBUJOKFOFOFEBWOFLWBMJUBUJWOFFWBMvacije. Polstrukturirani intervjuji z dobitniki nagrade so pokazali, da so dobitniki ponosni, da je bila
kvaliteta njihovega dela prepoznana. Poleg tega so dobitniki nagrade dali prednost pozitivnemu pristopu
pri sodelovanju z mediji v primerjavi s kritiziranjem neustreznih prispevkov.

,BSM"OESJFTTFO .4VJDJEPMPHZ 4VJDJEF1SFWFOUJPO1SPHSBN.)$ .BSUFMBBSTMBBOC (FOU #FMHJVN 
iasp-tf-postvention@pandora.be (Coordinator of the Suicide Prevention Program of the Flemish Mental Health
Centres (Belgium), Co-founding member of the Flemish Working Group on Suicide Survivors (Werkgroep Verder), Member of the Ministerial Flemish Suicide Prevention Working Group, and Co-Chair of the Taskforce on
Postvention and Suicide Bereavement of the International Association for Suicide Prevention).

*
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3F[VMUBUJOBLB[VKFKP EBKFOBHSBEB.FEJB"XBSEPCFUBWOBNFUPEB[BTQPECVKBOKFTPEFMPWBOKBNFEJ[vajalci preventive samomora in mediji ter obetavna metoda za promocijo smernic za medijsko poročanje
o samomorih.
Ključne besede: nagrada, mediji, priporočila, preventiva samomora, Wertherjev učinek.
“The role of the media in awakening the social conscience of the people is significant, and without their cooperation change is difficult”
(L. Ratnayeke, cited in Bale, 2001, p. 142).
*OUSPEVDUJPO
ɨFTPDJFUBMEJTDVTTJPOXIFUIFSNFEJBSFQPSUTPGmDUJPOBMBOEOPOmDUJPOBMTVJDJEFBĊFDUTVJDJEBMCFIBWJPVSJTMPOHTUBOEJOH FH "OESJFTTFO ,SZTJOTLB-FTUFS  BOEXBTGVFMMFECZUIFQVCMJDBtion in 1774 of Goethe’s Die Leiden des jungen Werthers, hence the so-called “Werther effect” (Phillips,
 'PSFYBNQMF BUUIFFOEPGUIFUIDFOUVSZ4USBIBOTUBUFEUIBUi4VJDJEF GSPNJNJUBUJPOJTNVDI
more common than might be expected. Many notable examples are to be found in ancient history,
BOEFWFOJOUIFQSFTFOUEBZ JUJTCZOPNFBOTSBSFMZNFUXJUIw 4USBIBO  Q )FDBVUJPOFE
IPXFWFSUIBUiUIPTFXIPEFTUSPZUIFJSMJWFTJOJNJUBUJPOPGPUIFST NVTUCFTUSPOHMZQSFEJTQPTFEUPTFMG
EFTUSVDUJPOyw JCJE Q *OBTJNJMBSWBJO 1BSSJTI  Q IBEPCTFSWFEUIBUiyUIFQVCMJDJUZXIJDIJTHJWFOUPDBTFTPGTVJDJEF JOUIFOFXTQBQFST BOECZPUIFSNFBOT GPSNTPOFPGUIFTUSPOHFTU
JODFOUJWFTUPUIFDPNNJTTJPOPGUIFBDU JOUIPTFXIPIBWFBTFDSFUEJTQPTJUJPOUPEFTUSPZUIFNTFMWFTw
1BSSJTI  Q 
ɨFTF th DFOUVSZ WJFXT BSF RVJUF DPNQBUJCMF XJUI UIF DPOUFNQPSBSZ NPEFM PG UIF TVJDJEBM QSPDFTT
3FUUFSTUM 8BTTFSNBO  "DDPSEJOHUPUIJTNPEFM BQFSTPODBOIBWFBOJOIFSJUFE HFOFUJD 
vulnerability for feelings of hopelessness and impulsive behaviour. This vulnerability can also be acquired
in an early stage of life. Feelings of hopelessness and entrapment and the urge to escape increase due to
accumulating stressors: e.g., psychiatric problems, personality characteristics (e.g., insecure attachment,
and ineffective coping styles), and life events (e.g., losses, and threats to identity). The suicidal process
MFBET UP B AUVOOFM WJTJPO BOE EJDIPUPNPVT UIJOLJOH  BOE DBO JOUFOTJGZ EVF UP UIF XFBLFOJOH PS UIF
absence of protective factors (e.g., social support, problem solving behaviour, reasons for living). Disinhibiting factors (e.g., the use of alcohol, earlier suicidal behaviour or examples of others) and triggers
(e.g., the easy availability of the method, or examples of others) can pull the person over from suicidal
thinking to suicidal behaviour. The model is an interesting didactic tool for the suicidal person and their
social environment, and for social, health, media, and other professionals (Andriessen, Cosyns, VerthriFTU FU BM   "OESJFTTFO 7BO EFO #SBOEF    *U PĊFST B GSBNFXPSL UP VOEFSTUBOE TVJDJEBM
CFIBWJPVSXIJMFNFEJBQPSUSBZBMTPGTVJDJEFBOEBUUFNQUFETVJDJEFTDBOCFDMBTTJmFEBTEJTJOIJCJUJOHGBDUPSTPSBTUSJHHFST UIFNPEFMTIPXTUIBUBWBSJFUZPGJOUFSUXJOJOHGBDUPSTBĊFDUBTVJDJEBMQFSTPO)FODF 
suicide prevention should be multidisciplinary and in the case of media reports, suicidologists and media
QFSTPOOFMTIPVMEXPSLUPHFUIFSBOEMFBSOGSPNFBDIPUIFSJOPSEFSUPCBMBODFUIFAOFXTXPSUIJOFTTPG
TVJDJEFXJUIUIFSJTLPGJNJUBUJPO BOEUPCBMBODFUIFQVCMJDJOUFSFTUXJUIUIFQPUFOUJBMJNQBDUPOBTVJDJEBMQFSTPO (PVME +BNJFTPO3PNFS )BXUPO8JMMJBNT +BNJFTPO )BMM+BNJFTPO
3PNFS .BSUJO 1JSLJT #VSHFTT #MPPEFUBM  
Indeed, media reports on suicidal behaviour do not have to be automatically considered as dangerous.
.BOZDPVOUSJFTBTXFMMBTUIF8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPOBOEUIF*OUFSOBUJPOBM"TTPDJBUJPOGPS4VJDJEF
Prevention have developed recommendation for safe media reporting on suicidal behaviour (Pirkis,
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Blood, Beautrais et al., 2006; WHO-IASP, 2008). And a recent study found that the coverage of posiUJWFDPQJOHTUSBUFHJFTVTFECZTVJDJEBMQFSTPOTXBTBTTPDJBUFEXJUIMPXFSTVJDJEFSBUFTBTDPNQBSFEXJUI
harmful media coverage, e.g., reporting of suicide myths and repetitive media reporting; a phenomenon
labelled by the authors of the study as the “Papageno effect”1 (Niederkrotenthaler, Voracek, Herberth et
al., 2010).
%VSJOHUIFQBTUEFDBEFTFWFSBMSFWJFXTPGUIFQSPGFTTJPOBMMJUFSBUVSFIBWFCFFOQVCMJTIFESFHBSEJOHNFEJB
DPWFSBHFPGmDUJPOBMBOEOPOmDUJPOBM SFBMMJGF TVJDJEFBOEBUUFNQUFETVJDJEF $SBOF )BXUPO 4JNLJO
et al., 2005; Gould, 2001; Pirkis & Blood, 2001a; Schmidtke & Schaller, 2000; Stack, 2005; WesterMVOE 4DIBMMFS4DINJEULF  ɨFTFSFWJFXTDPODMVEFUIBU
tɨFSFJTBDBVTBMSFMBUJPOCFUXFFONFEJBSFQPSUTBOETVJDJEBMCFIBWJPVS $IFO $IFO
Yip, 2010).
tɨFFĊFDUPGOPOmDUJPOBMTVJDJEFTJTTUSPOHFSUIBOUIFFĊFDUPGNFEJBDPWFSBHFPGmDUJPOBMTVJDJEFT 
the latter still being equivocal (Pirkis & Blood, 2001b).
tɨFFĊFDUPGSFQPSUTPGDFMFCSJUZTVJDJEFTJTTUSPOHFSUIBOUIFFĊFDUPGOPODFMFCSJUZTVJDJEFSFQPSUJOH
'V:JQ 4UBDL  BTPDBMMFEWFSUJDBMJEFOUJmDBUJPO
tɨFTVJDJEBMQFSTPODBOQPUFOUJBMMZJEFOUJGZXJUIUIFQFSTPOXIPEJFECZTVJDJEFFH TJNJMBSBHF 
gender and demographic group, a so-called “horizontal identification” (Niederkrotenthaler, Till, KaQVTUBFUBM  
tɨFFĊFDUPGEBJMZOFXTQBQFSSFQPSUTJTTUSPOHFSUIBOUFMFWJTJPODPWFSJOHPGTVJDJEF 4UBDL 
8FTUFSMVOE 4DIBMMFS4DINJEULF  
tɨFSFJTBEPTFSFTQPOTFFĊFDUUIFOVNCFSPGJNJUBUJWFTVJDJEFTJODSFBTFTXJUIUIFOVNCFSPGSFQPSUT
of the “example suicide” (Etzersdorfer, Voracek & Sonneck, 2004).
t4PNFBVUIPST FH 4DIBMMFS4DINJEULF  DPODMVEFUIBUZPVOHQFPQMFDBOCFNPSFWVMOFSBCMFUPJNJUBUJWFTVJDJEF CVUSJHPSPVTSFWJFXDPVOUFSTQFBLTUIJTTUBUFNFOU 4UBDL  
t.FEJBQPSUSBZBMTPGTVJDJEFSFnFDUDVMUVSBMBUUJUVEFTUPXBSETTVJDJEFBOEWJDFWFSTB JOUIFMPOHUFSN 
NFEJB QPSUSBZBMT NJHIU JOnVFODF DVMUVSBM BUUJUVEFT UPXBSET TVJDJEF 'FLFUF  4DINJEULF  
Fekete, Schmidtke, Takahashi et al., 2001).
In addition, there are important conclusions related to prevention:
t$PMMBCPSBUJPOXJUINFEJBDBOJNQSPWFNFEJBDPWFSBHFB4XJTTTUVEZMPPLFEBUUIFFĊFDUTPGUIF
implementation of media guidelines and found that though the number of articles on suicide had
JODSFBTFEUIFRVBMJUZPGUIFDPWFSBHFIBETJHOJmDBOUMZJNQSPWFESFQPSUTXFSFMFTTTFOTBUJPOBM TIPSUFS
and lesser on the front page (Michel, Frey, Wyss et al., 2000).
t"EFDSFBTFJOTVJDJEFSFQPSUTDBOQSFWFOUTVJDJEFTBOEBUUFNQUFETVJDJEFUIF"VTUSJBO"TTPDJBUJPO
GPS4VJDJEF1SFWFOUJPODPMMBCPSBUFEXJUIUIFNFEJBUPJNQMFNFOUHVJEFMJOFTɨJTSFTVMUFEJOBTJHOJmDBOUSFEVDUJPOPGNFEJBDPWFSBHFPG TVCXBZ TVJDJEF BOEBTVCTFRVFOUMPOHMBTUJOHSFEVDUJPO

1

In Mozart’s opera “The magic flute”, the character Papageno successfully overcame a suicidal crisis (Niederkrotenthaler, Voracek, Herberth et al., 2010, p. 234).
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PGPGUIFOVNCFSPGTVJDJEFTBOEBUUFNQUFETVJDJEFT XJUIPVUTIJGUTUPPUIFSTVJDJEFNFUIPET
&U[FSTEPSGFS4POOFDL 4POOFDL &U[FSTEPSGFS/BHFM,VFTT  
t.FEJBSFQPSUTDBOFODPVSBHFIFMQTFFLJOH)PMEJOH  SFQPSUFEPOUIFFĊFDUTPGBQPQVMBS##$TFSJFTi#FGSJFOEFSTwXIJDIQSFTFOUFEUIF4BNBSJUBOTBTBTVJDJEFQSFWFOUJPODFOUSFɨPVHI
no preventive effect could be observed on the number of suicides and attempted suicides, the Samaritans received a 140 % increase in client referrals related to the television series.
'MFNJTIXPSLJOHHSPVQPOTVJDJEFTVSWJWPST #FMHJVN
"UUIFCFHJOOJOHPGUIFZFBS UIF8PSLJOH(SPVQPO4VJDJEF4VSWJWPST 8FSLHSPFQ7FSEFS XBT
FTUBCMJTIFEXJUIUIFDPMMBCPSBUJPOPGBOVNCFSPGSFMFWBOUPSHBOJ[BUJPOTTVDIBTSFQSFTFOUBUJWFTPGTVSvivor support groups, the Suicide Prevention Centre, the Tele-Help line, the Victim Support Services,
the Moral Counselling Centres, and the Suicide Prevention Program of the Mental Health Centres.
The Cera Foundation, a charity fund of a financial holding granted a 3 year funding (2000-2002), folMPXFECZZFBSMZHSBOUTPGUIF.JOJTUSZPG8FMM#FJOHBOE1VCMJD)FBMUI %FGBVX"OESJFTTFO 
Andriessen, 2011).
Since its beginning, the Working Group has been coordinating, organizing and supporting activities
CZBOEPSGPSTVJDJEFTVSWJWPSTJO'MBOEFSTɨFNJTTJPOJTUPSBJTFBXBSFOFTT UPJODSFBTFTVQQPSU UP
destigmatize survivors, and to increase openness in society. The Working Group includes survivors and
QSPGFTTJPOBM DBSFHJWFSTXIPXPSLUPHFUIFSUPJODSFBTFUIFBWBJMBCJMJUZBOEUIFRVBMJUZPGTVQQPSUGPS
TVSWJWPSTɨFHPBMTBSFUPNBLFUIFTVQQPSUHSPVQTCFUUFSLOPXO UPMFOETVQQPSUUPUIFHSPVQT UP
GBDJMJUBUFOFXJOJUJBUJWFTCZTVJDJEFTVSWJWPSTBOEPSCZNFOUBMIFBMUIPSDPNNVOJUZBHFODJFT BOEUP
EFWFMPQBCSPBEDPNNVOJUZOFUXPSL"OJOJUJBMQPMJDZEPDVNFOUXBTXSJUUFOPVUMJOJOHUIFHPBMTBOE
BDUJWJUJFTUPCFQFSGPSNFEEVSJOHUIFmSTUZFBST  "GUFSFWBMVBUJPO OFXPCKFDUJWFTXFSFJOcluded. In addition, the funding Ministerial department evaluates the results and the progress based on
its observations and the yearly reports of the Working Group.
Activities of the Working Group:
a) Annual publication of a Directory of Suicide Survivor Services (2000-2005), currently online only.
b) Peer supervision meetings and a yearly training for group facilitators.
c) Advocating survivor issues in health and social structures.
d) Publication of the Charter: The Rights of Suicide Survivors (Table 1). Until today, more than 7,000
people have undersigned this Charter and are included in the mailing list of the Working Group.
e) Publication of guidelines regarding facilitation of survivor support groups.
f ) Organization of theatre plays on suicide survivor experiences: ‘Out of life’ (2005-2006) and ‘Shatters’
(2010-2011).
g) Organizing radio and poster campaigns.
I .BJOUBJOJOHJOUFSBDUJWFXFCTJUFTXXX[FMGEPEJOHCFBOEXXXXFSLHSPFQWFSEFSCF
i) Organizing National Suicide Survivor Day, since 2002, yearly held on the 3rd of November.
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Table 1. Charter: The Rights of Suicide Survivors
A survivor has the right:
5PNPVSOJOIJTPXOXBZBOEXJUIJOUIFUJNFJUUBLFT
5PLOPXUIFUSVUIBCPVUUIFTVJDJEF UPTFFUIFCPEZPGUIFEFDFBTFE BOEUPPSHBOJTFUIFGVOFSBM
XJUISFTQFDUUPPOFTPXOJEFBTBOESJUVBMT
3. To consider suicide as the result of several interrelated causes that produced unbearable pain for
the deceased.
5PSFTQFDUPOFTPXOQSJWBDZBTXFMMBTUIBUPGUIFEFDFBTFE
5PmOETVQQPSUGSPNSFMBUJWFT GSJFOET DPMMFBHVFT BOETVSWJWPST BTXFMMBTGSPNTLJMMFEQSPGFTsional helpers.
5PDPOUBDUUIFDMJOJDJBODBSFHJWFS JGBOZ XIPUSFBUFEUIFEFDFBTFEQFSTPO
5PCFUSFBUFEXJUISFTQFDUBOETVQQPSU BMTPCZQPMJDFBOEBENJOJTUSBUJWFPċDFT
5POPUCFSFEVDFEBTCFJOHBTVSWJWPS CVUCFTFFOXJUIWVMOFSBCJMJUJFTBOETUSFOHUIT
5PMJWF XIPMMZ XJUITPSSPXBOEKPZ GSFFPGTUJHNBPSKVEHFNFOU
5POFWFSCFBTCFGPSFUIFSFJTBMJGFCFGPSFUIFTVJDJEFBOEBMJGFBGUFSXBSET
The Flemish government’s Suicide Prevention Action Plan 2006-2010 (Vlaams Agentschap Zorg & Ge[POEIFJE  JODMVEFTUIFBDUJWJUJFTPGUIF8PSLJOH(SPVQBTXFMMBTBMMPUIFSSFMFWBOUPSHBOJ[BUJPOT
such as the Suicide Prevention Program of the Mental Health Centres, the Suicide Prevention Centre
(telephone line and chat), the Unit for Suicide Research of the University of Gent, etc. The Action Plan
includes five clusters of actions: a) mental health promotion, b) accessible telephone and online help,
c) training of various professional groups, d) prevention of induced suicide (media guidelines, means
restriction), and e) programs for specific risk groups (ranging from early detection of schizophrenia to
support for the people bereaved by suicide). The Action Plan has put suicide prevention on the agenda as
BOPċDJBMIFBMUIUBSHFUPGUIFHPWFSONFOU BOEJUJOUFOETUPDPPSEJOBUF UPFYQBOEBOEUPTVTUBJOTVJDJEF
SFTFBSDIBOEQSFWFOUJPO "OESJFTTFO  ɨF"DUJPO1MBOIBTTFUUISFFOFXTQFDJmDUBSHFUTGPSUIF
Working Group on Suicide Survivors: to develop support and resources for children and adolescents,
to implement professional standards for support groups, and to implement media guidelines, the latter
CFJOHQSFTFOUFEIFSFCFMPX
Since 2003, the Working Group had a media policy regarding coordination of requests for media inUFSWJFXTɨF8PSLJOH(SPVQIBTCFFONBOBHJOHBQPPMPGDBOEJEBUFJOUFSWJFXFFT CPUITVSWJWPSTBOE
QSPGFTTJPOBMDBSFHJWFST .FNCFSTPGUIF8PSLJOH(SPVQXIPSFDFJWFSFRVFTUTGPSJOUFSWJFXTGPSXBSE
UIJTRVFTUJPOUPUIFDFOUSBMDPOUBDUBEESFTT XIJDIDPOUBDUTUIFKPVSOBMJTUɨF8PSLJOH(SPVQJOJUJBUFT
DPOUBDUCFUXFFOUIFKPVSOBMJTUBOEBTVSWJWPSJOUFSWJFXFFJGDFSUBJODPOEJUJPOTSFMBUFEUPFOTVSJOHDPOUSPMBOETBGFUZBSFNFU FH UIFTVSWJWPSDBOCSJOHBTVQQPSUQFSTPO IFTIFDBOQSPPGSFBEPSQSFWJFX
before publication or broadcast, and the journalist adheres to the media guidelines.
In 2004 a group of media representatives, suicidologists and the Ministry of Well-Being and Public
Health formulated a set of recommendations regarding media coverage of suicide. Evaluation in 2006
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GPVOEUIBUUIFSFDPNNFOEBUJPOTIBECFFOQPPSMZJNQMFNFOUFEUIFZSFNBJOFEVOLOPXOUPUIFKPVSOBMJTUT BOESFNBJOFEOPUBEIFSFEUP4VCTFRVFOUMZ JOBOFX$PNNJUUFFXBTFTUBCMJTIFEXJUI
media representatives, suicidologists, communication experts and survivors. They agreed upon a set of
quality criteria for appropriate media coverage of suicide published in a brochure entitled “As a journalist, you can save lives” (Werkgroep Verder, 2007). According to the quality criteria, the complexity of the
causes of suicide, the role of mental health problems, and the consequences of suicide for the survivors
should be mentioned in a media report. In addition, media reports should avoid simplistic, romanticised
and sensational presentation, and should respect the privacy of the suicide person and of the survivors.
'JOBMMZ TQFDJmDIFMQSFTPVSDFTGPSUIFCFSFBWFEBOEGPSTVJDJEBMQFPQMFTIPVMEBMXBZTCFNFOUJPOFEɨF
DPOTFOTVTDSJUFSJBXFSFBQQSPWFECZUIF&UIJDBM#PBSEPGUIF'MFNJTI1SPGFTTJPOBM+PVSOBMJTUT JNQMFNFOUBUJPOXBTEPOFWJBQSFTTSFMFBTFT BOEQFSTPOBMWJTJUTUPFEJUPSTJODIJFGPGXSJUUFOQSFTT SBEJPBOE
57*OBEEJUJPO BUSBJOJOHQBDLBHFXBTEFWFMPQFEBOEPĊFSFEUP$PMMFHFTPG+PVSOBMJTU4UVEJFT
.FEJBBXBSEGPSSFTQPOTJCMFQPSUSBZBMPGTVJDJEFBOETVJDJEFTVSWJWPST
ɨFSBUJPOBMFGPSUIJT"XBSEFNFSHFEGSPNUIFXPSLXJUIUIFNFEJBBOEUIFJNQMFNFOUBUJPOPGNFEJB
HVJEFMJOFT*OJUJBMMZ XIFOBOBSUJDMFPSBCSPBEDBTUXIJDIDMFBSMZEJEOPUNBUDIUIFNFEJBHVJEFMJOFT
XBTGPVOE UIFFEJUPSJODIJFGPSUIFKPVSOBMJTUXBTDPOUBDUFECZ8FSLHSPFQ7FSEFSJOPSEFSUPJOGPSN
UIFNBCPVUUIFHVJEFMJOFT)PXFWFS UIJTTUSBUFHZXBTUJNFDPOTVNJOH JOFĊFDUJWF BOEDBSSJFEBSJTL
PGQVUUJOHBCVSEFOPOUIFSFMBUJPOTIJQXJUIUIFNFEJB (PMEOFZ  4VCTFRVFOUMZBOPWFMTUSBUFHZ
JOXPSLJOHXJUIUIFNFEJBXBTEFWFMPQFE*OTUFBEPGDSJUJDJTJOHUIFNFEJB UIF.FEJB"XBSEXBTFTUBClished in order to promote good practices in media coverage of suicide and survivors. The strategy of the
.FEJB"XBSEXBTMBVODIFEEVSJOHUIF4VJDJEF4VSWJWPS%BZJO/PWFNCFS BOEUIFmSTUSFDJQJFOU
PGUIF"XBSEXBTQSFTFOUFEPOFZFBSMBUFS EVSJOHUIF4VSWJWPS%BZJO "OESJFTTFO  
/PNJOBUJPOTGPSUIJTZFBSMZ"XBSEDBOCFNBEFCZBOZQFSTPOBGUFSBQVCMJDDBMMGPSOPNJOBUJPOTɨF
DBMMGPSOPNJOBUJPOTJTBOOPVODFEJOUIFNBJMJOHMJTU UIFOFXTMFUUFS UIFXFCTJUFBOEJOBQSFTTSFMFBTFCZ
UIF8PSLJOH(SPVQɨF"XBSEJUTFMGJTBOPSJHJOBMQJFDFPGBSU QSFGFSBCMZNBEFCZBTVSWJWPS&BDIZFBS
BOFXJOEFQFOEFOUKVSZBTTFTTFTUIFOPNJOBUJPOTɨFKVSZDPOTJTUTPGBUMFBTUUISFFQFSTPOTBKPVSOBMJTU 
a mental health professional, and a survivor, the latter being the Chair and the only contact person from
UIFKVSZXIPTFOBNFJTEJTDMPTFEUPUIFQVCMJDQSJPSUPUIFQSFTFOUBUJPOPGUIF"XBSEɨFTFMFDUJPODSJUFSJBGPSUIF"XBSEBSFJOMJOFXJUIUIFNFEJBHVJEFMJOFTNFOUJPOFEBCPWF 8FSLHSPFQ7FSEFS  
&WBMVBUJPOPGUIFJNQBDUPGUIFNFEJBBXBSEPOUIFSFDJQJFOUT
ɨF .FEJB "XBSET IBWF CFFO JOUSPEVDFE JO TFWFSBM DPVOUSJFT  JODMVEJOH #FMHJVN   "VTUSBMJB
 BOE%FONBSL  *O BOFWBMVBUJPOPGUIFJNQBDUPGUIF"XBSEPOUIFSFDJQJFOUTJO
UIFTFUISFFDPVOUSJFTXBTEPOFCZNFBOTPGTFNJTUSVDUVSFEUFMFQIPOFJOUFSWJFXT"MNPTUBMM PVUPG
15) of the recipients (up to the year 2008) in the three countries participated in the study (Dare, AnESJFTTFO /PSEFOUPGUFUBM  ɨFSFDJQJFOUTXFSFBTLFEUIFGPMMPXJOHRVFTUJPOT
B :PVXFSFQSFTFOUFEXJUIBO"XBSEGPSZPVSTUPSZPO EFTDSJCFTUPSZ 8IFOZPVQSFQBSFEUIJTTUPSZ 
XIBUXBTZPVSBJN 
C 8IFOZPVQSFQBSFEUIJTTUPSZ XFSFZPVBXBSFPGBOZHVJEFMJOFTPOSFQPSUJOHTVJDJEF 
D 4JODFXJOOJOHUIF"XBSE IBWFZPVQSFQBSFEBOZPUIFSTUPSJFTPOTVJDJEF
E %JEXJOOJOHUIF"XBSENBLFZPVSFnFDUPOIPXPUIFSTSFQPSUPOTVJDJEF 
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F )BTXJOOJOHUIF"XBSESFTVMUFEJOZPVHJWJOHBEWJDFUPPUIFSTPOIPXUPSFQPSUPOTVJDJEF
G )BTXJOOJOHUIF"XBSEIBEBOZPUIFSJNQBDUGPSZPV 
H %PZPVXJTIUPBEEBOZUIJOH 
ɨFNBKPSUIFNFTXIJDIBSPTFJOUIFJOUFSWJFXTXJUIUIFmWF#FMHJBOSFDJQJFOUTPGUIF"XBSE OFXTQBQFSKPVSOBMJTUT NBHB[JOFKPVSOBMJTUTBOECPPLBVUIPS BSFQSFTFOUFEJO5BCMF*UJTXPSUINFOUJPOJOHUIBUUIFUIFNFTGPVOEJOUIFUISFFDPVOUSJFTJODMVEFEJOUIFTUVEZXFSFPWFSMBQQJOH %BSF "OESJFTsen, Nordentoft et al, submitted for publication).

5BCMF*OUFSWJFXUIFNFTXJUIUIFSFDJQJFOUT
Question
"JNTPGUIF"XBSE
XJOOJOHTUPSJFT

Themes
5PSBJTFBXBSFOFTTBCPVUTVJDJEFBOEJUTBGUFSNBUI
5PQSFTFOUSFBMQFPQMFUPDPVOUFSQPQVMBSNZUITBOESPNBOUJDWJFXT
To seek for explanations and causes of suicide.
To destigmatize and to promote suicide prevention.

"XBSFOFTTPGHVJEFlines on reporting
suicide

Preparation of subsequent stories on
suicide

"MMCVUPOFPGUIFKPVSOBMJTUT PSUIFJSFEJUPS XFSFBXBSFPGUIFFYJTUFODFPG
the guidelines of the Working Group ‘Verder’.
One recipient said: “I didn’t know any recommendations or guidelines thus
haven’t used any. I followed my intuition to bring a hopeful story, and simultaneously the devastation of suicide and becoming a survivor”.
0OMZPOFPGUIF"XBSESFDJQJFOUTIBEXSJUUFOOFXTVJDJEFSFMBUFETUPSJFT
The others indicated that they have not done it due to the broad scope of
UIFJSNFEJBSFQPSUJOHBOEOPUEVFUPBMBDLPGJOUFSFTUɨFZXPVMEEPTP
XIFOBGVUVSFPQQPSUVOJUZBQQFBSFE
One recipient said: “No, I haven’t yet written another article on suicide. However, after the Media Award I now keep a close eye on the topic of suicide in the
media”.
"MMSFDJQJFOUTBTTFSUFEUIBUUIFZXFSFBMFSUBOETFOTJUJWFSFHBSEJOHIPXTVJcide is portrayed in the media.

3FnFDUJPOTPOIPX
others report on
suicide

Three recipients referred to the guidelines as the ‘standard’ for media reports.
Some recipients referred to personal feelings.
One recipient said: “Yes, I give more attention to how others write about suicide; apparently I’m more alert to see whether the media coverage matches the
recommendations”.
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.JYFEFYQFSJFODFTXJUIQSPWJEJOHBEWJDFUPDPMMFBHVFTTPNFIBWFQSPWJEFE
BEWJDFPUIFSTIBWFOPUZFUCVUXPVMEEPTPJGQPTTJCMF
Providing advice to
peers

One recipient said: “Yes, [I provided advice] to my colleagues of the news editorial desk. After receiving the Media Award I have forwarded the media recommendations five times, however, without telling my personal experience [of being
a survivor]. Usually I received a kind of amazed reply to my posting. I asked the
news editors to include background information, help resources for the readers,
and to use appropriate wording”.
5XPSFDJQJFOUTNFOUJPOFEOPPUIFSJNQBDU

Other impact /
consequences of the
"XBSEGPSSFDJQJFOUT

ɨFPUIFSTFYQSFTTFEQSJEFUPCFSFDPHOJ[FEGPSUIFRVBMJUZPGUIFJSXPSL
One recipient said: “Visitors often inquire about this particular painting [the
Award], which provides me the opportunity to tell about the Award and the
Media guidelines. I am proud on this Award, it’s a beautiful honour in my
career”.
ɨBOLGVMGPSSFDFJWJOHUIF"XBSE
Much emphasis on the positive approach, rather than criticising bad examples.

Additional comments

One recipient said: “It’s a very nice way of working. The tendency to react in a
negative way gets countered. This initiative acts in a positive manner, it stimulates to do good”.
Another recipient said: “The initiative is praiseworthy. It is easy to start from
negative feelings to tackle the media, but the Media Award approaches the media in a positive manner. In the long run, probably this is the best way to implement ethical principles”.
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$PODMVTJPO
0CWJPVTMZ UIJTJTBTNBMMTDBMFTUVEZ XIJDINBLFTJUEJċDVMUUPHFOFSBMJ[FJUTDPODMVTJPOT)PXFWFS BMM
five Belgian recipients (up to 2008) and all but one of the 15 recipients in the three countries particiQBUFEJOUIFTUVEZ*OBEEJUJPO UIFmOEJOHTXFSFDPOTJTUFOUJOFBDIDPVOUSZBOEBDSPTTUIFDPVOUSJFT
ɨFmOEJOHTTVHHFTUUIBUB.FEJB"XBSEJTBQSPNJTJOHNFUIPEUPQSPNPUFSFDPNNFOEBUJPOTGPSNFEJBSFQPSUTPOTVJDJEFBOEUPJNQSPWFDPMMBCPSBUJPOCFUXFFOTVJDJEFQSFWFOUJPOPSHBOJ[BUJPOTBOEUIF
media: the recipients very much favoured the positive and collaborative approach. And important for
QPMJDZNBLFSTUIFmOBODJBMDPTUTUPPQFSBUFUIFTUSBUFHZBSFMPX %BSF "OESJFTTFO /PSEFOUPGUFUBM 
submitted).
"MUIPVHIEVSJOHUIFZFBSTPGPQFSBUJPOUIF.FEJB"XBSEIBTCFDPNFCFUUFSLOPXOBNPOHUIFKPVSOBMJTUTJO'MBOEFST UIFQSPmMFPGUIF.FEJB"XBSETIPVMECFGVSUIFSVQHSBEFE1SPGFTTJPOBMNFEJBPSHBOJ[Btions, such as the Association of Professional Journalists, the journalists’ Ethical Committee, and jourOBMJTUDPMMFHFTDBOQMBZBOJNQPSUBOUSPMFJOUIFGVSUIFSQSPQBHBUJPOPGUIF"XBSEJOUIFNFEJBTFDUPS
ɨF'MFNJTI.FEJB"XBSEJTFNCFEEFEJOUIF8PSLJOH(SPVQPO4VJDJEF4VSWJWPSTBOEJOUIFHPWernmental Suicide Prevention Action Plan. Obviously, other countries or regions could opt for other
FNCFEEJOH)PXFWFS UIFTUSBUFHZTIPVMECFJODMVEFEJOBMBSHFGSBNFXPSLBOECFTVTUBJOFEJOPSEFS
UPSFBDIJUTHPBMTPGJNQSPWFEDPMMBCPSBUJPOXJUIUIFNFEJBBOEBOJNQSPWFENFEJBDPWFSBHFPGTVJDJEF
and suicide survivors.
3FGFSFODFT
"OESJFTTFO  ,   " .FEJB "XBSE GPS SFTQPOTJCMF QPSUSBZBM PG TVJDJEF BOE TVSWJWPST
Pogled–The View, Acta Suicidologica Slovenica, 3(1-2), 66–70.
Andriessen, K. (2007). On the Werther effect: a reply to Krysinska and Lester. Crisis, 28(1) o
"OESJFTTFO ,  4VJDJEFQSFWFOUJPOJO#FMHJVN BOVQEBUFBOEBMPPLBUUIFGVUVSFPaper read at
the Meeting of National Representatives, XXVth World Congress of the International Association for Suicide
Prevention, Suicide Prevention in Different Cultures, 27.–31.POUFWJEFP*"41
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SANDRA BAŠIĆ HRVATIN*
“First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask: what is it in itself?
What is its nature”
Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs 
Vsaka razprava o medijskem poročanju običajno obtiči na določenih skoraj zdravorazumskih predpostavkah: prvič, da so »novice« novost o dogodku ali dogajanju, drugič, da mediji novice izbirajo, obdelujejo in razpošiljajo občinstvu v skladu s splošno veljavnimi obrtniškimi dogovori o tem, kaj je vredno
objave (univerzalnost profesionalnih standardov), tretjič, da mediji o dogodkih in dogajanju poročajo
neodvisno, objektivno, ločeno od tega, kaj se dogaja, ali tistega/-ih, ki so vpleteni v dogajanje (mediji kot
nevtralni opazovalci), in četrtič, da so mediji popisovalci in opisovalci sveta, v katerem živimo, in se lahko kot potrošniki njihovih vsebin zanesemo na to, da »vedo, kaj nam sporočajo«. V tem prispevku želimo
pokazati, da nobena od teh predpostavk ne drži (ali vsaj ne drži na način, kot to veleva »zdravi razum«),
da je medijsko poročanje o kateri koli zadevi rezultat dolgotrajnih pogajanj novinarske obrti o tem, kako
standardizirati svoja občinstva, da bi jih lahko prodali oglaševalcem in da je zaupanje v medijske slike
dogodkov in dogajanj stvar osebnega že izoblikovanega sistema videnja le-teh (ali podobnih). V medijih
tako ne iščemo tistega, kar je za nas »novega«, ampak potrditev tistega, kar že vemo. Temeljna teza tega
prispevka je, da medijsko poročanje o samomorih, kljub številnim znanstveno utemeljenim ugotovitvam
o njegovi neprimernosti in posledično tudi škodljivosti, sledi enakim merilom kot poročanje o kateri
koli drugi zadevi: politiki, ekonomiji ali znanosti. Odnos medijske industrije do javnega interesa (in
učinkovita zdravstvena politika vsekakor sodi na to področje) je enak odnosu, ki ga ima farmacevtska
industrija do zdravja. Pričakovati, da bodo mediji poročali o samomorih na način, kot predlaga stroka,
ki se ukvarja s tem vprašanjem, je približno enako zahtevi, da bi farmacevtska industrija vložila vse svoje
razpoložljive resurse, znanje in dobiček v oblikovanje družbe, ki ne bo potrebovala zdravil. Na tem mestu
želimo opozoriti na še en napačen pristop ali pogled na delovanje medijske industrije, ki predpostavlja,
da so novinarji pri opravljanju svojega poklica zavezani k spoštovanju določenih standardov, in da je
samo manjši del takšnih, ki teh pravil ne spoštujejo. Pristop »ločitve zrn od plev« predpostavlja, da je
mogoče o določenih recimo temu »kontroverznih« vprašanjih poročati na način, seveda če sledimo navodilom, zapisanih v teh istih profesionalnih standardih, ki bo v javnosti sprejet soglasno. V tem primeru
predpostavljamo, da je naloga (in interes) medijske industrije, da vsebine, ki jih pripušča v javni prostor,
ne izzovejo pozornosti, razprave, razkola, nadaljevanja zgodbe, moralne obsodbe in razsodbe. Ampak ali
ni prav v tem bistvo delovanja medijske industrije? Ali ni to, konec koncev, razlog, zakaj se ljudje zanimajo za medijske vsebine? Da bi razumeli, zakaj menimo, da je vsak poskus posega v način medijskega
poročanja neuspešen, če obenem ne posežemo v način delovanja medijske industrije, moramo odgovoriti
na vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku tega prispevka.
7FNPUP LBSOBNQPOVKBKP BMJJ[CJSBNPUP LBSäFWFNP
Novice so oblika javnega vedenja (public knowledge) QSBWJ4DIVETPO  7QSPDFTVNFOKBWFNFE
viri informacij in novinarji nastaja skupno deljeno javno vedenje, ki se kot izdelek p(r)odaja potrošnikom
* Doc. dr. Sandra Bašič Hrvatin, Fakulteta za humanistične študije Koper, Oddelek za medijske študije.
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na trgu medijskih vsebin. Novica ni novost o dogodku ali dogajanju. Novica je oblika javne vednosti
o tistem, kar naj bi se zgodilo. Standardizirana forma posredovanja novic zahteva od novinarja, da pri
oblikovanju zapisa o tistem, kar naj bi se zgodilo, odgovori na temeljna novinarska vprašanja: kdo, kaj,
kdaj, kje in zakaj? Če želimo razumeti novice kot obliko javnega vedenja, potem moramo raziskati,
kateri posamezniki, dogodki in dejanja sodijo pod kategorijo »kdo?«, katera dejstva so vključena ali pa
izključena iz vprašanja »kaj?«, kateri prostori in časi dominirajo pri vprašanju »kje in kdaj?« in katere
interpretacije imajo razlagalno moč, da odgovorijo na vprašanje »zakaj?«. Za novinarje je primarni način
razlage novic njihov »motiv«. Dogodki imajo svoje akterje, akterji imajo svoje motive, motivi pa naj bi
posledično razlagali dogodke.
Čeprav standardizacija novinarskega dela temelji na predpostavki, da novinarji izbirajo med dogodki, ki
so se zgodili, in jih razlagajo brez lastne vpletenosti tako pri njihovi izbiri kot tudi interpretaciji, je novinarsko poročanje mogoče razumeti samo kot del celotne »verige« oblikovanja javnega vedenja. Novinarji
dogodke izbirajo skupaj z njihovo interpretacijo. Da bi zadržali vsaj navidezno izključenost iz te »verige«,
novinarji pri interpretaciji motivov uporabljajo zunanje strokovno znanje. Naloga strokovnjakov, vpoklicanih v proces medijske razlage, je podati interpretacijo (zakaj?) o dogodkih in posameznikih, ki so jih
novinarji izbrali kot »kdo?« in »kaj?«.
Schudson ima prav, ko pravi, da novice niso novost o dogodku ali dogajanju. Novice kot oblika javnega
vedenja so predvsem zgodbe1, pripovedi o tem, kaj vidimo kot dogodek ali dogajanje, in v skladu s
tem so novinarji bolj pripovedovalci in raznašalci kot pa iskalci zgodb. Ozgodbenje novic pa ne sledi novičarskim vrednotam, utemeljenim v standardiziranem seznamu petih vprašanj. Zakaj? in kako?,
moralna dimenzija zgodbe, sta postali ključni vprašanji za novinarsko pripoved. Moralni nauk zgodbe,
določanje mejnikov med sprejemljivim in nesprejemljivim, moralne sodbe so tisto, kar oblikuje javno
vedenje o posameznem dogodku in dogajanju. Zaradi tega temeljno vprašanje pri razmišljanju o tem,
kako mediji poročajo o samomorih, ni v tem, da ugotavljamo, v kolikšni meri je to poročanje (ne)korektno, ampak v tem, zakaj je sploh potrebno poročati o samomorih, zakaj je to novica in kakšno obliko
javnega vedenja nam medijsko ozgodbenje samomora posreduje. Drugače povedano, glede na klasična
novinarska vprašanja, samomor ni novica, glede na njeno moralno vrednost, pa je javna vednost par excellence. Iz tega sledi, da o samomorih ni mogoče poročati korektno (utemeljeno na nekakšnih profesionalnih standardih) oziroma da je o samomorih mogoče poročati edino tako, da se o njih sploh ne poroča.
S tem seveda ne mislimo, da so samomori tema, o kateri naj se ne poroča, ampak da so samomori kot
konkreten dogodek ali dejanje (Kdo? Kje? Kdaj? Kako? in Zakaj) brez kakršne koli novičarske vrednosti.
Namreč edini način, da bi samomor lahko funkcioniral kot dogodek, je ta, da o njem govorimo kot o
fenomenu, kar je v nasprotju s temelji novinarskega dela. Če ločimo konkreten dogodek od njegove
moralne dimenzije (ne gre za problem posameznika, ampak problem družbe), potem ne ostane ničesar,
o čemer bi se lahko poročalo. Zato je po našem mnenju vztrajanje na tem, da novinarji lahko poročajo
o samomorih tako, da sledijo določenim »pravilom« (kako naj poročajo), že vnaprej obsojeno na neuspeh – zmeraj bomo dobili primere poročanja, ki odstopajo od pravil. Da bi to svojo tezo še natančneje
utemeljili, moramo razložiti, kako delujejo mediji kot institucija.
,BLPEFMVKFNFEJKTLBJOEVTUSJKB
Edini način, da nadzorujemo, kako ljudje mislijo, je ravno to, da nadzorujemo, o čem sploh mislijo,
pravi Entman (2007). Pri tem pa moramo biti pozorni ne toliko na to, kaj ljudje mislijo o določenih
1

Tudi novinarji sami za novice uporabljajo izraz zgodba (story).
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javnih zadevah (v našem primeru samomorih), temveč na to, na temelju kakšnih meril jih ocenjujejo.
Enako kot mediji (i)zbirajo informacije, (i)zbirajo tudi svoje občinstvo. Enako kot legitimirajo dogodke
in vire, o katerih poročajo, mediji legitimirajo tudi tiste, ki jim je to poročanje namenjeno. Sposobnost
NFEJKFW EBKBWOPQPWFäFKPEPHPELFJOPCƦJOTUWP KFFOBUFNFMKOJINFEJKTLJIGVOLDJK  
Mediji ne poročajo o samomorih, ampak sporočajo javnosti, na temelju katerih meril lahko ocenjuje konkretno samomorilno dejanje. Določanje meril ocenjevanja (angl. priming) ni stvar nekakšnega
namišljenega konsenza, ki naj bi obstajal v družbi, ampak je predmet vsakokratnega pogajanja med
mediji in nosilci različnih javnih politik (v našem primeru medicinsko stroko). S tem da določena
vprašanja bolj zasidramo v posameznikov zemljevid razumevanja sveta (določanje kazala pomembnosti
javnih zadev oziroma prednostno tematiziranje) in vnaprej ponudimo merila za ocenjevanje, proizvaKBNPUVEJOBUBOƦOPEPMPƦFOFJOUFSQSFUBDJKFoPLWJSKF 4DIFVGFMFJO5FXLTCVSZ  6PLWJSKBOKF BOHM
framing) je proces izbire in poudarjanja določenih dogodkov in zadev, njihovo medsebojno povezovanje,
ki temelji na medijsko izbranih interpretacijah, ocenjevanju in/ali ponujanju rešitev (Entman, 2004).
Okvirji, ki vsebujejo kulturno bolj resonančne interpretacije, imajo večji potencial vplivanja: besede in
podobe, ki so takoj opazne, razumljive, zapomljive in čustveno nabite, delujejo kot »razumljivejši« okvir
za interpretacijo sveta.
Čeprav so prednostno tematiziranje, prednostno ocenjevanje in uokvirjanje ključni mehanizmi v konstrukciji medijskega sporočila, njegova distribucija v medijih temelji na specifičnih organizacijskih
postopkih, ki zmanjšujejo avtonomijo njihove izbire in interpretacije. Eden takih postopkov je indeksiranje2. Uredniki in novinarji uporabljajo indeksiranje pri novicah in komentarjih glede na pričakovano
in zaželeno pomembnost določenega javnega vprašanja med elitami in javnim mnenjem. Medijsko
poročanje je povezano s stopnjo soglasja, ki obstaja med elitami glede določenega vprašanja: ko je soglasje močno, mediji večinoma krepijo moč pri upravljanju javnega mnenja, ko pa so elite razcepljene,
NFEJKJSB[DFQJKPUVEJNOFOKFKBWOPTUJ )BMMJO  /PWJOBSKJJOEFLTJSBKPQPNFNCOPTUEPMPƦFOFHB
vprašanja oziroma informacije glede na to, kakšno stališče do tega vprašanja ima uradna politika. To ne
pomeni, da mediji enostavno reproducirajo vladno stališče do določene zadeve, ampak da je državna
administracija oziroma njihove službe za odnose z javnostmi primarni vir informacij (in interpretacij) o
ključnih javnih vprašanjih. Indeksiranje, ki ga opravijo novinarji, nima neposredne povezave s pomembnostjo določenega vprašanja za javnost, temveč je odvisno od tega, kolikšna je vpletenost elit. Da bi
rezultat indeksiranja dobil legitimnost in podporo v javnem prostoru, mediji oziroma novinarji uporabljajo izsledke javnomnenjskih raziskav ali pa izjave izbranih strokovnjakov za posamezna vprašanja.
Naloga potrjevalcev indeksiranja je podpreti tisto naracijo, ki je že »vtkana« ali pa »zapisana« v zgodbo.
Glede na to, da indeksiranje temelji na spopadu elit v družbi, je njegova temeljna naloga razcepitev
javnega mnenja, njegova členitev na pozicijo/opozicijo, (politično) levico/desnico, na red/nered, na moralnost/nemoralnost, na dobro/slabo.
Prednostnega tematiziranja, uokvirjanja in indeksiranja ne moremo enačiti s sistematično pristranskostjo
(bias) v medijih. Če ne želimo ostati pri površnem razumevanju medijske politike kot arkanske prakse
(skrite javnemu pogledu in pregledu), kot zakulisja in zarote, potem je treba medijsko pristranskost
analizirati kot vidno, utečeno in poklicno utemeljeno prakso. Mediji favorizirajo določene interpretacije, določene poglede, določene razlage in določene razlagalce. Imetniki politične in ekonomske moči

2

Več o tem glej v Bennett, W. Lance. 2007. NewsɨF1PMJUJDTPG*MMVTJPO/FX:PSL-POHNBOJO#FOOFUU 8
-BODFB8IFOUIF1SFTT'BJMT1PMJUJDBM1PXFSBOEUIF/FXT.FEJB'SPN*SBRUP,BUSJOB$IJDBHP6OJWFSsity of Chicago Press.
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v družbi namenjajo velikanska finančna sredstva, da njihovi pogledi in njihove interpretacije stopijo v
ospredje javne razprave (Entman, 2007).
4DIVETPO   OBWBKB ÝUJSJ UJQF QSJTUSBOTLPTUJ  LJ QSFWMBEVKFKP W NFEJKJI *[CSBOF OPWJDF TP UBLP
večinoma negativne, distancirane (»objektivne«), tehnične in uradne. Negativni dogodek ima veliko
novičarsko vrednost. Distanciranje od dogodkov in ironični odnos do političnega dogajanja naj bi bil,
kot pravi Schudson, posledica temeljne zahteve novinarstva kot poklica – nevpletenost oziroma nevtralnost pri poročanju. Tehničnost novic je vidna v poudarjanju strategij in taktik političnega delovanja in
ne njihovih rezultatov, v videnju politike kot mehanizma vladanja in ne ideologije. Novičarstvo temelji
na uradnih virih in uradnih mnenjih razmeroma majhnega števila izbranih strokovnjakov. Novica je tako
v večji meri produkt virov kot samih novinarjev.
Rezultati analize Novinarski barometer 2010 kažejo, kakšno je »stanje duha« v novinarskem poklicu
štirih analiziranih držav – Avstrije, Nemčije, Slovenije in Švice3. Več kot tretjina slovenskih novinarjev meni, da je v svojem vsakdanjem delu pod manjšim pritiskom, druga tretjina, da je pod relativno
močnim pritiskom, sedem odstotkov pa je takih, ki so pod zelo močnim pritiskom. Ta pritisk se najbolj
nanaša na krajšanje časa za novinarsko raziskovanje, prepletanje piarovstva in novinarskih dejavnosti
ter visoko delovno obremenitev (to meni več kot 60 odstotkov vprašanih). Več kot polovica novinarjev
(52,2 %) meni, da ta pritisk negativno vpliva na njihovo novinarsko delo. Na slovenske novinarje najbolj
pritiskajo oglaševalci (43,3 %), lastniki (40,3 %) in agencije za odnose z javnostni oziroma tiskovni predstavniki različnih institucij (38,8 %). Novinarji v vseh štirih analiziranih državah so med konkretnimi
QPTLVTJWQMJWBOKBOBWBKBMJEFKTUWP EBTPOPWJOBSTLFWTFCJOFWTFCPMKOBNFOKFOFPHMBÝFWBMDFN   
da je kritično poročanje vse manj zaželeno (60,1 %), da se vse bolj razrašča prepisovalno (copy/paste)
novinarstvo (48,2 %) ter da v medijih vse bolj prevladujejo trendi »zabavnega novinarstva« (41,6 %).
Skoraj polovica vprašanih je odgovorila, da se zelo pogosto dogaja, da določeno temo morajo objaviti,
ker tako zahteva nekdo od »nadrejenih«, skoraj 13 odstotkov pa je moralo določeno temo, za katero
so se odločili, da jo bodo pokrivali, popolnoma izpustiti. Podatki, ki jih navajamo, razkrivajo notranjo
strukturo delovanja medijskih organizacij. Očitno je, da so novinarji pri svojem poročanju velikokrat
odvisni od zunanjih in notranjih pritiskov, ki s samim poročanjem (izbira dogodka/dogajanja in način
njegove obdelave) nimajo nobene povezave. Pomembno je poudariti, da so novinarji med konkretne
poskuse vplivanja na svoje delo navajali razmah prepisovalnega novinarstva in prevladujoči vpliv formata
»zabavnega novinarstva«. Najprej nekaj besed o prepisovalnem novinarstvu.
Znani britanski novinar Nick Davies v svoji knjigi Flat Earth News (2008) razkriva manipulacije, izkrivljanje in lažnivost globalne medijske industrije, ki v želji po čim večjem dobičku spreminja novinarstvo v
interesu javnosti v posel predelave informacij, ki jih ustvarijo različni oddelki za odnose z javnostmi. Za
potrditev te hipoteze je skupaj s raziskovalci oddelka za novinarstvo Univerze v Cardiffu opravil analizo
objavljenih zgodb v izbranih britanskih medijih. Raziskovalci so se osredotočili na preverjanje zgodb, ki
so bile objavljene v prestižnih britanskih medijih: štirih kakovostnih (»quality«) časopisih (The Times,
Guardian, Independent in Daily Telegraph) in največjem regionalnem časopisu Daily Mail. Raziskovalci
so v obdobju dveh tednov analizirali vse notranjepolitične zgodbe, ki so jih izbrani mediji objavili. Od
skupno 2.207 zgodb je večina predstavljala rutinsko reciklirane informacije, pridobljene iz »druge roke«.
Ključni vir informacij so tako bile tiskovne agencije (kot je Press Association) in različni piarovski viri, ki
so večinoma selektivno poudarjali zorni kot določenega ekonomskega ali političnega interesa.
/PWJOBSTLJCBSPNFUFS .BSLFUBHFOUDPN3B[JTLBWBKFQPUFLBMBNFEEPOBW[PSDV
2.212 novinarjev in urednikov iz štirih evropskih držav (Avstrija, Nemčija, Slovenija in Švica). V Sloveniji je bilo
anketiranih 86 novinarjev in urednikov.
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Če to splošno ugotovitev opremimo s številkami oziroma odstotki, potem je bilo 60 odstotkov objavljenih zgodb v izbranih medijih v celoti ali v večji meri sestavljenih iz agencijskega ali piarovskega gradiva, dodatnih 20 odstotkov pa je imelo očitne elemente enakih virov, ki so jim bili dodani komentarji ali
pa mnenja posameznih novinarjev, ki so zgodbe povzemali4. Pri osmih odstotkih zgodb raziskovalci niso
mogli ugotoviti, kdo je vir informacije, samo 12 odstotkov pa je bilo člankov, za katere so lahko raziskovalci ugotovili, da so bili rezultat samostojnega dela časopisnih novinarjev. Najvišji odstotek povzetih
zgodb je imel The Times PETUPULPW OBKOJäKJ OFLBKWFƦLPUQPMPWJDP QBGuardian. Analiza je tudi
pokazala, da samo en odstotek zgodb jasno navaja vire informacij. Davies sicer opozarja, da ti rezultati
še ne pomenijo, da vsi novinarji to počnejo ves čas, opozarja pa, da se je v dnevni rutini podajanja novic
zgodila sprememba, zaradi katere so temeljne zahteve pri opravljanju novinarskega dela (preverjanje
virov, natančnost, verodostojnost) izgubile svoj pomen.
Teh 60 odstotkov zgodb, sestavljenih iz agencijskega ali piarovskega gradiva, predstavlja tip novinarstva,
ki ga Davies imenuje churnalism. Gre za »novinarstvo«, ki ne išče in ne preverja informacij, ampak pasivno procesira pridobljeni material, ki ga posredujejo agencije in različne piarovske službe. Recikliranje
novic ali »reciklatorstvo« (v prej omenjeni raziskavi je ta trend imenovan prepisovalno novinarstvo)
posreduje medijskim uporabnikom navidezno ogromno število novic, od katerih je večina ustvarjena
drugje. Skratka, predpostavka, da ima novinar neomejeno avtonomijo pri izbiri dogodka/dogajanja,
o katerem bo poročal, je napačna. Izbiro novic na eni strani določajo zahteve po čim hitrejšem in čim
cenejšem podajanju informacij, na drugi strani pa »povpraševanje« medijskih potrošnikov po natančno
določenem tipu »lahkotnih«, »zabavnih« vsebin, ki v vsakdanjem življenju učinkujejo kot moralni barometer posamezne skupnosti.
Prepisovalno novinarstvo oziroma reciklatorstvo temelji na določenih pravilih, ki omogočajo ne
samo lažjo produkcijo novic, temveč tudi njihovo lažjo potrošnjo. Bralec določenega časopisa želi biti
»obveščen« o enakih zgodbah, o katerih je obveščen tudi bralec katerega koli drugega časopisa5. Prepisovalno novinarstvo nima za posledico samo uniformnosti medijskih vsebin, ampak tudi uniformnost
medijskih občinstev – nihče ne želi biti izključen iz sveta zgodb, ki krožijo v medijih.
0UFNTPäFQPSPŗBMJ
Prepisovalno novinarstvo temelji na naslednjih principih:
tİJNWFŗxQPDFOJjOPWJD
Namesto vertikalnega novinarstva, ki išče in raziskuje dogodke in pojave (novice) ter ustvarja svojo
lastno agendo, vse bolj prevladuje horizontalno novinarstvo, katerega prvotni namen je čakanje na novice. Poceni novice so za medijske hiše varčne in varne – enostavno jih je pokriti (prišle so že pripravljene
za objavo), obenem pa so varne, preverjene in očiščene vseh potencialno kontroverznih elementov. V
primeru poročanja o samomorih mediji večinoma čakajo na informacije, ki jih bodo posredovali uradni
organi.

4

Sama sem 23. 3. 2011 primerjala kazalo pomembnosti STA in pet slovenskih dnevnih časopisov na primeru
poročanja o notranji politiki. Pri skoraj 70 odstotkov novic, objavljenih v izbranih medijih, je vir bil STA (včasih
navedeno kot vir, včasih pa enostavno podpisano s strani »hišnega« novinarja).

5

Ko uporabljamo besedo časopis oziroma bralec, mislimo tudi na vse ostale medije oziroma njihove uporabnike
(radio, televizija, spletni mediji) kot tudi na uporabnike različnih socialnih omrežij.
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t*[CJSBKWBSOBEFKTUWBoQSFEWTFNUJTUB LJKJIQPTSFEVKFKPVSBEOJWJSJ
Novinarstvo danes določajo tiste razlage, ki jih posredujejo uradni viri. S tem je vloga novinarstva postala
samo »preusmerjanje« novic iz uradnega vira k javnosti in utrjevanje njihove verodostojnosti.
t*[PHJCBKTFxFMFLUSJŗOJPHSBKJj
Električna ograja je podobna »električnem pastirju«, ki živali zadržuje na pašniku brez fizičnega nadzora
pastirja oziroma lastnika. To pravilo je povezano s prejšnjim in priporoča, da se izogibaš negativnemu
obravnavanju kakršne koli organizacije ali posameznika, ki ima moč škodovati tebi osebno ali mediju,
za katerega delaš. Električne ograje so različne – pri nas so to denimo določbe Zakona o medijih, ki se
nanašajo na pravici do popravka in odgovora, s katerimi armada tiskovnih predstavnikov (večinoma
nekdanjih novinarjev) vsiljuje svoj pogled na javne zadeve, preusmerjanje oglaševalskih sredstev od neubogljivih k ubogljivim medijem, do fizičnega ustrahovanja.
t*[CJSBKWBSOFJEFKF
To priporočilo gre z roko v roki z izbiro varnih dejstev – ne oddaljuj se od tistih idej, ki so pridobile
status »zdravorazumske resnice« (»kot vsi vemo«, »v imenu davkoplačevalcev vas sprašujemo« in meni
najljubša »kot pravijo nekateri«) ter »neizogibnosti in brezizhodnosti« (obravnavanje določenih konkretnih politik z enako vdanostjo v usodo, kot da gre za naravne nesreče – vprašanje krčenja socialnih
pravic, omejevanja javnih storitev, privatizacije ...). Varne ideje so dobile status medijskega zdravega
razuma, o katerem se ne sprašuje, se ga ne preizprašuje, ki pa ima močno vlogo moralne razsodbe.
t;NFSBKQPTSFEVKxPCFQMBUJ[HPECFj
Novinarstvo po definiciji, ki so jo izoblikovali sami opravljalci poklica, temelji na tem, da se o vsaki
zgodbi predstavijo pogledi vseh vpletenih strani. Zgodbe imajo lahko več plati, nimajo druge strani
ali pa druga stran zagovarja stališča, ki so nesprejemljiva za javno razpravo. Pravilo »obeh plati« deluje
kot »varnostna mreža« (kot v primeru cirkuških akrobatov, ki se varujejo pred hudimi poškodbami ali
smrtjo v primeru napačno izvedenega nastopa), ki novinarje navidezno osvobaja »vpletenosti« v zgodbo,
subjektivnosti pogleda ali pa pristranskosti.
t%BKKJNUJTUP ŗFTBSTJäFMJKP
Gre za pravilo trivializacije in poneumljanja javne komunikacije, ker tisto, česar si bralci domnevno želijo,
ustvarjajo tisti, ki jim to delijo. Blebetavost in bebavost javne diskusije, njena domnevna realističnost
in realnost, pozabavljenje politike in politizacija zabave so načini, kako se javnost odvrača od resničnih
problemov (vsebina) in preusmerja v potrošnjo forme.
t1SJTUSBOTLPTUEPSFTOJDF
Prepričanost »reciklatorjev« je, da so »velike« zgodbe po svoji naravi preveč kompleksne in za »povprečnega
Janeza Novaka« nerazumljive. Bralcem je treba zgodbo »prilagoditi«, jo umestiti v svet mnoštva miniaturnih zgodb, ki imajo zelo močen moralni nauk (npr. »kjer je dim, je tudi ogenj« ali »najprej pometimo
pred lastnim pragom«).
t%BKKJNUJTUP WLBSäFMJKPWFSKFUJ
Pravilo nalaga novinarjem, da ne odpirajo zgodb, pri katerih morajo predstavljati preveč različnih pogledov, ozadij, nasploh zgodb, v katere morajo preveč vlagati. Naloga novinarjev je iz pozicije vedenja
prestopila v polje verovanja.
t4MFEJNPSBMOJQBOJLJ
Zgodbe se obdelujejo na valovih (predvidenega in/ali ustvarjenega) nacionalnega sentimenta. Dejstva
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morajo ustrezati emocijam, če pa se pojavi razkorak med njimi, je lažje spremeniti dejstva kot čustva
(čustvovanje ljudstva je nedotakljivo in nevprašljivo). Da bi se zgodbe lažje umestile v mentalni zemljevid bralcev, novinarji igrajo na karto čustvene povezanosti – vsakdo bi lahko bil žrtev.
t4JOESPN[CJSBOKBxLJOEFSKBKŗLj
Nekatere zgodbe preprosto morajo biti objavljene, ker so jih že objavili drugi. Tovarna novic bo objavila tudi zelo vprašljive zgodbe, ki so jih objavili drugi mediji – samo zato, da njihovi bralci/gledalci/
poslušalci ne bi ostali zunaj javne debate na to temo.
Če poznamo ta pravila, potem z veliko verjetnostjo vemo, kateri dogodki/dogajanja bodo postali novinarske zgodbe in na kakšen način bodo ti dogodki/dogajanja predstavljeni. Jasno je tudi, da novinarske zgodbe niso način zrcaljenja realnosti, ampak način ustvarjanja javnega vedenja, ki sledi natančno
določenim pravilom. Čeprav se novinarji u primeru kritik javnosti na njihovo delo večinoma sklicujejo
na javni interes (zgodba je pomembna, ker obstaja javni interes, da se zgodba objavi) se moramo vseskozi
zavedati, da so prav mediji tisti, ki določajo, kaj je javni interes, v imenu katerega domnevno poročajo.
Analiza poročanja medijev o kateri koli javni ali zasebni zadevi (v našem primeru samomori), ki primerja
objavljene novinarske zgodbe s standardi profesionalnega poročanja ali pa s priporočili, ki jih oblikujejo
različna strokovna združenja, ne razloži, zakaj mediji izbirajo določene teme in jih obdelujejo natančno
tako, kot jih. Poglejmo primer.
V diplomski nalogi Poročanje Slovenskih novic o samomorih, je avtorica Jasna Kovačič analizirala primere
poročanja slovenskega tabloida glede na etični kodeks oziroma glede na pravila, ki jih priporočajo strokPWOFPSHBOJ[BDJKF LJTFVLWBSKBKPTUFNWQSBÝBOKFN ,PWBƦJƦ  6.
Kvantitativna analiza, ugotavlja avtorica, je pokazala, da Slovenske novice pri poročanju o samomorih:
tV skoraj treh četrtinah primerov omogočajo prepoznavnost identitete (kar je neetično)7;
tPrispevkov večinoma ne napovedujejo na naslovnici (kar je v skladu z etičnimi napotki);
tSkoraj vedno objavijo uporabljeno metodo (spet neetično);
tDomnevnih vzrokov sicer večkrat ne objavijo, kot objavijo, vendar je delež, ko so objavljeni, blizu
46 % (neetično?);
tPri več kot dveh tretjinah prispevkov vključijo tudi fotografijo (neetično) in
tSkoraj nikoli ne objavijo informacij o pomoči (v popolnem nasprotju z etičnimi napotki).
Večina odgovorov pokaže, zapiše avtorica, da Slovenske novice o samomorih ne poročajo etično oziroma
WTLMBEV[FUJƦOJNJOBQPULJ ,PWBƦJƦ  
Za slovenskega medijskega potrošnika je jasno, da so Slovenske novice tabloid. V tem časopisu bralec
ne pričakuje poglobljenih analiz ključnih notranje- ali zunanjepolitičnih vprašanj, ampak zgodbe »s
človeškim obrazom« (human interest story). Tabloidne zgodbe so večinoma usmerjene na vprašanja, ki
v bralcih izzovejo čustveno potrditev ali zavrnitev oziroma zahtevajo veliko stopnjo njihove osebne
vpletenosti. Če se ponovno vrnemo na Entmanovo trditev, da je edini način, da nadzorujemo, kako
ljudje mislijo, v tem, da nadzorujemo, o čem sploh mislijo, potem moramo najprej razumeti (in raziskati), kako neka tema postane zadeva tabloidnega »mišljenja«, in šele potem, katere so njegove značilnosti.
Brez kakršne koli analize vsebine Slovenskih novic vemo, katere teme se bodo pojavljale in kako bodo
6

Raziskovalni vzorec vključuje 61 prispevkov, ki so bili objavljeni v Slovenskih novicah v obdobju november
2006–april 2007 z metodo kvantitativne analize besedil.

7

Ležeče dele besedila smo dodali v izvirni tekst.
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obravnavane. Bolj kot rezultati analize (ki so pričakovani) je v sami nalogi vredno prebiranja »pričevanje«
tistega, ki je neposredno vpet v proces ozgodbenja tabloidnih dogodkov. Avtorica je v prilogi analize objavila intervju z novinarjem Slovenskih novic, ki med drugim poroča o kriminalu in tragedijah (Kovačič,
 8
Moramo priznati, da je že sam intervju (izmenjava odgovorov in vprašanj) vreden analize, ker pokaže
način komunikacije med osebami, ki predpostavljajo, da vedo, o čem govorijo, dejansko pa se držita
natančno določenih predvidevanj o vlogi onega drugega. Na vprašanje: Kakšna je praksa, ki je v veljavi
pri Slovenskih novicah, kadar poročate o samomorih?, novinar odgovori:
Če se recimo, zgodi, da policijska uprava napiše v poročilu, da so v dnevni sobi našli mrtvo osebo, vzrok smrti
pa še preiskujejo (to je kar pogosto poročilo), najprej pokličemo na policijsko upravo tiskovnega predstavnika
in ga vprašamo, kaj je v ozadju. Če reče, da sumijo na samomor, sploh ne gremo na teren. Pogledat bi šli, če
bi nam rekel, da vzrok smrti še preiskujejo ali da gre najverjetneje za umor. Če pa policija reče, da je verjetno
bil samomor, ne gremo na teren. Ko gremo na teren in se šele tam izkaže, da je vzrok smrti samomor, pa se
vrnemo v redakcijo in ničesar ne naredimo, ne poročamo o tem. Samomor ni priljubljena tema. Samomor ni
zgodba.
Iz odgovora lahko razberemo naslednje: da so za novinarje institucionalni viri informacij (v tem primeru
policija oziroma njen tiskovni predstavnik) primarni. Novinarji dodajo samo tiste »manjkajoče dele«, ki
jih je policija zaradi jasnih pravil sporočanja izpustila. Kljub natančnemu povzemanju poteka »novinarskega« dela (ki ga praktično ni) novinar poda naslednjo ugotovitev: samomor ni zgodba. V nadaljevanju
bomo videli, kako se ta jasna in nedvoumno natančna ugotovitev spremeni, ko se novinar sooči s zunanjim spraševalcem, ki ga spomni, da obstajajo določena pravila, ki naj bi veljala za novinarsko poročanje
in pri katerih samomor velja za zgodbo – sicer zgodbo, o kateri je potrebno poročati posebno občutljivo
in pazljivo. Opazili bomo še eno značilnost procesa proizvajanja novic – njihova hitra zastarelost ali kar
posebna oblika pozabljanja tistega, kar je nekoč bilo novica, je pa v vmesnem času utonilo v »medijsko
pozabo«.
Vprašanje: Od kdaj pa je ta praksa v veljavi?
Odgovor: Mislim, da na Novicah od nekdaj. (…) Ne vem, saj najbrž ste raziskovali kakšne članke.
Vprašanje (oziroma odgovor): Sem, ja. Zato pa vem, da v Slovenskih novicah obstajajo prispevki o samomoru.
Odgovor (oziroma vprašanje): A res? Imate kakšnega s seboj?
Vprašanje: Imam jih kar nekaj. V katerih primerih torej poročate o samomorih?
Odgovor: (Preletava prispevke). Samomori, ki jih vendarle objavimo, so izjeme, ki potrjujejo pravilo. Ne
obstaja pa seznam, v katerih primerih samomor objavimo. Če bi Rebeka Dremelj naredila samomor, bi o tem
seveda pisali. Tudi v tujini bi. Javne osebnosti že za časa življenja same pritiskajo na medije, ker si želijo publiciteto. Izkoriščamo drug drugega – javne osebnosti imajo reklamo, mediji pa imajo o čem poročati. Samomor
pa je še toliko večja tema. Prav tako pokrivamo kombinacijo umora in samomora, in sicer zaradi umora. Za
nas je zgodba tudi, ko se nekdo ubije pred pričami. Objavljamo še skupinske tragedije (umor in samomor, trojni samomor, zgodbe tipa Romeo in Julija), ker take zgodbe ljudje radi berejo. Za nas so zanimive družinske
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Intervju je objavljen kot Priloga B.
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tragedije – če je ena družina izgubila več otrok, dva v nesreči, eden pa je naredil samomor, o tem poročamo.
Če tuji mediji poročajo o nekem »zanimivem« samomoru, se ne sprašujemo veliko o etiki. Povzamemo njihovo
poročanje – če so oni to objavili, potem še mi.
Na tem mestu moramo opozoriti, da imamo pri branju pogovora privilegiran položaj – odkriva se nam
nekaj, kar je v procesu produkcije novic večinoma skrito. Najprej ugotovimo, da se novinar, ki večinoma
poroča o takšnih dogodkih/dejanjih, le-teh ne spomni več. Nadalje pa izvemo, da so objavljene zgodbe
»izjeme, ki potrjujejo pravilo« (verjetno pravilo, da samomori niso zgodbe), da je samomore mogoče
kategorizirati v standardizirane zgodbe, ki so že vnaprej pripravljene, ter da obstajajo zgodbe, pri katerih
sploh ni potrebno upoštevati nobenih etičnih pravil – zgodbe, ki se reciklirajo iz tujih medijev.
In na koncu še »soočanje« strokovnega z novinarskim pogledom glede samomorov.
Vprašanje: Strokovnjaki priporočajo, da bi bil vsak prispevek o samomoru uravnotežen z napotkom za pomoč.
Ali kdaj uravnovesite poročanje s podatki o tem, kam se lahko posamezniki v stiski obrnejo po pomoč?
Odgovor: Kaj naj pišemo o tem? Zmeraj imaš možnost nekam iti. Če imaš dandanes problem, pa ne veš, kam
se lahko obrneš, moraš biti pa že malo neumen. Klikneš na internet, pa veš, kam moraš iti. Če si odrasel, pa
tako ali tako veš. Obstaja ogromno nevladnih organizacij, a naj objavimo cel seznam? Slovenske novice niso
nacionalna televizija, izobraževalna funkcija ni v našem opisu nalog. Slovenske novice so komercialni časopis,
ki oblikovno sodi v rumeni tisk, vsebinsko pa mislim, da smo malo bolj dodelani, ne pišemo tračev. Trače
prevajamo iz tujega tiska, članki, ki so naše avtorsko delo, pa so preverjeni na vse možne načine. Primarna
funkcija komercialnega časopisa pa je zabava. Informiranje ni na prvem mestu.
Strokovni pogled na poročanje o samomoru izhaja iz predpostavke, da ga je možno uravnotežiti, če
mu dodamo napotke za pomoč. In prav v tem leži vsa nezmožnost in neučinkovitost takšnega pristopa.
Primarna funkcija komercialnega medija (lahko bi dodali vsakega medija) je zabava in ne informiranje.
Če želimo ljudi informirati o samomoru, jih ne moremo zabavati in obratno. Za strokovnjaka, ki se ukvarja s samomori, je ta ugotovitev težko sprejemljiva. Za novinarja je to banalna vsakdanjost njegovega
poklica.
"MJTQMPISB[VNFNPCJTUWP
Hannibal Lecter, genialni morilec iz filma Ko jagenjčki obmolknejo, je policijski preiskovalki dal jasno
navodilo: Poglej, kaj je bistvo vsake stvari. Tudi mi bi morali pogledati in razumeti, v čem je bistvo
novinarstva, in kaj je tisto, kar »poganja« medijsko industrijo. Če ne pristanemo na opise novinarskega
poklica, katerih avtorji so sami novinarji, in se izognemo površnemu razumevanju delovanja medijske
industrije skozi razčlembo posameznih zgodb ali tem (načinu poročanja), potem nam ostane bistvo
– novinarstvo je samo ena od oblik javnega vedenja, industrija, ki ga vzdržuje, pa je v svoji osnovi usmerjena na lovljenje pozornosti skrajno nepozornih naslovnikov. Če smo prepričani, da je novinarstvo
možno narediti odgovorno, objektivno, etično, profesionalno na neki zunanji moralni ali etični kod,
potem se bomo vsakič na novo morali soočiti s tem, da obstajajo »izjeme, ki potrjujejo pravilo« – da obstajajo določeni prispevki, določeni novinarji in določeni mediji, ki tega ne spoštujejo. Naša ugotovitev
v tem prispevku je jasna – odgovorno poročanje o samomoru ne obstaja. Vsako poročanje o samomoru
se prej kot slej ujame v tisto, čemur ne more ubežati novinarstvo kot poklic – da ne ponuja informacije,
temveč zgodbe, da ni objektivno, temveč subjektivno, in da dejstva vse bolj zamenjujejo mnenja. Zato
je odgovor na to dilemo enostaven. Edini etični način poročanja o samomorih je ta, da se o njih sploh
ne poroča.
1PHMFEtɨF7JFX7]
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ɨJTBSUJDMFBJNTUPQSFTFOUDVSSFOUJTTVFTJOSFHBSETUPUIFMJOLCFUXFFO*OUFSOFUVTFBOETVJDJEFSJTL
ɨFTUBSUJOHQPJOUJTBDSJUJDBMBOBMZTJTPGUIFDPODFQUPG*OUFSOFUBTiBEPVCMFFEHFEUPPMw GPMMPXFECZBO
PWFSWJFXPGTUVEJFTBOBMZTJOHUIFDPOUFOUBOERVBMJUZPGPOMJOFTVJDJEFSFMBUFENBUFSJBM4FWFSBMDIBMMFOHes and possible solutions to the problem of the quality of online (mental) health and suicide prevention
NBUFSJBMBSFQSFTFOUFE"OPWFSWJFXPGQTZDIPMPHJDBMQIFOPNFOBPCTFSWFEBNPOHVTFSTPGUIF*OUFSOFU 
such as online disinhibition effect and online extreme communities, are presented in the context of studJFTMPPLJOHBUJOEJWJEVBMTXIPVTFTVJDJEFSFMBUFEPOMJOFTVQQPSUHSPVQT EJTDVTTJPOCPBSETBOEXFCTJUFT
Another important issue is the danger of cyberbullying, formation of suicide pacts on the Internet and
suicide contagion related to media reports and online information over lethal suicide methods, especially
DIBSDPBMCVSOJOHTVJDJEFJO)POH,POHBOEPUIFS&BTU"TJBODPVOUSJFTɨFBSUJDMFJTDPODMVEFEXJUI
several questions for the future, including potential application of the media guidelines in the context
of online suicide reporting.
KEYWORDS: cyberbullying, Internet, psychology, suicide, suicide methods, suicide pacts
1PW[FUFL
Članek želi predstaviti trenutno pomembne teme na področju povezanosti uporabe interneta in samomorilnega tveganja. Izhodišče predstavlja kritična analiza koncepta interneta kot ‘’dvoreznega orodja’’,
čemur sledi pregled raziskav, ki so analizirale vsebino in kakovost internetnega gradiva, povezanega s
samomorom. Prikazani so nekateri izzivi in možne rešitve problemov, povezanih s kvaliteto internetnega
gradiva o (duševnem) zdravju in preventivi samomora. Pregled psiholoških fenomenov med uporabniki
interneta, kot so na primer učinek dezinhibicije na internetu in ekstremne spletne skupnosti, je predstavljen v kontekstu raziskav, ki so se osredotočale na posameznike, ki uporabljajo – s samomorom
povezane – podporne spletne skupine, forume in spletne strani. Naslednja pomembna tema je nevarnost elektronskega ustrahovanja (cyberbullying), sklepanja samomorilnih paktov na internetu, posnemanja samomorilnega vedenja, povezanega z medijskimi prispevki in informacijami na internetu glede
smrtonosnih samomorilnih metod – še posebej samomorov v Hongkongu in drugih vzhodnoazijskih
državah s pomočjo gorenja oglja. Prispevek se konča z nekaj vprašanji za prihodnost, vključno z možno
uporabo medijskih smernic v kontekstu internetnega poročanja o samomoru.
Ključne besede: elektronsko ustrahovanje (cyberbullying), internet, psihologija, samomor, samomorilne
metode, samomorilni pakti
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*OUSPEVDUJPO*OUFSOFUBOETVJDJEFi"EPVCMFFEHFEUPPMw
4JODFNJETNBOZDMJOJDJBOTBOESFTFBSDIFSTIBWFSBJTFETFSJPVTDPODFSOTSFHBSEJOHOFHBUJWFJNQBDU
of the Internet on suicidal ideation and behaviour of at-risk individuals, especially adolescents and young
adults. A neologism “cybersuicide”, or a suicide case influenced by the Internet, has been introduced in
UIFMJUFSBUVSFUPQPJOUPVUUIFQFSDFJWFEMJOLTCFUXFFOUIF*OUFSOFUVTFBOETVJDJEBMCFIBWJPVS #BVNF 
$BOUPS 3PMGF  .PTUDPODFSOTIBWFCFFOSFMBUFEUPUIFBWBJMBCJMJUZPGPOMJOFTVJDJEFNBOVBMT
BOEEFUBJMFEEFTDSJQUJPOTPGMFUIBMNFUIPET FH 'V 8POH :JQ .FIMVN ɨPNQTPO 
 UIFSJTLPGPOMJOFTVJDJEFDPOUBHJPOPSiDPQZDBUDZCFSTVJDJEFTw #BVNFFUBM #FDLFS
4DINJEU  BOEPOMJOFDPNNVOJUJFTXIJDIGPSNBQPUFOUJBMCSFFEJOHHSPVOEGPSPOMJOFTVJDJEF
pacts (Rajagopal, 2004). On the other hand, high hopes have been raised in relation to the application
of Internet technology in suicide prevention1. Such initiatives include development of professional and
volunteer-based online (chat of email) suicide prevention and crisis intervention services (e.g., Bale,
1PNQJMJFUBM  TFMGIFMQBOETVQQPSUHSPVQT FH (JMBU4IBIBS  NFOUBMIFBMUI
promotion and suicide prevention education programs (e.g., Stone, Barber, & Potter, 2005) and online
support and resources for people bereaved by suicide (e.g., Feigelman et al., 2008; Krysinska & AndriesTFO  3FDFOUMZ UIF*OUFSOFUIBTCFFOVTFEBTBTPVSDFPGEBUBJOTUVEJFTXIJDIBJNUPiCFUUFSVOEFSTUBOEUIFTVJDJEBMNJOEw (JMBU5PCJO Q TVDIBTBQJPOFFSJOHQTZDIPMPHJDBMBVUPQTZ
TUVEZXIJDIVTFEJOTUBOUNFTTBHFTBTBOBEEJUJPOBMJOGPSNBUJPOTPVSDFUPBOBMZTFBOBEPMFTDFOUTVJDJEF
DBTF 8POH 'V :JQ  
The ambivalence of suicidologists and mental health professionals in their approach to the Internet can
be best described by the popular phrase “Internet as a double-edged tool” (Tam, Tang, & Fernando,
Q XIJDISFnFDUTXFMMUIFiCBEHPPEwPSiEBOHFSDIBODFwEJDIPUPNZ)PXFWFS BDMPTFSMPPL
BUUIFQISBTFTIPXTJUTMJNJUBUJPOT*UQSFTFOUTBOPWFSTJNQMJmFESFMBUJPOCFUXFFOUIFNFEJVNBOEJUT
users and ignores the active and interactive nature of Internet use. Internet is based on “pull technology”
XIFSFUIFUSBOTGFSPGJOGPSNBUJPOJTJOJUJBUFECZUIFVTFSXIPBDUJWFMZTFFLTJOGPSNBUJPOPGJOUFSFTUGPS
him/her (Mishara & Weisstub, 2007). Still, the majority of publications in regards to the issue of the InUFSOFUBOETVJDJEFUFOEUPGPDVTPOUIFDPOUFOUPGUIFTVJDJEFSFMBUFEXFCTJUFTBOETFFNUPJHOPSFUIFJNQPSUBODFPGUIFJOUFSBDUJPOCFUXFFOUIFPOMJOFNBUFSJBMBOEUIFJOEJWJEVBMMPPLJOHGPSUIFJOGPSNBUJPO
PSUSZJOHUPVTFJU*OPUIFSXPSET UPEBUFUIFSFJTQBVDJUZPGTUVEJFTMPPLJOHBUUIFDIBSBDUFSJTUJDTBOE
CFIBWJPVSPGTVJDJEBMQFPQMFXIPVTFUIF*OUFSOFUPS*OUFSOFUVTFSTXIPTFFLPVU PSQSPWJEF TVJDJEF
related material. This problem has been observed by Joinson (2007) also in psychology and in medical
SFTFBSDIXIFSFiUIFNBKPSJUZPGXPSLUIBUEFBMTXJUIUIF888<JT>GPDVTJOHBMNPTUFYDMVTJWFMZPOUIF
DPOUFOUPGUIF8FCTJUFTSBUIFSUIBOVTFSTCFIBWJPVSJOBDDFTTJOHJOGPSNBUJPO y MJUUMFJTLOPXOBCPVU
the psychological processes that underpin the seeking of that information” (p. 81).
ǰFDPOUFOUBOERVBMJUZPGPOMJOFTVJDJEFSFMBUFENBUFSJBM
Besides the limitations of the “content analysis approach” signalled in the previous paragraph, it is of
JOUFSFTUUPTFFXIBULJOEBOEXIBURVBMJUZPGJOGPSNBUJPOBCPVUTVJDJEFJTBWBJMBCMFPOMJOF"OVNCFS
PGTUVEJFTIBWFFYQMPSFEUIJTJTTVFBOEUIFJSSFTVMUTTIPXUIBUXFCTJUFTBEWPDBUJOHTVJDJEFBOEQSPWJEJOH

1

Presentation of online suicide prevention initiatives falls beyond the scope of this text. An interested reader can
mOEBDPNQSFIFOTJWFPWFSWJFXPGUIJTUPQJDJO,SZTJOTLBBOE%F-FP  4IFSBOE7JMFOT  BOEJO8FTUFSMVOEBOE8BTTFSNBO  
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iIPXUPwTVJDJEFJOTUSVDUJPOTBTXFMMBTIFMQGVMBOETVQQPSUJWFSFTPVSDFTGPSQFPQMFBUSJTLPGTVJDJEF
are accessible through Internet (e.g., Biddle et al., 2008; Mandrusiak et al., 2006; Recupero, Harms, &
/PCMF 4[VNJMBT,VUDIFS  
Some of the studies looked at the quality of the online material. For example, Mandrusiak and his colMFBHVFT .BOESVTJBLFUBM .BOESVTJBL  BOBMZTFEUIFWBSJFUZBOEUIFBDDVSBDZPGTVJDJEF
XBSOJOH TJHOT XIJDI DBO CF GPVOE PO UIF *OUFSOFU "MUPHFUIFS  UIFZ JEFOUJmFE  EJTUJODU XBSOJOH
TJHOTPVUPGUIFTFXFSFQPTUFEPOPWFSPGUIFTJUFTBOEXFSFGPVOEPOPOFTJUFPOMZ3FHBSEJOHUIFBDDVSBDZPGUIFJOGPSNBUJPO UIFSFXBTPOMZBQBSUJBMPWFSMBQCFUXFFOUIFXBSOJOHTJHOTJEFOUJmFE
JOUIFTUVEZBOEUIFXBSOJOHTJHOTJODMVEFEJOUIFFYQFSUDPOTFOTVTMJTUPGUIF"NFSJDBO"TTPDJBUJPOPG
4VJDJEPMPHZ 3VEEFUBM  ɨFNBKPSJUZPGUIFPOMJOFXBSOJOHTJHOT VTVBMMZXJUIPVUFWJEFODF
CBTF GPDVTFEPOUIFTZNQUPNTPGEFQSFTTJPOBOEPGUFOOPEJTUJODUJPOXBTNBEFCFUXFFOTVJDJEFXBSOing signs (indicators of the short-term suicide risk) and suicide risk factors (related to the long-term
SJTL *ODPODMVTJPO UIFTUVEZTIPXFEUIBUiIJHIRVBMJUZJTBWBJMBCMF<CVU>UIJTJOGPSNBUJPOJTFNCFEEFE
XJUIJO  PUIFSVTFSIJUTw .BOESVTJBL Q 
Ensuring the quality of online information
ɨFQSPCMFNPGRVFTUJPOBCMFRVBMJUZPGUIFPOMJOFNBUFSJBMnBHHFECZ.BOESVTJBL  BQQMJFTBMTP
UPUIFHFOFSBMIFBMUIBOENFOUBMIFBMUISFTPVSDFTBWBJMBCMFPOUIF*OUFSOFU"TZTUFNBUJDSFWJFXPG
TUVEJFTFWBMVBUJOHUIFRVBMJUZPGBQQSPYJNBUFMZ IFBMUIXFCTJUFTTIPXFEUIFJOBEFRVBDZBOEJOcompleteness of the online information (Eysenbach et al., 2002). The danger of getting “lost on the inGPSNBUJPOTVQFSIJHIXBZw -JTTNBO#PFIOMFJO  Q JTOPUUPCFOFHMFDUFEɨFEFNPDSBUJD
nature of the Internet, the freedom of online expression and the lack of control (at least in the Western
EFNPDSBDJFT MJOLFEXJUIJUTQPQVMBSJUZBTBTPVSDFPGIFBMUIJOGPSNBUJPOBOEOBÕWFCFMJFGPG*OUFSOFU
VTFSTUIBUPOMJOFJOGPSNBUJPOJTUSVTUXPSUIZBOEBDDVSBUF .BOESVTJBL  DSFBUFBSFBMEBOHFSPG
misinformation. In addition, dissemination of suicide-related information on the Internet creates other
challenges: negative emotional reactions and risk of suicide imitation and contagion on the individual
MFWFMBOEQPQVMBSJ[BUJPOPGOFHBUJWFPGVOIFMQGVMBUUJUVEFTPOUIFTPDJFUBMMFWFM .BOESVTJBL  'PS
example, ambivalent, although good-intended, popular messages as “suicide is preventable” and “mental
problems are treatable” in case of a suicide paradoxically can imply neglect by family members and/or
USFBUJOHNFOUBMIFBMUIQSPGFTTJPOBMT .BOESVTJBL  
ɨFCJHDIBMMFOHFJTFOTVSJOHUIBU*OUFSOFUVTFSTBSFBCMFUPEJTDSJNJOBUFCFUXFFOMPXBOEIJHIRVBMJUZ
information and to locate and appropriately use the latter. Eysenbach et al. (2002) have presented this
DIBMMFOHFJOBGPSNPGBNBUIFNBUJDBMGPSNVMB3G 1Y* XIJDINFBOTUIBUUIFJOEJWJEVBMTSJTLPGFODPVOUFSJOHBOJOBEFRVBUFXFCTJUF 3 JTBGVODUJPOPGUIFQSPQPSUJPOPGJOBEFRVBUFPOMJOFJOGPSNBUJPO
1 BOEIJTIFSUIFJOBCJMJUZUPmMUFSUIFJOBEFRVBUFTJUFT *  Q "OVNCFSPGJOJUJBUJWFTIBWFCFFO
JNQMFNFOUFEUPSFEVDFUIFEBOHFSPGNJTJOGPSNBUJPOXIFOMPPLJOHGPS NFOUBM IFBMUIJOGPSNBUJPO
online. For example, Operation Cure.All (an US government initiative to stop online scams for medical
supplements and products claiming to cure life-threatening diseases, e.g., HIV/AIDS) (Federal Trade
Commission, 2001), MedCERTAIN (an European Union project aiming to establish a quality label
for online health information) (European Commission, 2010) and the Health On the Net FoundaUJPO )0/ $PEF BRVBMJUZDFSUJmDBUFBXBSEFEUPNFEJDBMBOEIFBMUIXFCTJUFTNFFUJOHTFWFORVBMJUZ
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criteria)2 )FBMUIPOUIF/FU'PVOEBUJPO  *UJTPQFOGPSEJTDVTTJPOXIFUIFSUIF)0/DPEFDFStification and other systems mentioned here are the most applicable quality seals for suicide prevention
XFCTJUFT  IPXFWFS FTUBCMJTIJOH B iUSVTUNBSLw GPS TVJDJEF QSFWFOUJPO TJUFT DPVME CFDPNF BO BNCJUJPVT
challenge for the future (Krysinska & Andriessen, 2010).
*OPSEFSUPJNQSPWFUIFWJTJCJMJUZPGHPPERVBMJUZXFCTJUFT 3FDVQFSPFUBM  IBWFNBEFBTVHgestion that “organisations and professional medical societies might consider developing search engine
PQUJNBMJTBUJPOTUSBUFHJFTUPJNQSPWFUIFMJLFMJIPPEUIBUTVJDJEBMPSPUIFSXJTFWVMOFSBCMFXFCTVSGFSTNBZ
mOEPCKFDUJWF IFMQGVMJOGPSNBUJPOBOESFTPVSDFTGSPNUSVTUFEBVUIPSJUJFTPOUIFXFC FWFOXIFOUZQJOH
a query like ‘suicide methods’ into a popular search engine” (p. 885). It is also possible to use “sponsored
MJOLTw JFUFYUBETBQQFBSJOHBEKBDFOUUPPSBCPWFSFTVMUTPOTFBSDIFOHJOFSFTVMUTQBHFT XIFOTFBSDIJOHGPSTVJDJEFSFMBUFEJOGPSNBUJPO'PSFYBNQMF UZQJOHUIFTFBSDIXPSEiTVJDJEFwJO(PPHMF"VTUSBMJB
QSPEVDFTTFWFSBMMJOLTTQPOTPSFECZTVJDJEFQSFWFOUJPOPSHBOJ[BUJPOTBOETFSWJDFT#FZPOE#MVF XXX
BeyondBlue.org.au), ReachOut (au.ReachOut.com) and the phone number of Lifeline Australia. Some
PSHBOJ[BUJPOTPSXFCTJUFTFODPVSBHF*OUFSOFUVTFSTUPSFQPSUQPUFOUJBMMZEBOHFSPVTXFCTJUFT XFCQBHFT
and entries indicative of suicide risk, for example, the Facebook help centre (Facebook, 2010) and the
Suicide Prevention Centre in Flanders-Belgium (Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2010).
Several countries have introduced legal solutions to the problem of dissemination of online information
about lethal means of suicide and online encouragement of suicide. In 2005 the Australian government
JOUSPEVDFE MBXT DSJNJOBMJTJOH UIF VTF UIF *OUFSOFU UP JODJUF PS DPVOTFM TVJDJEF  JODMVEJOH QSPEVDJOH 
supplying or possessing materials promoting and providing instructions on a particular suicide method
(Minister of Justice and Custom, 2005). In Japan, in October 2005, four associations managing interOFU QSPWJEFS TFSWJDF JOUSPEVDFE B HVJEFMJOF TUJQVMBUJOH JOGPSNJOH UIF QPMJDF XIFO TVJDJEF XJTIFT BSF
expressed online and/or someone is recruiting via the Internet companions for a suicide pact (Hitosugi,
Nagai, & Tokudome, 2007).
1TZDIPMPHZPG*OUFSOFUVTFBOEUIFVTFSTPGTVJDJEFSFMBUFEXFCTJUFT
A number of psychological phenomena related to the behaviour of Internet users might be applicable
UPJODSFBTJOHUIFSJTLPGTVJDJEF PSIFMQJOHUPPWFSDPNFBTVJDJEBMDSJTJT JOWVMOFSBCMFJOEJWJEVBMT5XP
phenomena deserve special attention: the online disinhibition effect (Suler, 2004) and extreme online
communities (Bell, 2007). Suler (2004) has observed that “people say and do things in cyberspace that
UIFZXPVMEOUOPSNBMMZTBZBOEEPJOUIFGBDFUPGBDFXPSMEɨFZMPPTFOVQ GFFMMFTTSFTUSBJOFE BOE
express themselves more openly” (p. 321), a phenomenon called the “online disinhibition effect”. Suler
IBTEJTUJOHVJTIFEUXPUZQFTPGEJTJOIJCJUJPO CPUIBQQMJDBCMFUPUIFEJTDVTTJPOPGTVJDJEBMJUZPOUIF*OUFSnet: the benign disinhibition and the toxic disinhibition. The former includes the online acts of sharing,
kindness and generosity - the basis of online crisis intervention and suicide prevention (Gilat & Shahar,
 BOEDPNNPOCFIBWJPVSTPCTFSWFEBNPOHVTFSTPGPOMJOFTVQQPSUHSPVQT FH &JDIFOCFSH 
.JMMFS(FSHFO  ɨFMBUUFSFODPNQBTTFTPOMJOFSVEFOFTT IBSTIDSJUJDJTN IBUSFEBOEUISFBUT 
Some organizations presenting online information about suicide have obtained the HON Code certification. For
FYBNQMF UIF8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPO XXXXIPJOUNFOUBM@IFBMUIQSFWFOUJPOTVJDJEFTVJDJEFQSFWFOUFOJOEFYIUNM BOE)FBMUI*OTJUFJO"VTUSBMJB XXXIFBMUIJOTJUFHPWBVUPQJDT4VJDJEF@1SFWFOUJPO 
3
"OFYUSFNFFYBNQMFJTUIFDBTFPG8JMMJBN'SBODJT.FMDIFSU%JOLFM BGPSNFS"NFSJDBOOVSTFDIBSHFEXJUIFODPVSBHJOHPWFSUIF*OUFSOFUTVJDJEFTPGUXPJOEJWJEVBMTTVĊFSJOHGSPNEFQSFTTJPOBZPVOHNBMFJO#SJUBJOJO
and a young female in Canada in 2008 (Henry, 2010).
2
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BTXFMMBTDSFBUJOHBOEVTJOHFYUSFNFQPSOPHSBQIZ WJPMFODFBOEDSJNFXFCTJUFT"DUJWFFODPVSBHFNFOU
of suicide, providing information over lethal means3 'VFUBM  BOEDZCFSCVMMZJOH )JOEVKB
Patchin, 2010; Klomek et al., 2008) are examples of the toxic disinhibition.
&YUSFNFPOMJOFDPNNVOJUJFTBMMPXGSFFFYQSFTTJPOPGFYUSFNFBOETPDJBMMZVOBDDFQUBCMFWJFXTBOEHSBOU
the possibility of finding people sharing the same opinions (Bell, 2007). Such online communities can
be organised around mental health issues, such as anorexia, bulimia (the so-called “pro-ana” and “proNJBwTJUFTBOEPOMJOFGPSVNT TFMGIBSNBOETVJDJEF FH (BWJO 3PEIBN 1PZFS 4XBOOFMMFU
al., 2010). Although anecdotal evidence and case studies point out that online communities focused
on suicide can be breeding grounds for suicide pacts and points of information exchange over suicide
NFUIPET FH .FIMVN ɨPNTPO  UIFQVCMJTIFETUVEJFTTIPXUIFUIFSBQFVUJDQPUFOUJBM
PGTVDIHSPVQT #BLFS'PSUVOF &JDIFOCFSH .JMMFS(FSHFO  ɨJTJTJOMJOFXJUI
Bell’s (2007) suggestion that participation in (at least some) extreme groups could have anxiety managing effects, provide a safe place to gain insight into one’s problem and provide social support for beliefs
BOECFIBWJPVSTXIJDIFMJDJUTPDJBMEJTBQQSPWBMPČJOF
Several studies looked at the characteristics of users of online support groups and suicide and self-harm
XFCTJUFTBOEUIFFĊFDUTPGQBSUJDJQBUJPOJOTVDIHSPVQT"RVBMJUBUJWFTUVEZPGNFTTBHFTQPTUFEPOUIF
"NFSJDB0OMJOFTVJDJEFCVMMFUJOCPBSEBOEEJSFDUJOUFSWJFXTXJUINFNCFSTPGUIFHSPVQJOEJDBUFEUIBU
iXJUIJODFSUBJOEPNBJOT BTVCTUBOUJBMEFHSFFPGiUIFSBQFVUJDXPSLwDBOBOEEPFTTQPOUBOFPVTMZUBLF
QMBDFPOUIF*OUFSOFUw .JMMFS(FSHFO Q ɨFHSPVQNFNCFSTQPTJUJWFMZFWBMVBUFEUIF
constancy of support, appreciated an opportunity to express themselves, to share useful information, and
to engage in mutually helping relationships. They did not discourage seeking professional help, and considered the online support as a supplement to traditional forms of psychotherapy. Similar conclusions
XFSFESBXOCZ&JDIFOCFSH  JOBTUVEZPGVTFSTPGTVJDJEFNFTTBHFCPBSET"MNPTUIBMGPGUIFNFNCFSTXFSFDPOTUSVDUJWFIFMQTFFLFST  POFUIJSE  XBTiVOTQFDJmDBMMZNPUJWBUFEwXIJMF
XFSFBNCJWBMFOUIFMQTFFLFST JFJOEJWJEVBMTXJUIEFTUSVDUJWFNPUJWFTGPSQBSUJDJQBUJPOJOUIFPOMJOF
HSPVQ FH MPPLJOHGPSJOGPSNBUJPOBCPVUTVJDJEFNFUIPET XIPBUUIFTBNFUJNFUSJFEUPmOEIFMQBOE
to overcome their suicidal thoughts. Participants of Baker and Fortune’s (2008) study perceived suicide
BOETFMGIBSNXFCTJUFTBTQMBDFTPGFNQBUIJDVOEFSTUBOEJOH BTDPNNVOJUJFTQSPWJEJOHFNPUJPOBMTVQQPSU BEWJDFBOEGSJFOETIJQBOEBXBZPGTDPQJOHXJUIQTZDIPMPHJDBMEJTUSFTT TPNFUJNFTFWFOFĊFDUJWFJO
SFEVDJOHUIFGSFRVFODZPGTFMGIBSN ɨFBVUIPSTDPODMVEFEUIBUTVDIXFCTJUFTNJHIUCFiBOBDDFTTJCMF
and effective alternative to conventional psychotherapeutic and pharmacological interventions” (p. 121),
BMUIPVHIUIFZEJEXBSOBCPVUUIFSJTLPG GVSUIFS NBSHJOBMJTBUJPOPGTVJDJEBMBOETFMGIBSNJOH*OUFSOFU
users and pointed out that such sites may function as forums for sharing antipsychiaric attitudes hindering searching for professional help.
(JWFOUIFMJNJUFEFWJEFODFBWBJMBCMFUPEBUF JUJTEJċDVMUUPDPNFUPBVOBOJNPVTDPODMVTJPOSFHBSEJOH
the effects of participation in extreme online groups focused on suicide. On the one hand, they can be
places of understanding and support; on the other hand, they can be meeting places for people searching
suicide pact partners and forums for exchange of information over lethal means. It is necessary to find
out more about the members and the dynamics of such groups, because as Bell (2007) has suggested,
“fringe communities need to be understood, as they represented needs that are not currently fulfilled by
mainstream sources” (p. 451).
Cyberbullying, cybersuicide pacts and online suicide contagion
Vulnerable Internet users might encounter serious online dangers: cyberbullying, individuals looking for
1PHMFEtɨF7JFX7]
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cybersuicide pact partners and information about lethal suicide methods. Cyberbullying can be defined
BTiXJMMGVMBOESFQFBUFEIBSNJOnJDUFEUISPVHIUIFVTFPGDPNQVUFST DFMMQIPOFT BOEPUIFSFMFDUSPOJD
devices” (Hinduja & Patchin, 2010; p. 208). It involves a range of behaviours: from active harassment
(e.g., sending threatening messages, intimidation and stalking) to ignoring a person (e.g., in a chat of
OPUSFQMZJOHUPUIFFNBJMT BOEQPTUJOHEFSPHBUPSZDPNNFOUTBOETQSFBEJOHSVNPVSTWJBBXFCTJUFPS
BTPDJBMOFUXPSLJOHTJUF FH 'BDFCPPLPS.Z4QBDF  )JOEVKB1BUDIJO ,MPNFL 4PVSBOEFS 
& Gould, 2010). Several features of the Internet, and other modern technologies, including mobile
phones, make cyberbullying relatively easy: they are popular, easy to access, grant high levels of anonymity, and the posted messages are (almost) permanent (Hinduja & Patchin, 2010; Klomek et al., 2010).
3FHBSEJOHUIFQSFWBMFODF JOUFSOBUJPOBMTUVEJFTTIPXUIBUCFUXFFOBOEPGTDIPPMTUVEFOUTIBWF
CFFOWJDUJNTPGDZCFSCVMMZJOHBOECFUXFFOBOEIBWFCFFOQFSQFUSBUPST )JOEVKB1BUDIJO 
2010).
#VMMZJOHJOHFOFSBM GPSCPUICVMMJFTBOEWJDUJNT DPSSFMBUFTIJHIMZXJUIMPXTFMGFTUFFN IPQFMFTTOFTT EFpression and anxiety, loneliness and peer rejection, violent behaviour, presence of psychiatric symptoms
and risk of suicidal ideation and behaviours (Klomek et al., 2010). For example, Klomek et al. (2008)
GPVOE B TJHOJmDBOU DPSSFMBUJPO CFUXFFO WBSJPVT UZQFT PG QFFS WJDUJNJ[BUJPO  JODMVEJOH DZCFSCVMMZJOH 
BOEBQPTJUJWFDPSSFMBUJPOCFUXFFOUIFMFWFMPGFYQFSJFODFEWJDUJNJ[BUJPOBOEUIFSJTLGPSEFQSFTTJPOBOE
suicidality (a phenomenon possibly mediated via development of negative self-concept). It important
UPSFNFNCFS IPXFWFS UIBUUIFDPSSFMBUJPOCFUXFFO DZCFS CVMMZJOHBOEJODSFBTFETVJDJEFSJTLEPFTOPU
imply a simple cause-effect relationship. As Maris, Berman and Silverman (2000) have pointed out:
“no one suicides in a biographical vacuum (…). Suicidal decisions develop over time against certain
social, psychological, and genetic (or biological) backdrops; they are never completely explained by
acute, situational factors” (p. 38). The suicidal victims of cyberbullying, or “cyberbullicide victims” to
use the neologism coined by Hinduja and Patchin (2010), are usually adolescents experiencing stressful
life circumstances and the online victimisation contributes to the risk of suicide through the exacerbation of instability, hopelessness, and social and emotional problems (Hinduja & Patchin, 2010). This
PCTFSWBUJPOTFFNTUPCFTVQQPSUFECZBOFDEPUBMFWJEFODFQSPWJEFECZDBTFTPGDZCFSCVMMZTVJDJEFXIJDI
IBWFHBJOFENFEJBBUUFOUJPOUIFEFBUITPG3ZBO1BUSJDL)BMMJHBO  .FHBO5BZMPS.FJFS
 BOE5ZMFS$MFNFOUJ  4.
Another serious problem is the incidence of “cybersuicide pacts”, or suicide pacts influenced by the
*OUFSOFU 3BKBHPQBM  mSTUNFOUJPOFEJOUIFQSPGFTTJPOBMMJUFSBUVSFJO 3BKBHPQBM  *O
HFOFSBM TVJDJEFQBDUT JFNVUVBMBHSFFNFOUTCFUXFFO VTVBMMZ UXPQFPQMFXIPQSPNJTFUPLJMMUIFNselves at the same time, often in the same place, are very rare, constituting less than 1% of all suicide
DBTFT /PDL  .BS[VL   3BKBHPQBM    ɨF JODJEFODF PG DZCFSTVJDJEF QBDUT JT FWFO MPXFS 
although the media attention can create an impression of an epidemic and increase the risk of imitation
BOEDPOUBHJPO 'VFUBM  ɨFmSTUDBTFPGBDZCFSTVJDJEFQBDUXBTSFQPSUFEJO+BQBOJOB
TVJDJEFQBDUBSSBOHFEPWFSUIF*OUFSOFUCFUXFFOBZFBSPMENBMFBOEBZFBSPMEGFNBMFXIPEJFE
GSPNBOPWFSEPTFPGTMFFQJOHQJMMTɨFmSTU*OUFSOFUTVJDJEFQBDUJOB8FTUFSODPVOUSZXBTBDIBSDPBM
CVSOJOHTVJDJEFPGBZFBSPMENBMFBOEBZFBSPMEGFNBMFJOUIF6,JO 3BKBHPQBM  
5BCMFQSFTFOUTBDPNQBSJTPOCFUXFFOUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGUSBEJUJPOBMTVJDJEFQBDUTBOEDZCFSTVJDJEF
QBDUT 3BKBHPQBM  

.PSFJOGPSNBUJPO BOFDEPUBMFWJEFODF BWBJMBCMFBUIUUQFOXJLJQFEJBPSHXJLJ$ZCFSCVMMZJOH
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5BCMF$IBSBDUFSJTUJDTPGUSBEJUJPOBMTVJDJEFQBDUTBOEDZCFSTVJDJEFQBDUT 3BKBHPQBM  
TRADITIONAL SUICIDE PACTS

CYBERSUICIDE PACTS

3FMBUJPOCFUXFFO
the victims

5XPQFPQMFXIPLOPXFBDIPUIFS
(intercultural differences: in the Western
DPVOUSJFTVTVBMMZBIVTCBOEBOEBXJGF 
JO*OEJBCFUXFFOGSJFOET JO+BQBO
CFUXFFOMPWFST'JTICBJO"MESJDI 
 BOJTPMBUFEBOEUISFBUFOFE
relationship; mutual consent.
Alternative: coercion OR homicidesuicide.

5XPPSNPSFTUSBOHFST NFFUJOH
online (e.g., via chat room,
CVMMFUJOCPBSE OFUXPSLJOHTJUF 
meeting in person to die together.
Alternative: “traditional pact”
XJUINFUIPEGPVOEPOMJOF03
individual suicides of strangers
agreed online.

Characteristics of
the victims

Older, married, no children; infrequent
history of mental problems.

Young adults and teenagers.

Preparation and
planning

Preparation and planning (incl. suicide
notes, other messages).

Preparation and planning (incl.
suicide notes, other messages).

Less painful methods (e.g., car exhaust),
shared, sometimes violent methods
(especially in case of homicide-suicide).

Less violent, shared methods
(e.g., charcoal burning/carbon
monoxide poisoning, mixing
common household detergents/
hydrogen sulphide gas
poisoning).

Method

0OFPGUIFNPTUJNQPSUBOURVFTUJPOTJOSFMBUJPOUPUIFDZCFSTVJDJEFQBDUTJTUIFRVFTUJPOXIFUIFSUIF
JOWPMWFEQFPQMFXPVMEEJFBOZXBZ 0SJOPUIFSXPSET XPVMEUIFJOEJWJEVBMIBWFEJFECZTVJDJEFJGIF
TIFIBTOPUNFUUIFTVJDJEFQBSUOFS T POMJOF "DDPSEJOHUP3BKBHPQBM  UIFNPTUMJLFMZBOTXFSJT
iZFTwUIFWJDUJNTBSFWVMOFSBCMFJOEJWJEVBMT BMSFBEZBUSJTLPGTVJDJEF JF XJUITVJDJEBMJEFBUJPO TVĊFSJOHGSPNEFQSFTTJPOBOEIPQFMFTTOFTT XIPMPPLPOUIF*OUFSOFUGPSTVJDJEFQBSUOFSTBOEPGJOGPSNBUJPO
over suicide methods. On the other hand, given the ambivalence characterising the majority of suicidal
people and the fleeting nature of suicidal ideation, it is possible that some of the suicides could be preWFOUFEJGUIFPOMJOFQBSUOFSXBTOPUNFU*OWPMWFNFOUJOQSPTVJDJEFPOMJOFHSPVQTXIJDIFODPVSBHF
TVJDJEFBOEEJTDPVSBHFTFFLJOHIFMQ BOENFFUJOHPOMJOFBXJMMJOHTVJDJEFQBDUQBSUOFS DPVMECFUIF
EFDJTJWFGBDUPSMFBEJOHUPTVJDJEF 3BKBHPQBM  
Another serious problem is availability of online information about suicide methods and easy access to
MFUIBMNFBOTWJBUIF*OUFSOFU'VFUBM  GPVOEDBTFSFQPSUTGSPN&VSPQF /PSUI"NFSJDBBOE
"VTUSBMJB QVCMJTIFEJOUIFQSPGFTTJPOBMMJUFSBUVSFCFUXFFOBOE XIJDIJOWPMWFEUIFVTFPG
BTVJDJEFNFUIPEGPVOEPGBDRVJSFEPOMJOFɨFTUVEJFTEFTDSJCFEJOEJWJEVBMT VTVBMMZZPVOHBEVMUT
BOEBEPMFTDFOUT XIPEJFECZTVJDJEFPSNBEFBTVJDJEFBUUFNQUVTJOHFJUIFSBNFUIPEGPSXIJDIEFUBJMFE
JOGPSNBUJPOXBTGPVOEPOMJOF JOTPNFDBTFTUISPVHIQBSUJDJQBUJPOJOBOPOMJOFEJTDVTTJPOGPSVN PS
BNFUIPEXIJDIDPVMECFPCUBJOFEWJBUIF*OUFSOFU GPSJOTUBODFWJBBNBJMPSEFSɨFNBKPSJUZPGUIF
1PHMFEtɨF7JFX7]
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NFUIPETSFRVJSFEBHPPEiIPXUPwLOPXMFEHFBOEQSFQBSBUJPO TVDIBTmOEJOHBSBSFQPJTPOPVTTVCstance or applying a combination of suicide methods (e.g., simultaneous toxic gas inhalation and plastic
bag asphyxiation) and the victims actively searched the Internet for such information.
$IBSDPBMCVSOJOHTVJDJEF JF DBSCPONPOPYJEFQPJTPOJOH JTBIJHIMZMFUIBMTVJDJEFNFUIPEXIJDIIBT
been gaining popularity over the last decade, mostly in Eastern Asian countries, most probably due to
UIFFYUFOTJWFNFEJBDPWFSBHFBOE*OUFSOFUDPOUBHJPO 'VFUBM -FF $IBO :JQ  ɨFmSTU
DBTFPGDIBSDPBMCVSOJOHTVJDJEFXBTBEFBUIPGBNJEEMFBHFEXPNBOJO/PWFNCFSJO)POH,POH
XIJDIXBTFYUFOTJWFMZSFQPSUFECZUIFMPDBMQSFTTi0SJFOUBM%BJMZwQVCMJTIFEUXPDPMPVSQJDUVSFTGSPN
UIFEFBUITDFOFBDDPNQBOJFECZEFUBJMFEJOGPSNBUJPOBCPVUUIFNFUIPE 1BSSZ  4JODF UIF
JODJEFODFPGTVJDJEFCZDIBSDPBMCVSOJOHIBTSFBDIFEBMBSNJOHMFWFMTJO)POH,POHJOUIFNFUIPE
BDDPVOUFEGPSMFTTUIBOPGBMMTVJDJEFDBTFTJOJUXBTUIFnd most prevalent suicide methPEJO)POH,POH XJUINPSFUIBODBTFTSFDPSEFEJO 'VFUBM  4VDIIJHIOVNCFSTIBWF
called for prevention measures and removing charcoal packs from the open shelves of major retail outlets
seems to be an effective method of preventing charcoal suicide (Yip et al., 2010).
Since the first case of charcoal burning suicide, the method, described by the media as easy, painless
and effective, has very quickly gained popularity not only in Hong Kong, but also in other East Asian
DPVOUSJFT JODMVEJOH5BJXBO +BQBOBOE.BMBZTJB BTXFMMBTUIF64"BOE6,*UJTPGJOUFSFTUUPOPUFUIBU
this “Asian pandemic” of charcoal suicide has spared South Korea and mainland China, probably due to
UIFMJNJUFEBDDFTTUPUIFNFEJBSFQPSUTPGTVDITVJDJEFDBTFTSFMBUFEUPUIFMPXQPQVMBSJUZPGQVCMJDBUJPOT
in a foreign language in South Korea and censorship and limited access to the Internet in China (Fu et
BM  *O+BQBODIBSDPBMCVSOJOHJOBDBSPSBTFBMFESPPNJTBQPQVMBSNFUIPEVTFEJODZCFSTVJDJEF
QBDUTJUJTBOBWBJMBCMFNFUIPEXIJDIDBOCFFBTJMZTIBSFEXJUIPUIFSTBOEXIJDIIBTCFFOiBEWFSUJTFEw
CZUIFNFEJBBTOPOEJTmHVSJOHBOEQBJOMFTT 'VTIJNJ /BJUP  4JODFUIFSFIBTCFFO
BOFXiTVJDJEFDSB[FwBNPOHWJDUJNTPGDZCFSTVJDJEFQBDUTJO+BQBOJOIBMBUJPOPGIZESPHFOTVMQIJEFHBT 
FBTJMZPCUBJOBCMFCZNJYJOHQPQVMBSIPVTFIPMEQSPEVDUTBOEIJHIMZMFUIBM#FUXFFO+BOVBSZBOE.BSDI
NFEJBIBWFSFQPSUFEDBTFTPGTVJDJEFBUUFNQUTVTJOHIZESPHFOTVMQIJEFJO+BQBO PGXIJDI
had a lethal outcome (Morii et al., 2010). The method has been also used by victims of an online suicide
pact in the UK in September 2010 (Bulstrode, 2010).
$PODMVTJPO2VFTUJPOTGPSUIFGVUVSF
ɨFJTTVFTQSFTFOUFEJOUIJTBSUJDMFHJWFSJTFUPBOVNCFSPGRVFTUJPOTXIJDIDPVMECFDPNFBiSFTFBSDI
BHFOEBwPSiGPPEGPSUIPVHIUiGPSUIFOFXEFDBEFPGTVJDJEFSFTFBSDI QSFWFOUJPOBOEDMJOJDBMQSBDUJDF
What is “suicide-safe” Internet use?
)PX DBO XF MFBSO NPSF BCPVU UIF *OUFSOFU VTFST XIP TFFL PS QSPWJEF POMJOF JOGPSNBUJPO BCPVU
suicide?
)PXDBOXFFOTVSFUIFHPPERVBMJUZPGPOMJOFTVJDJEFQSFWFOUJPOJOGPSNBUJPO 
)PXDBOXFQSFWFOUiDZCFSTVJDJEFTw iDZCFSCVMMZDJEFTwBOEiDZCFSTVJDJEFQBDUTw
)PXDBOXFMFBSONPSFBCPVUUIFWJDUJNT UIFJOUFSQFSTPOBMEZOBNJDTBOEPUIFSGBDUPSTJOWPMWFEJO
“cybersuicide”, “cyberbullycide” and “cybersuicide pacts”?
)PXDBOXFMFBSONPSFBCPVUFYUSFNFPOMJOFHSPVQTQSPNPUJOHTVJDJEF 
)PXDBOXFMFBSONPSFBCPVUPOMJOFHSPVQTXIJDIIFMQUPQSFWFOUTVJDJEF 
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"SFUIFSFDSPTTDVMUVSBMEJĊFSFODFTBNPOH*OUFSOFUVTFSTXIPTFFLPSQSPWJEFPOMJOFJOGPSNBUJPOBCPVU
suicide?
)PXDBOXFUSBOTMBUFSFTFBSDImOEJOHTSFHBSEJOHTVJDJEFSJTLBOEUIF*OUFSOFUJOUPDMJOJDBMQSBDUJDF
"SFNFEJBHVJEFMJOFTGPSSFQPSUJOHPGTVJDJEF XIJDIBSFEJTDVTTFEJONVDIEFUBJMJOPUIFSBSUJDMFTJO
this volume, also applicable to reporting of suicide cases on the Internet and prevention of suicide
contagion?
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GORAZD V. MREVLJE*
1PW[FUFL
Avtor svoj članek pričenja s pisanjem in opozorilom, v čem je pomembna razlika med poročanjem
in pisanjem o samomoru kot socialno-zdravstvenem problemu. Potem ko opiše lastne izkušnje ter
priporočila Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2000, kako naj bi mediji pisali o samomoru, v nadaljevanju poda nekaj kritičnih in polemičnih misli ter trditev o tem, zakaj smo v Sloveniji še vedno tako
neodločni in celo oportunistični v celostnem pristopu in načrtovanju preventive samomora.
Izhajajoč iz dejstva, da samomor v Sloveniji je bil in je še problem, ki je bil prisoten tudi v drugačnih
političnih in ekonomskih sistemih, avtor opozarja na problem samomorilnosti mladih v našem prostoru.
Gre za trend naraščanja samomora pri mladih v celotnem razvitem svetu in ob tem razmišlja, da bi lahko
pri preventivi samomorilnosti mladih mediji imeli pomembno vlogo pri pisanju, polemiki in diskusiji o
smislu življenja. Ne o smislu življenja samo s filozofskem vidika, prav tako ne v smislu, ki nam ga slika
sodobna potrošniška družba, temveč kot iskanje odgovorov na tista vprašanja, ki si jih danes zastavlja
mlada generacija.
Članek zaključuje z mislijo danskega filozofa Kierkegaarda: »Ko je smrt največja nevarnost, takrat
življenje predstavlja upanje, ko pa spoznamo še bolj strašljivo in grozljivo nevarnost, lahko smrt postane
upanje«.
Ključne besede: samomor, mediji, psihiatrija, preventiva samomora
"CTUSBDU
"VUIPSCFHJOTIJTBSUJDMFXJUIBXBSOJOHBCPVUUIFJNQPSUBOUEJĊFSFODFCFUXFFOSFQPSUJOHBOEXSJUJOH
about suicide as a social health problem.
"GUFSEFTDSJCJOHIJTPXOFYQFSJFODFTBOESFDPNNFOEBUJPOTPGUIF8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPOGSPNUIF
ZFBSBCPVUIPXUIFNFEJBTIPVMEXSJUFBCPVUTVJDJEF IFQSFTFOUTTPNFDSJUJDBMBOEDPOUSPWFSTJBM
UIPVHIUTBOETUBUFNFOUTBCPVUXIZJO4MPWFOJBXFBSFTPVOEFDJEFEBOEFWFOPQQPSUVOJTUJDJOUIFJOUFgrated approach and suicide prevention planning.
3FTVMUFEGSPNUIFGBDUUIBUTVJDJEFJO4MPWFOJBXBTBOETUJMMJTBQSPCMFN XIJDIXBTBMTPQSFTFOUJOEJGferent political and economic systems, the author points at suicidality problems among youth in our
region. In developed countries there is a trend of increasing suicide rate among youth and the author
TUBUFTUIBUNFEJBDPVMEQMBZBOJNQPSUBOUSPMFJOTVJDJEFQSFWFOUJPOBNPOHZPVOHQFPQMFCZXSJUJOH 
polemics and discussion about the meaning of life. But not in the meaning of life only in philosophical
TFOTFBTXFMMBTOPUJOUIFTFOTFPVSDPOUFNQPSBSZDPOTVNFSTPDJFUZJTQSFTFOUJOHCVUBTBTFBSDIGPS
BOTXFSTUPUIFRVFTUJPOTSBJTFECZZPVOHHFOFSBUJPOOPXBEBZT
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The article is concluded by the thought of Danish philosopher Kirkegaard: “When death is the greatest
EBOHFS POFIPQFTGPSMJGFCVUXIFOPOFCFDPNFTBDRVBJOUFEXJUIBOFWFONPSFESFBEGVMEBOHFS POF
hopes for death.”
,FZXPSETTVJDJEF NFEJB QTZDIJBUSZ TVJDJEFQSFWFOUJPO
6WPE
Kaj pravzaprav lahko psihiater še doda k vsem zapisom in ugotovitvam v pričujoči knjižici?
Smiselno bi bilo najpreje vprašati se, kateri oziroma kakšen psihiater? Ali psihiater klinik, ki razmišlja
in proučuje samomorilno vedenje na ravni prepoznave simptomov, kliničnih značilnosti samomorilnega
procesa in prek stopnje večje ali manjše verjetnosti samomora pri določenih skupinah duševnih motenj
in rizičnih skupinah ljudi, ki so bolj samomorilno ogroženi.
Psihiater raziskovalec je predvsem usmerjen in pozoren na statistične analize vseh dimenzij samomorilnega vedenja. Psihiatra suicidologa pa zanimajo možnosti preventive kot tudi biološko, družinsko,
razvojnopsihološko in psihodinamsko ozadje samomorilnega vedenja.
Če pri prvi skupini psihiatrov (kliniki) zadošča predvsem dobro poznavanje psihopatologije in možnosti
pomoči ter različnih terapevtskih pristopov tako ogroženim ljudem, bo druga skupina morala dodati
temu še dobro poznavanje statistike, in to ne le v teoretičnem, temveč tudi v aplikativnem smislu.
Psihiater, ki želi biti suicidolog ali pa biti dejaven na področju preventive samomorilnosti, pa ne bo
uspešen brez dodatnih znanj še drugih humanističnih znanosti – sociologije, psihologije, antropologije
in filozofije.
Po tej, morebiti za koga nasilni, delitvi usmerjenosti psihiatrov, ki marsikomu ne bo všeč, pa pred nadaljnjim pisanjem velja opozoriti, da je pomembna razlika med tem, ali nekdo o samomoru v medijih
poroča ali piše.
Poročanje je, po moji predstavi in razumevanju, predvsem nizanje in sporočanje podatkov ter dejstev
o nekem pojavu, se pravi v tem primeru o samomoru kot socialno-zdravstvenem problemu. Takšno
poročanje je seveda lahko korektno, verodostojno in realno, lahko pa tudi nekorektno, površno, neverodostojno ali celo senzacionalistično.
Pisanje o nekem pojavu, na primer o samomoru, pa zahteva predvsem širše poznavanje problema,
vključuje razmišljanje, analiziranje, polemiziranje, postavljanje vprašanj ali dvomov ter ob tem ponuja
tudi informacije o možnostih pomoči in spodbud v smislu iskanj drugih ali drugačnih poti za reševanje
nekega problema ali neugodne situacije.
V nadaljevanju se bom zato poskušal držati bolj razmišljanja o tem, kako pisati, in ne le, kako poročati
o samomoru.
Korektno, verodostojno, poglobljeno in ciljno pisanje o samomoru, v najširšem smislu, je brez dvoma
izjemno pomemben del širše preventive tovrstnega vedenja.
Ob razmišljanju o tem, kaj je lahko uspešna prevencija samomora, mi pridejo na misel besede, ki jih je
večkrat zapisal in ponavljal srbski suicidolog v nekdanji SFRJ, dr. Josif Vesel.
Takole je zapisal.
»Uspešna prevencija samomora predpostavlja (zahteva, predvideva) izločitev ali odstranitev:
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tUBCVJ[JSBOKBTBNPNPSB
tTUSBIVQSFETBNPNPSPN
tQPWFMJƦFWBOKBTBNPNPSB
tNPSBMOFHBPCTPKBOKBTBNPNPSJMOFHBWFEFOKBj
Naš učitelj in človek, ki mu je posvečena tudi ta knjižica, prof. dr. Lev Milčinski, se je imel izključno
za psihiatra suicidologa. Brez dvoma je opravil pionirsko delo tudi na področju začetkov prevencije
samomora, ne le kot medicinskega, temveč tudi kot širše socialno-zdravstvenega problema, pa vendar
vseskozi ostajal zdravo in znanstveno skeptičen do tega, ali je preventiva samomorilnosti sploh mogoča,
in rad opozarjal pred možnimi stranpotmi in preveliko vnemo ter idealiziranjem na tem področju.
,BLÝOBKFUPSFKMBILPWMPHBNFEJKFWWQSFWFOUJWJTBNPNPSB
Iz dosedaj zapisanega bi si bilo želeti predvsem več pisanja kot pa poročanja o tem problemu.
Od tu dalje pa imajo mediji dve možnosti. Prvič: pisati o samomoru z doslednim upoštevanjem opozoril in nasvetov, kako naj se in kako naj se ne piše. Drugič: pisati s ciljem seznanjanja, osveščanja
in izobraževanja javnosti (v najširšem smislu) o tem, zakaj je samomor tudi socialno-zdravstveni in
družbeni problem in ne le dogajanje na individualni ravni. Pisati tudi o tem, kakšni in kateri so vplivi in
dejavniki v okolju v smislu vzročnosti, in o oblikovanju zmotnih, izkrivljenih in neustreznih stališč ter
nenazadnje pisati tudi o filozofskem in eksistencialnem vidiku samomora.
Na tem mestu velja spomniti na stavek, ki ga je zapisal A. Camus. »V življenju je edini resnični filozofski
problem samomor«.
Z vidika možne preventivne vloge medijev pri obravnavi samomora kot širšega problema velja opozoriti
še na eno razliko med poročanjem in pisanjem o samomoru.
Poročanje o samomoru (pa tudi o katerem koli drugem zdravstveno-socialnem pojavu ali problemu)
pomeni predvsem pisati o dogodku, ki se je že zgodil.
Pisanje o samomoru pa skriva v sebi tudi misel, namen in cilj, da se samomor ne bi zgodil oziroma da
bi se čim redkeje.
1JTBUJBMJQPSPŗBUJPTBNPNPSVJOLBLPUPVTUSF[OPQPŗFUJ
Nasveti, navodila, opozorila ali kakor koli bralec hoče, ki so tu našteti in nanizani, za marsikoga ne bodo
nič novega, jih pa velja pogosto ponavljati.
t,BEBSTFQJTBOKFPTBNPNPSVPNFKJ[HPMKBMJQSFEWTFNOBQSJLB[PWBOKFEFKTUFWPEFKBOKV OBKCPEPUP
aktualna, znanstveno podkovana; priporočljivo je sodelovanje ali vsaj komentar relevantnega strokovnjaka.
t4BNPNPSKF[BLMKVƦFLQPHPTUPLBSEPMHPUSBKBKPƦFHBQSPDFTBQSJQPTBNF[OJLVJOQPTMFEJDBQSFTMJÝBOJI
ali spregledanih klicev na pomoč, kot so to lahko različne oblike poskusa samomora. Zato ne pisati o »uspešnem samomoru«, in če je v tem smislu že potrebno uporabljati skovanko, naj bo to
»dokončani samomor«.
t,BEBSTFQJÝFBMJQPSPƦBPTBNPNPSVOFLPHB OJQSBWOPCFOFQPUSFCFPQJTPWBUJQPESPCOPTUJEFKBOKB
samega (kako je dejanje bilo storjeno, kako je bil videti pokojnik in podobno), temveč sporočiti
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javnosti le bistvena dejstva in podatke.
t1JTBOKFPTBNPNPSVOBKOFCPSF[FSWJSBOPMF[BTUSBOJƦSOFLSPOJLFBMJOBTMPWOJDF4UFNTFKFNPHPƦF
ograditi od senzacionalističnega pisanja in opredeljevanja samomora kot »vprašljivega« ali celo inkriminiranega dejanja.
t4NJTFMOJTPPQJTJBMJJOGPSNBDJKFPEFKBWOJLJIUWFHBOKBJOPQP[PSJMOJI[OBLJIWTNJTMVTBNPNPSJMOPTUJ
pri osebah v stiski. Poudariti informacijo o možnostih pomoči in o inštitucijah, ki tako ogroženim
ljudem to pomoč nudijo.
t1JTBOKFJOSB[HMBCMKBOKFPESVHJINPäOPTUJISFÝJUWFTJUVBDJKFBMJQSPCMFNB LJKFOFLPHBVTNFSJMBW
samomor.
,BLPPTBNPNPSVOFQJTBUJ
Bistvo teh nasvetov, ki so zbir večletnih izkušenj in analiz neustreznega pisanja o samomoru, je zajeta v
šestih točkah knjižice, ki jo je izdal WHO leta 2000, Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals.
Sistematično in načrtno pisanje o samomoru in vseh vidikih samomorilnega (samouničevalnega) vedenja je smiselno in potrebno načrtovati v okoljih, kjer je samomor problem.
In samomor v Sloveniji je problem.
t#SF[QSFUJSBWBOKBKFNPHPƦFVHPUPWJUJ EBW4MPWFOJKJOBWLMKVCäFOFLBKƦBTBQSJTPUOFNVUSVEVJO
opozarjanju strokovnjakov na ta problem, opažam v širšem smislu v odnosu do samomora še vedno
sledeče:
tTBNPNPSBTFW4MPWFOJKJLPUESVäCFOJTLVQOPTUJ[BWFEBNPOBxTVCMJNJOBMFOj QSJ[BWFEFOJOOFLBLP
na zadregljiv način
tTBNPNPSÝFWFEOPOJQSFQP[OBOWOBKÝJSÝFNTNJTMVLPUSFTFO[ESBWTUWFOPESVäCFOJJOOFOB[BEOKF
tudi politični problem
tTBNPNPS JO TBNPNPSJMOP WFEFOKF OJ P[BWFÝƦFOP LPU QSPCMFN W UFN TNJTMV  EB CJ CJMP QPUSFCOP
prevencijo načrtovati skupaj. Izkušnje kažejo, da na tej ravni še vedno ni pravega motiva, volje ali
poguma
tTBNPNPSKFÝFWTFQSFWFƦLSBUTFO[BDJPOBMJTUJƦOPVQPSBCMKFOJO[MPSBCMKFO
Reševanje problema samomorilnosti (ne le na individualni ravni) se še vse preveč odriva in prelaga na
pleča medicine, se pravi psihiatrije, ki to še vedno preveč »hvaležno« sprejema in s tem:
tW[ESäVKFPCTUPKFƦFTUBOKF
tTQPSPƦB KBWOPTUJ  EB KF TBNPNPS QSFEWTFN BMJ [HPMK [ESBWTUWFOJ QSPCMFN JO QPTMFEJDB J[LMKVƦOP
duševne motnje človeka
Tu mi pride na misel izjava, sicer uglednega in že pokojnega strokovnjaka, prof. Antona Trstenjaka. Leta
nazaj, v 80-ih letih prejšnjega stoletja, je na interdisciplinarno zastavljeni okrogli mizi o samomoru rekel
sledeče: »Prepričan sem, da je vsak človek, ki je storil samomor, bil na koncu duševno bolan, moten in
je imel te simptome.«
Zame je to bila in je še zelo dvomljiva, če ne celo nevarna izjava in v tem smislu sem se ob takratni
]1PHMFEtɨF7JFX7
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priložnosti tudi oglasil in to javno povedal.
Zakaj tako? Zato ker tovrstne izjave iz ust priznanega strokovnjaka, ki pozna človeško duševnost, implicirajo prav to. To namreč, da je samomor posledica duševne motnje pri človeku, in s tem je problem
samomorilnosti zreduciran zgolj na individualni nivo.
Brez dvoma je človek v obdobju pred odločitvijo za samomor ali ko že s svojim vedenjem na to opozarja,
res v stiski, krizi in ima lahko tovrstne simptome. Pomembno pa je, zakaj je v stiski in kaj je k temu
pripomoglo.
Najbrž ni slučaj, da so v preteklosti ortodoksne komunistične države trdile, da pri njih ne poznajo samomora, ker so problemi človeka na družbeni ravni urejeni. Pri tem pa smo vsi vedeli že takrat, da to ni res
in da so se tovrstni statistični podatki skrivali, so pa obstajali.
-BTUOFJ[LVÝOKF[NFEJKJWTMPWFOJKJW[WF[JTQJTBOKFNPTBNPNPSV
Kadar koli sem v svojem 30 let in več trajajočem »psihiatričnem življenju« bil vprašan in povabljen s
strani novinarjev, da se o tem pogovarjamo ali pišem, sem žal bil soočen prav s tem, na kar tukaj opozarjamo.
Če bi se lotili analize izjav, pogovorov, intervjujev in sodelovanj strokovnjakov pri tovrstnem pisanju v
naši državi, bi se to nedvomno potrdilo. Tudi v primeru, ko sem v tovrstnih pogovorih na to opozarjal,
se je pogosto zgodilo, da se je potem v medijih pojavil predvsem podatek (ali pa poudarek) v zvezi s podrobnostmi samega dejanja, ki niso pomembne ali celo sledijo senzacionalističnim ciljem.
Najbrž bi se tudi pri nas bilo smiselno in možno dogovoriti, da ob sicer sprejetih usmeritvah, kako naj
bi in kako naj ne bi pisali o samomoru, pričeli to početi usklajeno, načrtno, strokovno podkovano in
družbeno odgovorno.
V tem smislu obstaja v globalnem smislu že kar nekaj izkušenj. Odločitev, da se v globalnem smislu razbijejo odpori in tabuji do depresivne motnje, in načrtno seznanjanje javnosti s tem, kaj je Alzheimerjeva
bolezen, je pripeljala do tega, da danes to niso več sramotne ali tabuizirane bolezni, in posledično ljudje
pravočasno poiščejo pomoč ali informacije. Povsem podobno se je zgodilo v Sloveniji, ko smo se pred
približno dvema desetletjema odločili, da z načrtnim pisanjem v medijih ljudem približamo, kaj je to
psihoterapija. Lahko pogledamo še bolj v zgodovino, na začetek prvih razmislekov o možnih povezavah
med načinom poročanja medijev o samomoru in porastom samomorilnih dejanj.
Ko je leta 1774 izšel Goethejev roman Trpljenje mladega Wertherja, so roman takoj prepovedali v Italiji
kot državi, potem pa še v nekaterih večjih mestih Evrope, npr. Leipzigu in Köbenhavnu.
Nikoli ni bilo dokazano, ali je to delo resnično vplivalo na porast števila samomorov med takratno mladino. Nedvomno pa so mladi takrat posnemali način odzivanja na probleme in način oblačenja.
MFUQPJ[JEV(PFUIFKFWFHBSPNBOBKFMFUBBNFSJÝLJTPDJPMPH%11IJMMJQTWQFMKBMQPKFN8FSUIFSjev učinek.
S tem pojmom je želel opozoriti, da je ta učinek povezan z načinom poročanja in izražanja stališč do
samomora in morebitnimi možnimi povezavami z individualnimi posnemanji samomora.
Ni dvoma, da smernice in priporočila o tem, kako poročati in pisati o samomoru, potrebujemo in nenazadnje jih že dolgo poznamo. Vprašanje pa je, zakaj naši mediji (in novinarji) tako malo, težko, obotavljivo ali celo površno pišejo o tem večdimenzionalnem problemu, ki je v Sloveniji prisoten že desetletja.
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.PäOBSB[MBHBJOQPTLVTJPEHPWPSB [BLBKKFUBLP
Mogoče so tudi novinarji in uredniki medijev pod vplivom še vedno tako prisotnih mitov o samomoru
pri nas. Zato bi jih, tako kot pri zdravstvenih delavcih, bilo smiselno spreminjati in odpravljati, kar bi
brez dvoma vplivalo na ustreznejše pisanje medijev, posledično pa celo na spremembo ali celo izginotje
teh mitov v javnosti.
Ti miti so:
tTBNPNPSTFOFNPSF[HPEJUJNFOJBMJLPNFSLPMJWNPKJCMJäJOJ PUSPL QBSUOFS QSJKBUFMK TPEFMBWFD 
učenec ali dijak, pacient ipd.)
tUJTUJ LJQPHPTUPHSP[JKPTTBNPNPSPN HBOFCPEPOBQSBWJMJ
tOFLPHB LJKFPEMPƦFO EBCPOBQSBWJMTBNPNPS OFNPSFOJƦFTBSVTUBWJUJOBUFKQPUJJONVUFHBOF
moremo preprečiti
tQPHPWPSBMJWQSBÝBOKFPTBNPNPSVCPQPTBNF[OJLBxOBQFMKBMPjLTBNPNPSV
tTBNPNPSOFCPMJ
tTBNPNPSKFQPWTFNOFQSJƦBLPWBOPEFKBOKF
tƦFTFQPTBNF[OJLVJ[CPMKÝVKFEFQSFTJWOPQPƦVUKF OJWFƦOFWBSOPTUJ[BTBNPNPSQSJOKFN
tTBNPNPSKF[OBLÝJCLPTUJBMJNPƦJ
Vse to ne drži. Že dolgo vemo in se s tem lahko ponovno seznanimo v knjižici Spregovorimo o samomoru in medijih avtoric Saške Roškar, Alenke Tančič Grum in Vite Poštuvan, v izdaji Inštituta za
varovanje zdravja RS 2010. K zapisanemu bi dodal še zelo tipično in sprejemljivo stališče ljudi v našem
kulturnem prostoru, ki pravi:
»Človeka, ki ima težave ali je v stiski, pusti pri miru, saj bo sam opozoril nase, ko mu bo dovolj hudo!«
Za mene je to človeško in strokovno povsem zmotno in nesprejemljivo stališče.
In če z »nepisanjem« o teh mitih in prepričanjih dovoljujemo, da ostajajo še vedno prisotni med ljudmi
(in to ne glede na izobrazbo), pa jih z neustreznim pisanjem in poročanjem seveda še utrjujemo.
Zato slovenski kulturni (in politični) prostor v odnosu do problematike samomora še vedno ostaja najmanj ambivalenten, oportunističen in celo licemerski.
Pri tem pa ta prostor tudi v času drugih državnih tvorb ni imel nikoli potrebe skrivati podatkov o samomorilnosti. To se ni zgodilo niti v času socializma. Celo nasprotno. Slovenija je takrat imela prav po
zaslugi moža, katerega ime nosi ta memorial (prof. Lev Milčinski), vzorčni in zgledni register samomora,
tudi v mednarodnem pomenu.
Navkljub nekaterim posplošenim in populističnim razlagam tega fenomena v prehodu v demokracijo,
kapitalizem in individualizem (in egoizem), vzpodbujanju iniciativnosti in podjetnosti, ter ob spremenjenem odnosu do lastnine in denarja, se samo po sebi na tem področju ni in ne bo ničesar spremenilo
-PK[F1FUFSMF 4WFUPWOJGPSVN#MFE 
V nekaterih pogledih so stvari pravzaprav še slabše. Poglejmo dejstva: registra samomorov in samomorilnega vedenja v Sloveniji po odhodu prof. Milčinskega nimamo več.
t0CWTFIQSFHPWBSKBOKJI QSFQJSJIJOQPHPWPSJIÝFWFEOPOJKBTOP LEPHBCPQPOPWOPPäJWJM
t*NBNPTQJTBOJOPCKBWMKFOJ[KFNOPOBUBOƦFOJONFUPEJƦFO/BDJPOBMOJQSPHSBNQSFQSFƦFWBOKBTBNPmora v RS, vendar do sedaj niti ena vlada niti stranka v Sloveniji ni pokazala najmanjšega zanimanja,
da bi ga pričela izvajati.
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t1PWTFN OBTQSPUOP TF KF EPHBKBMP MFUB OB[BK W [WF[J T QSPHSBNPN QSFWFODJKF OB QPESPƦKV [MPSBCF
prepovedanih drog.
Zakaj vendar? Po mojem mišljenju zato, ker je problem drog v družbi neprimerno bolj »hvaležna«, »trendovska« in »promotorska« tema kot pa samomorilnost nekega naroda.
Res pa je, da koeficient samomora v Sloveniji v zadnjih letih stagnira, kar je potrebno razumeti kot pozitiven premik, še vedno pa ne vemo točno, zakaj je tako?
Klinične izkušnje in delo z depresivnimi in samomorilno ogroženimi ljudmi, kot tudi s tistimi v osebnostni, eksistenčni ali celo eksistencialni krizi, pa me vedno znova prepričujejo, da bi bilo tudi s stališča
primarne preventive vredno odpreti diskusijo v najširšem smislu, o bistvu in smislu življenja.
Seveda pa to ne bi bila diskusija, ki bi bila usmerjena le v akademski in filozofski vidik, čeprav je že Freud
nekje zapisal: »Pri tistem, ki postavlja vprašanja o smislu življenja, ni nekaj v redu z njegovim libidom«.
Smiselno bi bilo zato kdaj odpirati tudi vprašanja o tem, kaj je smisel življenja, kaj nam daje smisel
življenja in kaj ljudem ponujamo v tem smislu.
Ne zanikam vrednosti številnih suportivnih, vedenjsko-kognitivnih, empatičnih, analitičnih in obče
človeških oblik pomoči samomorilno ogroženim ljudem. Prepričan pa sem, da bi iz odkrite in iskrene
interdisciplinarne diskusije in humanističnega projekta preko suicidalne problematike lahko odgrnili
povezave in razmišljanja tudi o drugih pomembnih vidikih življenja v slovenskem prostoru.
Morebiti pa je vse to le prenevarno, nezaželeno, nekoristno in nesmiselno, saj bi lahko še bolj razkrilo
vse bolj pritlehno, vulgarno in celo brezperspektivno življenje nekaterih slojev ljudi, ki jim tudi pri nas
razviti kapitalizem, liberalizem in globalizem obljublja, kako in na kakšen način si kupiti srečo in s tem
smisel življenja.
S. Kierkegaard je v tem smislu zapisal:
»Šele ko življenje opazujemo z etičnega vidika, se nam pokaže in pridobi na svoji lepoti, resničnosti,
smislu in trajnosti«.
In tukaj pridemo še do posebnega in najbrž najbolj občutljivega obravnavanja in pisanja o tem, in sicer
o samomoru pri mladostnikih.
Ni mogoče in tudi ne namen v tem kontekstu odpirati ta problem, zadostuje pa vendarle podatek,
da postaja samomorilnost pri mladih globalni problem sodobne razvite civilizacije, pred katerim si ne
moremo več zatiskati oči. In osnovno, ne samo filozofsko, ampak temeljno vprašanje mladih ljudi še
vedno ostaja, v obdobju adolescence, iskati in razumeti smisel življenja in možnost o tem voditi dialog
s tistimi, se pravi odraslimi, ki tem mladim ljudem neprestano dajemo vzore ali pa jim govorimo, kaj je
smisel življenja. V teh trenutkih se tudi mi odrasli vprašamo, ali se pričnemo spraševati, kaj pa je smisel
življenja na osebni in individualni ravni; tukaj nastopijo zadrege in odpori do pogovora o teh stvareh z
mladimi ljudmi.
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;BLMKVŗFL
Želel bi zaključiti ta zapis s še eno mislijo Kierkegaarda, ki neverjetno lucidno odslikava najintimnejše
občutke današnje mladine in še koga, ko v svoji stiski in krizi prične prepoznavati in sprejemati samomor
kot edino preostalo možno »rešitev ali izhod«.
Takole je zapisal:
»Ko je smrt največja nevarnost, takrat življenje predstavlja upanje, ko pa spoznamo še bolj strašljivo in
grozljivo nevarnost, lahko smrt postane upanje«.
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SONJA MERLJAK*
(Prispevek je bil objavljen v Sobotni prilogi DELA, 20. 11. 2010)
To je zgodba, ki se je zgodila čez lužo.
Morda ste slišali zanjo. Nemara ste brali o njej, a ker se je zgodila tako daleč stran, ste – ko ste prišli do
konca – preprosto obrnili list papirja in se zatopili v novo zgodbo. Morda pa se je koga posebej dotaknila,
tako kot oplazi film gledalca, ki se prepozna v njegovi vsebini.
To je zgodba, ki se dogaja tudi pri nas. Po navadi jo spregledamo. Tudi zato, ker je novinarji ne znamo
predstaviti.
Dva najstnika, dve smrti, je v svoji kolumni, v kateri je opozoril na sporne novinarske prezentacije
fenomena samomorov med najstniki, zapisal Bruce Shapiro, direktor centra Dart za novinarstvo in
travmo, in najprej nanizal dejstva.
Phoebe Prince se je pri petnajstih letih v ZDA priselila iz majhnega mesta na zahodu Irske. Tyler Clementi, uspešen violinist, je ravno začel obiskovati univerzo Rutgers. Oba so poniževali sošolci. Phoebe
so zmerjali z irsko kurbo. Tylerja je sostanovalec na skrivaj posnel med spolnim odnosom z istospolnim
partnerjem. Oba sta letos naredila samomor.
Dejstva so bila nesporna. Problem so bile novinarske interpretacije. Na okoliščine, ki so pripeljale do
Phoebejine smrti, sta med prvimi opozorila novinarja časopisa Boston Globe, ki sta zapisala, da se
trpinčenje ni nehalo. Na dan smrti se je ob Phoebe ustavil avto, v katerem so bile sošolke, znane kot
zlobna dekleta. Med zmerjanjem so proti njej vrgle prazno pločevinko. »Phoebe je korakala naprej,
mimo nadlegovanja, mimo pločevinke, mimo bele ograje, v hišo. Nato je odkorakala v sobo in se obesila.
Našla jo je njena dvanajstletna sestra.«
Sedem mesecev pozneje je pravnica in novinarka Emily Bazelon na blogu in v spletni reviji Slate podrobno predstavila Phoebejino otroštvo in mladost. Zapisala je, da je Phoebe jemala antidepresive, da je že
poskusila narediti samomor in da se je rezala po telesu. Njen zaključek? Podrobneje bi bilo treba pogledati te razloge, in ne njene smrti pripisati nadlegovanju sošolk. Mar bi morali biti najstniki odgovorni,
ker so se spravili na dekle, ki je imelo težave z duševnim zdravjem?
Podobno je razmišljala tudi v svojih zapisih po smrti Tylerja Clementija: »Ali lahko postojimo za treOVUFL QSFEFO[WBMJNPLSJWEPOBOKFHPWFHBTPTUBOPWBMDB j/PWJOBSLB/FXTXFFLBKFÝMBDFMPLPSBLEMKF
»Mar lahko nekoga nadlegujemo toliko časa, da se nazadnje ubije?« se je spraševala. »Ali pa bi morali
odgovornost prevaliti na starše, ki skrbno – kot helikopter – lebdijo nad otroki in jim ne dovolijo nobene
slabe izkušnje?«
Stvari niso ne črne ne bele, toda iz odtenkov sivine je težko razbrati, na koga bi kazalo zvaliti krivdo. In
bralci hočemo prav to. S prstom želimo pokazati na krivca in se naslajati nad grešnikom. Kakšna je v taki
zgodbi vloga novinarja?

*

Doc. dr. Sonja Merljak, izvršna urednica, razvoj digitalnih vsebin, Delo, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
sonja.merljak@delo.si
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#SVDF4IBQJSPKFKBTFOOPWJOBSLJSFWJK4MBUFJO/FXTXFFLWPƦFIQPTBNF[OJLPWNPSEBWFMKBUBLPUHMBTnici razuma v pogromu nad najstniki. »Toda bralcem nista ponudili ključne informacije. Raziskovalci že
več kot dvajset let ugotavljajo, da nadlegovanje in poniževanje med otroki in najstniki, tako v živo kot
po internetu, prizadene globoke, včasih usodne poškodbe.«
Novinarji pogosto pišemo o občutljivih vprašanjih. V časih, ko je hitrost skoraj najpomembnejši dejavnik, imamo redko možnost, da se poglobimo v temo, o kateri poročamo. Najpogosteje predstavimo
dve plati zgodbe, nato pa odhitimo naprej, drugim novicam naproti.
Pri tako občutljivih vsebinah, kot je poročanje o najstniških samomorih, bi morali po mnenju Brucea
Shapira narediti še kaj več, kot je obvezen telefonski klic na lokalno univerzo, da pridobimo izjavo strokovnjaka. Morali bi se izobraževati, da bi znali pravilno poročati o vsebinah, ki sprožijo toliko čustev med
bližnjimi, pa tudi v širši javnosti: krivdo, obžalovanje, fascinacijo, jezo, razdvojenost. Takšne vsebine
zahtevajo od novinarjev, da svoje zgodbe podkrepimo z znanstvenimi izsledki, za katere so znanstveniki
potrebovali veliko časa, da so se dokopali do njih.
Kako prav povedati zgodbo, je osnovno novinarsko vprašanje. »Valiti krivdo na psihološke težave iz
preteklosti pomeni podzavestno prelagati odgovornost na žrtev. Pravniki poznajo teorijo jajčne lupine:
storilci, ki prizadenejo žrtev, so odgovorni za svoje ravnanje, tudi če niso vedeli, kako krhka je. Novinarji
moramo slediti istim standardom,« trdi Shapiro.
Ogorčenje javnosti zaradi nesmiselnih smrti je bilo veliko. Tudi zato so najstnice, ki so nadlegovale
Phoebe, in Tylerjevega sostanovalca začeli kazensko preganjati. Je bil takšen odziv ustrezen? »To je tema,
ki zahteva razpravo. Toda njen izid ne sme vplivati na dejstvo, da je treba pri razmišljanju o odgovornosti
in preventivi upoštevati znanstvene izsledke.«
V Ameriki še nedolgo tega posilstvo na zmenku ni veljalo za zločin; v Sloveniji, ki v tovrstnih standardih
caplja za ZDA, smo nasilje v družini šele pred kratkim iz prekrška prekvalificirali v kaznivo dejanje.
Zahvala v obeh državah gre raziskovalcem, ki so dokazali, da je tovrstnih dejanj veliko in da povzročajo
hude psihološke posledice, in novinarjem, ki so tabuje spravili na naslovnico.
Nalogo novinarjev, ki se pri poročanju o občutljivih vsebinah pogosto soočamo z osebnimi travmami iz
preteklosti, včasih opravijo drugi. V Ameriki, denimo, so vlogo preventive, ki lahko rešuje življenja, prevzeli avtorji videoprojekta It Gets Better. Postane bolje je stran na youtubu, ki je namenjena preprečevanju
samomorov. Videi, ki naslavljajo starejše najstnike, opisujejo čustveno in fizično nasilje, ki ga morajo
prenašati mladi homoseksualci v šoli ali drugod. Izkušnje, ki jih opisujejo, so občutili tudi slovenski
geji.
Tudi mnoge od njih sošolci iz dneva v dan bolj zmerjajo. Tudi oni po pouku ostajajo v šoli, ker bi jih med
potjo domov pretepli. Doma potem pripovedujejo, da imajo dopolnilni pouk. In zvečer veliko jočejo.
Morda ni naloga novinarjev, da rešujemo življenja. Prav gotovo pa je naša naloga, da spregovorimo
o tabujih in da se v teme, ki jih pokrivamo, poglobimo toliko, da jih lahko odgovorno predstavimo
bralcem; da jim jasno sporočimo na primer, da je nadlegovanje premil izraz za to, kar doživljajo mladi
homoseksualci. Nadlegovanje je mučenje, je nekoč izjavil ameriški igralec Colin Farrell.
Ampak to ne velja samo za tovrstne vsebine. O tem, kako prav povedati zgodbo, se moramo novinarji
spraševati vsak dan. Zgodba, ki se je dogajala čez lužo, nam je lahko samo opomin, da smo novinarji
med dogodkom in širšo javnostjo. Odgovorni smo, da bralcem povemo, kaj se pravzaprav dogaja v Termoelektrarni Šoštanj, kaj se je zgodilo v Vegradu, pa tudi, s čim se soočajo mladi homoseksualci. Če česa
ni na naslovnici časopisov, še ne pomeni, da ne obstaja.
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ŽIGA VALETIČ*
1PW[FUFL
Sodobna umetnost in popularna kultura imata na človeško družbo izreden vpliv. Namen delavnice je
ozavestiti obseg kulturnih izdelkov, v katerih se na tak ali drugačen način pojavlja tematika samomora. S slikovnimi ponazoritvami so predstavljeni slovenski in tuji filmi, humoristične nanizanke, stripi
in zabavnoglasbeni vplivi, prek katerih je tematika samomora dosegla velik del svetovnega kulturnega
občinstva. Posamezne stvaritve so uvodno osvetljene z vidika zgodbe, nato pa udeleženci delavnice komentirajo vsebino teh zgodb oziroma svoj pogled na to, kako uspešno (ali neuspešno) je izdelek predstavil tematiko samomora.
"CTUSBDU
ɨFIVNBOTPDJFUZIBTBMXBZTCFFONVDIJOnVFODFECZBSU1VSQPTFPGUIFXPSLTIPQJTUPCFDPNFBXBSF
of the many references of the suicide in art and popularar culture. Slovenian and foreign films, sit-coms,
HSBQIJDOPWFMTBOENVTJDBMJOnVFODFTBSFQSFTFOUFEUISPVHI1PXFS1PJOUWJTVBMJ[BUJPOBOEUISPVHIUIF
BDUVBMTUPSJFTGSPNUIFTFDVMUVSBMQSPEVDUT1BSUJDJQBOUTDPNNFOUUIFTUPSJFTBOEFWBMVBUFIPXTVDDFTGVMM
PSVOTVDDFTGVMM BSUJTUTXFSFJOUIFNBUJ[JOHUIFEFQUIBOEJOUSJDBDJFTPETVJDJEFQIFOPNFOB
6WPE
V zgodovini zabeležene umetnosti in filozofije se je samomor kot večplastni fenomen začel pojavljati
zelo zgodaj. V Svetem pismu je zapisano, da se je Juda Iškariot obesil na drevo, potem ko je izdal Jezusa
za nekaj beličev. Hamletove znane besede so bile: »Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje!« Romeo in Julija
sta umrla v afektu ljubezenskega razočaranja. Goethejev Werther naj bi mlade po vsej Evropi premamil
v podobno melanholijo ter v smrt, in navsezadnje poznamo mnogo slavnih in vplivnih umetnikov, ki so
si na tak ali drugačen način, iz tega ali onega razloga vzeli življenje.
Na kratko si torej poglejmo, kako so sporočila o samomoru vključena v današnjo popularno kulturo –
torej v film, televizijo, zabavno glasbo in strip. Tokrat bom zaobšel prozo in filmsko dokumentaristiko,
ki sem ju podrobno obravnaval že v svoji knjigi Samomor – večplastni fenomen 7BMFUJƦ  
Štirje poosamosvojitveni slovenski filmi
Slovenski film v primerjavi z gledališčem in literaturo še vedno bíje veliko bitko za uveljavitev, tudi zato
ker je med kulturnimi zvrstmi – poleg zabavne glasbe – relativno mlad. Delno zaradi zapostavljenosti s
strani ministrstva za kulturo, delno pa tudi zaradi specifičnega narodovega značaja Slovencev (majhnost
itd.) je velika večina filmov, ki so pri nas nastali po letu 2000, pa tudi pred tem, izrazito pesimističnih.
Pod drobnogled bom vzel štiri celovečerce, v katerih se eksplicitno pojavlja tematika samomora.

*

Žiga Valetič, pisatelj, scenarist, publicist, samostojni podjetnik (Grafični atelje Zenit), e-pošta:
ziga.valetic@gmail.com, internet: zigavaletic.blog.siol.net, Malovaška ulica 21, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
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Outsider ,PÝBL    KF LNBMV QP [BƦFUOFN QSFEWBKBOKV QPTUBM FEFO OBKCPMK HMFEBOJI TMPWFOTLJI
filmov. Pripoveduje nam zgodbo z začetka osemdesetih let, o času pred Titovo smrtjo, ko je bila Slovenija del socialistične Jugoslavije. Zgodba opisuje gimnazijca Seada – člana pankovske glasbene skupine
ter sina oficirja JLA – ter njegovo sošolko Metko. Med njima se splete ljubezenska zgodba, a ko Metka
zanosi in se odloči narediti splav, hkrati pa Seadov oče dobi poziv za premestitev v drugo jugoslovansko
mesto, se mladenič zlomi pod množico pritiskov. Grozi mu, da bo izgubil težko pridobljene prijatelje,
da bo izgubil Metko in otroka, ki je na poti, pa tudi možnost za normalno maturiranje. Pankovska subkultura, ki ji Sead pripada, je zaradi težkih družbenih razmer (obeta se razpad Jugoslavije in odločilne
družbene spremembe) močno nihilistična in fant se začne vdajati alkoholu. V izjemno težavnem spletu
okoliščin se najstnik odloči za samomor sredi ostrega prepira z očetom, ravno v trenutku, ko se oče zazre
v televizijska poročila, kjer sporočijo, da je umrl predsednik Tito.
Film brez tega radikalno afektiranega zapleta prav gotovo ne bi imel teže, kakršno ima, obenem pa tudi
drži, da je samomor s pištolo in v afektu besnila zelo redka oblika samomora. Priča smo torej samomoru,
ki se zgodi pred očmi drugega človeka – kar po drugi strani ni tako velika statistična redkost – pa tudi
pištola navsezadnje ne izstopa, saj gre za morilsko sredstvo, ki ga je imel Seadov oče kot vojaška oseba
vselej pri roki.
Odgrobadogroba (Cvitkovič, 2005) je bil po Kruhu in mleku drugi celovečerni film Jana Cvitkovića in
postal eden najuspešnejših slovenskih filmov v mednarodni areni. Film govori o profesionalnem pogrebnem govorcu Peru in prikazuje režiserjevo videnje slovenske družbe, ki naj bi bila čustveno kaotična,
skrajno sprevržena, morilska in samomorilska, saj med ogledom lahko preštejemo kar tri umore in tri
samomore. Film se sicer prične kot črna balkanska komedija, konča pa se v slovenski depresiji, ki sega še
nekoliko globlje od tega, kar smo bili morda vajeni v preteklosti.
Po nastanku filma je znani filmski igralec Radko Polič izjavil, da je Cvitkovič edini omembe vreden
režiser pri nas, toda na mestu je vprašanje, do kakšne stopnje ta film odslikava resničnost in do kakšne
mere jo kroji na novo? In če jo kroji – ali gre dejansko za resničnost, ki si je želimo? Morda pa je Odgrobadogroba vendarle dosegel svoj namen in mu je slovensko samomorilsko tragiko – ta se v zadnjih letih na
srečo spreminja – uspelo na zgoščen način prikazati tujemu festivalskemu občinstvu, nevajenemu tako
skrajno razdiralnih zgodb.
Petelinji zajtrk /BCFSÝOJL  TPEJNFEOBKCPMKHMFEBOFTMPWFOTLFmMNFWTFIƦBTPW TBKKFWLJOP
privabil več kot 150.000 gledalcev. Če upoštevamo še gledalce pred TV-zasloni, hitro ugotovimo, da je
film, ki je nastal po literarni predlogi Ferija Lainščka, videl vsak deseti Slovenec. Tudi v Petelinjem zajtrku
se zgodi samomor, tokrat kot stranska zgodba v čustveno dovršenem in presenetljivo gledljivem filmu.
Druščina pivskih bratov (avtomehanik, župan, zobozdravnik, lastnik lokala …) se nekega večera odpravi
v lokal s striptizetami in naslednji dan se časopisi razpišejo o krutem nasilju zobozdravnika nad eno od
striptizet. Zaradi tega dejanja stari prijatelji zavrnejo nadaljnje prijateljevanje z zobozdravnikom, ta pa se
ubije tako, da si v avto napelje izpušno cev. Najde ga poštar.
V tem filmskem samomoru ne gre toliko za s čustvi nabito dejanje kot za posameznikovo samoobsodbo
in spoznanje, da je naredil nekaj nedopustnega. Četudi prostitutke prodajajo svoje telo in spolne usluge,
še ne pomeni, da se nad njimi lahko izvaja kakršno koli nasilje ali se jih zavestno poškoduje, kar se je
zgodilo v tem primeru.
Izreči je treba, da so na prvi pogled površno ali celo naključno sestavljeni liki izbrani zelo spretno, ne glede
na to, ali so jih avtorji ustvarili na podlagi psihološkega uvida ali zgolj intuitivno. Tako zobozdravniki
kot prostitutke namreč sodijo med poklice, ki so statistično bolj podvrženi samomorilnim dejanjem od
1PHMFEtɨF7JFX7]
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preostale populacije, med drugim zato, ker so bolj sprijaznjeni z bolečino.
9:06 (Šterk, 2010) je izvrstno izdelan film, ki čeprav se odločno dotika tematike samomora, ne ponuja
odgovorov o tem, zakaj naj bi bilo nesmiselno narediti samomor. Kvečjemu narobe. Zdi se, da zgodba
od začetka do konca išče in sestavlja razloge, zakaj je v nekaterih primerih logično narediti samomor.
In čeprav so nekateri kritiki označili Šterkov film za enega najboljših slovenskih filmov vseh časov, se
ob ogledu 9:06 marsikomu zazdi, da slovenski filmski ustvarjalci pretirano tekmujejo v tem, kdo bo v
tragiki zabredel globlje.
Film prikazuje zasebnega detektiva, ki se začenja istovetiti s primerom, ki ga raziskuje, tako da tudi
sam tone v vse globljo depresijo, ta pa je posledica skrhanih odnosov, ki jih ima detektiv (igra ga Igor
Samobor) s soljudmi. Ključno sporočilo filma torej ni PQPNJO o tem, kaj lahko pripelje do tragedije
samomora, temveč gre v prvi vrsti za verodostojen prikaz psihološkega kaosa, ki ga doživlja človek s
samomorilnimi težnjami.
oMFUP LPKF)PMMZXPPEOBSFEJMTBNPNPS
Leto 2008 je bilo zadnje leto, ko je bil v ZDA na oblasti George Bush ml. in v produkciji resnejših holMZXPPETLJImMNPWTFKFNPƦOPPESB[JMPNBKBOVHMFEESäBWF NFEOBSPEOJQPTNFIQSFETFEOJLV;%"
ter vojna v Iraku. Ne le, da je množica celovečernih filmov, posnetih po dogodkih enajstega septembra
2001 (World Trade Center, 9/11, United 93), posredno tematizirala teroristične samomorilske napade ob
zrušenju Dvojčkov, ampak je leta 2008 nastalo tudi najmanj pet filmov, ki so tematizirali samomor, in
kar trije so se potegovali za oskarja.
Dogodek (Shyamalan, 2008) je film ameriškega režiserja indijskega rodu, ki je znan po filmih z
nepričakovanimi nadnaravnimi in psihorealističnimi zapleti (Šesti čut, Vas ob gozdu). Dogodek je poleg
japonskega filma Klub samomorilcev verjetno najbolj ekspliciten film o samomoru, čeprav ima tokrat
mikrobiološki obrat. Med ljudmi se pojavi virus, ki povzroči, da okužena oseba v nekaj trenutkih razvije
nekakšen gon za samomorilnost. Ljudje množično zabadajo sami sebe, se nastavljajo avtomobilom in
skačejo s streh, med tem množičnim samomorilnim dogajanjem pa poteka tudi zgodba o družini, ki beži
pred virusom. Dogodek je tipičen film katastrofe.
Bralec (Daldry, 2008) je bil posnet po mednarodni literarni uspešnici Bernharda Schlinka, govori pa o
lepi, čutni in vase zaprti ženski Hanni, ki se v Nemčiji, v času po drugi svetovni vojni, zaplete v ljubezenski odnos z gimnazijcem. Fant ji med drugim bere knjige, ker je sama nepismena. Nekega dne Hanna
izgine, mladenič pa kot študent prava nekaj let kasneje prisostvuje procesu, v katerem spozna, da je bila
UFOLPƦVUOB)BOOBOFLPƦLSVUBQB[OJDBW"VTDIXJU[V LJOBKCJPESFKBMB LEPCPLPOƦBMTWPKFäJWMKFOKF
v plinskih celicah in kdo ne. Hanna naj bi se v zaporu naučila brati in pisati, na koncu pa naj bi en dan
pred izpustitvijo storila samomor.
Toda zgodba je precej odmaknjena od resničnosti. Čeprav se je nemška družba z nacistično preteklostjo
res soočala z zamikom, in čeprav je dejstvo tudi to, da je veliko nacistov naredilo samomor, ker se niso
bili zmožni soočiti s krivdo za storjene zločine, se v filmu, kjer je oskarja za glavno vlogo dobila Kate
Winslet, zgodi neke vrste »kulturna pornografija«, kot so se izrazili kritiki zgodbe. Schlink naj bi delno
potvoril zgodovino in napeljal svoje bralce (ter kasneje tudi gledalce) k sočustvovanju z nacisti, ki so
izvedli holokavst.
Filmu lahko pogledamo skozi prste samo tako, da mu pač dovolimo »umetniško svobodo« v tematiziranju človeške duševnosti, ki se na različne družbene okoliščine lahko odziva zelo različno.
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Rokoborec (Aronofsky, 2008) govori o starejšem rokoborcu, ki za nekaj dolarjev nastopa v ekshibicijskih
pretepih po majhnih dvoranah in telovadnicah. Toda pretepi so kljub prijateljskemu vzdušju med rokoborci lahko nevarni in Radyju Zabijaču Robinsonu, kot je ime liku, ki ga igra Mickey Rourke, začne
pešati zdravje. Rady živi v prikolici in se želi zbližati s starejšo striptizeto, s svojo hčerko pa ima žal zelo
slab odnos, zaradi česar je prizadet. Ko ostane sam, brez denarja in potrt, kljub zdravstvenim težavam
sprejme tvegan nastop, ki se konča v zraku, s skokom z roba ringa. Film se dobesedno ustavi v tem usodnem trenutku življenja in smrti, v zraku pa je slutnja samomora. Zgodba verodostojno in prepričljivo
prikaže osamljenost glavnega lika, njegovo bolezen in kratke stike v odnosih z okoljem.
Krožna cesta (Mendes, 2008) je nastala po literarni predlogi Richarda Yatesa, pripoveduje pa zgodbo
mladega para Franka in April v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Vsak zase sta prepričana, da ju kličejo
višja življenjska poslanstva od monotonega bivanja v predmestju, toda z leti se jima slabo definirani cilji
vse bolj odmikajo, medtem ko postajata zagrenjena, nepoštena drug do drugega in do samih sebe.
Gre za psihološko-socialno dramo o dveh partnerjih, ki si nista kos, zato začneta načrtovati novo življenje
v Parizu, misleč da bo drugačno bivališče spremenilo njun odnos. Načrte jima prekriža spočetje tretjega
otroka, v burnem nočnem prepiru pa Frank pove svoji ženi, da bi bilo bolje, če splavi. April se že
naslednji dan tega loti na nezakonit način, med zapletom pa izkrvavi in umre. A zgodba še zdaleč ni
tako enoznačna, saj so dolga leta medpartnerske (samo)destruktivnosti privedla do tega, da se filmska
pripoved konča odprto in pušča tudi možnost, da splav, za katerega se je April odločila, ni bil uperjen
toliko proti novemu otroku kot proti njej sami.
Sedem duš (Muccino, 2008) je film o človeškem obžalovanju. V glavni vlogi se pojavi eden najbolj
priljubljenih ameriških igralcev Will Smith, ki je v kino kljub zahtevni tematiki pripeljal veliko število
gledalcev. Izdelek pa je bil malo manj po godu kritikov.
Ben Thomas (Smith) zagreši prometno nesrečo, v kateri izgubi življenje sedem ljudi, med drugimi tudi
njegova zaročenka. Pravi vzrok nesreče ostane njegova skrivnost, nato pa s tem bremenom poišče sedem
na smrt bolnih ljudi v različnih predelih ZDA, ki jim želi darovati organe, da bodo lahko preživeli.
Toda to se lahko zgodi le tako, da najprej umre sam ... Film na eni strani tematizira krivdo ob podobnih
nesrečah, ki v povzročitelju pustijo neizbrisno sled; različne študije so namreč pokazale, da krivda najbolj
destruktivno učinkuje prav pri mladih ljudeh. Ta, sicer izmišljena, tragedija na svoj način postavlja v
ospredje neprecenljivost človeškega življenja.
Občasno radikalen humor komičnih nanizank
Med najbolj popularne televizijske oddaje že nekaj desetletij sodijo komične nanizanke. Namenjene
so sprostitvi, zato jim redko ali sploh nikoli ne namenjamo resnejših obravnav. Posamezna serija, ki
običajno traja od treh do desetih sezon, v številnih nadaljevanjih prečeše različne zorne kote življenja,
včasih tudi samomor. Večina nanizank ga oplazi s pomočjo verbalnega humorja (tudi sami včasih slišimo
ali uporabimo frazo »Raje šus v glavo kot pa …«), ena najuspešnejših televizijskih nanizank vseh časov,
4FJOGFME, pa je petnajsto epizodo tretje sezone naslovila kar s Suicide. Samomor je resna téma, a kdor ga
v humornem kontekstu uporablja z določeno mero ironije in občutljivosti, jo vendarle odnese dobro.
To se je seveda zgodilo tudi legendarnemu Letečemu cirkusu Montyja Pythona, ki je v filmu Brianovo
življenje +POFT  QSJLB[BMTBNPNPSJMTLPƦFUP LJQSJEFQSFEOBLSJäQSJCJUFHB#SJBOBJOTFQSFEOKJN
preprosto ubije.
Trenutno je v ZDA zelo aktualna humoristična nanizanka V Philadelphiji vedno sije sonce (McElhenney, 2005–) in tretja epizoda pete sezone se začne s prizorom, v katerem se želi Danny DeVito obesiti.
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Razlog? Bar, katerega lastnik je, se je zaradi recesije znašel na robu propada. Prizor je grotesken, toda
nanizanka tudi sicer hodi po robu politične korektnosti. Ustvarjalci te minimalistično sproducirane
serije so doumeli, da lahko uganjajo kakršne koli humoristične norčije, če pred začetkom predvajanja
na zaslonu za nekaj trenutkov izpišejo opozorilo, da to, kar bo prikazano, ni primerno za otroke. Meje
med tem, kaj naj bi bilo primerno za otroke in kaj ne, so se zabrisale tako s pojavom interneta kot tudi
z uvajanjem pretirano zrelih literarnih vsebin osnovnošolcem. Moje osebno mnenje je, da so te oznake
primerne, saj odraslim omogočijo, da so tudi vsebine, ki od gledalca zahtevajo starostno zrelost, lahko
prikazane na bolj ekspliciten način.
Samomor med glasbeniki oziroma najstniškimi idoli
Popularna glasba močno vpliva na mišljenje najstnikov, ki se v svet in življenje šele dobro podajajo.
Življenje nadarjenih glasbenikov je včasih divje in razuzdano; nanj tudi sami niso najbolje pripravljeni.
Njihova umetniška odprtost in občutljivost pa jih naredita še bolj ranljive. Zato začnejo uteho pogosto
iskati v samodestruktivnih drogah. Že iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja poznamo kar nekaj smrti, ki
so se zgodile v nepojasnjenih okoliščinah in pod vplivom takšnih ali drugačnih psihoaktivnih snovi. Te
so pokopale tako Jima Morrissona kot tudi Jimmyja Hendrixa in Janis Joplin.
1SWJ [BSFT PENFWFO TBNPNPS NFE HMBTCFOJLJ TF KF [HPEJM MFUB   LP TF KF PCFTJM *BO $VSUJT,
štiriindvajsetletni pevec britanske skupine Joy Division iz Manchestra. O njem in njegovi skupini sta
bila leta 2007 posneta dva izjemna filma. Celovečerni film nosi naslov Nadzor (Corbjin, 2007), dokumentarni pa Joy Division (Traviss, 2006). Manchester je bil sivo industrijsko mesto, v katerem je živelo
več tisoč mladih brez prave perspektive. To so izražali v svoji glasbi in Curtis, ki je delal na centru za socialno delo ter pomagal ljudem s posebnimi potrebami, je bil izrazito sočuten mladenič, ki se je razvijal v
intelektualca. Imel je ženo in otroka, v glasbenih krogih pa tudi ljubimko. Poleg tega, da je bil razcepljen
med dva povsem različna svetova, je imel ob naraščajočem uspehu tudi vse več epileptičnih napadov.
Tik pred odhodom na ameriško turnejo, ki naj bi odločala o nadaljnji poti njegove skupine, je naredil
samomor. Zasedba Joy Division še danes velja za eno prvih glasbenih skupin s poglobljenimi besedili, ki
ne govorijo samo o zunanjosti, temveč tudi o človekovem notranjem svetu.
Štirinajst let kasneje je samomor naredil sedemindvajsetletni ,VSU$PCBJO, pevec skupine Nirvana. Bil
je labilen odvisnik od mamil in ena najbolj karizmatičnih osebnosti v zgodovini rockovske glasbe. Gus
Van Sant je o njem posnel igrani film Zadnji dnevi (Last Days, 2005), nastalo pa je tudi več dokumentarnih filmov o Nirvani in njem. V filmu, ki šele nastaja, bo v Cobainove čevlje stopil britanski igralec
&XBO .D(SFHPS  [FMP QSJMKVCMKFOJ QB TP UVEJ $PCBJOPWJ EOFWOJLJ  LJ TP J[ÝMJ W LOKJäOJ PCMJLJ5VEJ P
Cobainu sem že pisal v knjigi Samomor – večplastni fenomen 7BMFUJƦ  [BUPOBKUPLSBUQSFTLPƦJN
do ameriškega raperja Eminema in njegovega najnovejšega videospota, kjer se glasbenik odločno odvrne
od samomora!
&NJOFN je v besedilih svojih prvih albumov pogosto omenjal samomor, med drugim zato, ker sta roko
nadse dvignila dva njegova strica. Marshall Mathers, kot se glasi njegovo pravo ime, je artikulirani ustvarjalec, ki v svoje nasilne, a tudi zelo čustvene raperske pripovedi vgrajuje obilo humorja in notranjih
izkušenj. Med drugim se spopada z bipolarno motnjo, in z leti se zdi, da vedno bolj uspešno. Aktualni
videospot Not Afraid z zadnjega albuma Recovery (okrevanje) ga je ponesel na pota stare slave, tokrat
nekaj let starejšega, zrelejšega in bojda ozdravljenega odvisnosti od prepovedanih drog.
Na začetku videospota ga vidimo, ko stoji na robu nebotičnika in gleda v globino. Prizor je šokanten,
toda kaj naj bi pomenil naslov pesmi s slovenskim prevodom Ni me strah? Eminem se v naslednjem
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trenutku videospota sprehaja po mestu ter se samoizpraševalno zazira v zrcala in izložbena okna. Nato
ga zagledamo na vrhu prepada, ki je ob nekakšni naravni katastrofi preklal mesto na pol, in ko se vrže v
ta prepad, ga neka nevidna sila ujame in ga dvigne proti nebu. Taista sila mu da tudi moč, da poleti in
se odlepi od »pritlehnosti bivanja«, tako da na koncu videospota pristane na robu nebotičnika – tam,
kjer se je zgodba sploh začela. Gledalcu odleže, ko spozna, da glasbenik na vrhu nebotičnika ne stoji z
namenom, da bi skočil, temveč stoji tam s simbolno močjo letenja. Gre kajpak za izredno moč metafore,
besedilo pesmi pa je prav tako afirmativno in optimistično kot siceršnje sporočilo spota. In to je, da je
eden najbolj ključnih vidikov razmišljanja o samomoru prav iskanje odločitev za življenje. Ali, kot je
nekoč zapisal perzijski pesnik Dželaludin Rumi:
Ob rojstvu si se pojavil v tem svetu štirih strani neba.
Enako lahko ob rojstvu ubežiš okovom.
Toda to drugo rojstvo ni rojstvo v vodo in prah;
samo človek čistega srca se vnovič rodi.
Prvo rojstvo je obvezno, drugo je prostovoljno.
Rojstvo otroka na široko odpre maternico,
rojstvo zrelega človeka strese vesolje.
Samomor v sodobnem stripu
Strip je v zadnjem desetletju naredil izjemen kulturni preskok. Če je bil nekoč namenjen zgolj hitri
konzumaciji, se je s pojavo risanih romanov prelevil v medij, ki zmore na specifičen način tematizirati
širok spekter vsebin. In če je bil »Promašeni slučaj« le posrečen lik iz stripa Alan Ford, ki je poskusil narediti samomor na tisoč in en način (in vselej »neupešno«), so se v zadnjih letih začeli pojavljati vse bolj
dodelani stripovski liki, ki so samomor tematizirali bolj realistično.
ÇFMFUBKF1PTZ4JNNPOETVTUWBSJMBJ[KFNFOTUSJQ[OBTMPWPNGemma Bovery, ki je bil kasneje
preveden tudi v slovenščino. Gre za sodobno različico Flaubertove klasike Gospa Bovaryjeva iz leta 1856,
ki sta jo praznina in samotnost urejenega zakonskega življenja navdali s hrepenenjem po drugačnih
dogodkih in večjem uživanju. Privoščila si je skrivne ljubimce, privlačne avanture in dragocenosti, ki jih
ni zmogla poplačati. Na koncu je svoje življenje zaključila tako, da je pogoltnila arzenik. V klasični, pa
tudi v sodobni različici te zgodbe naletimo na neutolažljivo hrepenenje po »nečem več«, ki pa je v svojem
bistvu tako nedoločno, da si ga različni ljudje razlagamo vsak po svoje. Flaubertova junakinja je to
hrepenenje videla kot klic k bolj intenzivnemu doživljanju življenja, morda k hoji po robu, lasten odziv
na ta klic pa jo je zaradi storjenih napak odpeljal predaleč čez rob. Zgodba ni moralistična – navsezadnje
so jo v času nastanka kritizirali zaradi domnevnih obscenosti – kljub temu pa ponuja kakovosten premislek o vzgibih in posledicah naših dejanj.
Francoska stripovska ustvarjalka Marjane Satrapi, ki je najbolj znana po stripu in animiranem filmu
Perzepolis, je leta 2004 objavila grafični roman Chicken With Plums, ki zaenkrat še ni bil preveden
v slovenski jezik, v Franciji pa že nastaja film. V tem albumu spregovori o enem od svojih prednikov,
velikem in slavnem kitaristu Nasserju Ali Khanu, ki je odklanjal hrano od trenutka, ko je njegova žena
v besnilu uničila njegovo glasbilo. Osem dni kasneje je od gladu umrl, v teh osmih dneh pa Satrapijeva
prikaže celotno življenje moža ter kasnejše življenje njegovih otrok. Prednika torej predstavi kot velikega
in uspešnega glasbenega sanjača, pa tudi kot nekoga, ki je bil velikokrat v sporu s seboj in okolico.
Nezanemarljiv vidik stripa je kulturno ozadje, ki ga tukaj predstavlja Iran, ena najbogatejših kultur
Bližnjega vzhoda in hkrati družba z rigoroznimi tradicionalističnimi merili.
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Vinka Möderndorferja poznamo kot zapisovalca zgodb z družbenega roba. Leta 2008 se je skupina stripovskih ustvarjalcev odločila, da v albumu s skupnim naslovom Deveta soba (Različni risarji, 2008) pretopi nekaj njegovih kratkih zgodb v stripovsko obliko. Gašper Rus je narisal zgodbo z naslovom Omejen
rok trajanja, v kateri se v ljubezni razočarani moški začne sprehajati po robu ljubljanskega Nebotičnika.
Na okna in pod stavbo se zgrnejo ljudje in med njimi je tudi pogajalka z ministrstva za notranje zadeve,
ki hoče moškega odvrniti od njegovega naklepa. Toda ta naklep se na trenutke sploh ne zdi kot naklep,
temveč zgolj nedolžni sprehod po robu. Zbrana množica in pogajalka dodatno prilijejo ogenj na njegovo
stisko, zato se naposled zares odloči za skok z nebotičnika. Množica se razbeži, njegova zadnja misel pa
je: »In samo nekaj vem. Zdaj končno resnično vem. Želim si živeti. Samo to. Najbolj od vsega.«
;BLMKVŗFL
V kulturnih stvaritvah je dovoljeno prestopanje mej. Umetnost nam pomeni beg v sanje, na drugi strani
pa nas opominja na resnično vrednost življenja, ki terja dokaj zahteven trud, da je tudi prepoznana.
V umetnostnem diskurzu samomora ustvarjalci nemalokrat hodijo po robu in to izkušnjo predstavijo
širšim množicam – v kritično presojo ter osebni razmislek. Vendar to samo po sebi ni dovolj. Izkaže
se, da se umetniki redko poglobijo v strokovne vidike tematike samomora. Morda s tem ohranjajo
intuitivnost, ki je za ustvarjanje nujno potrebna, toda njihova sporočila se včasih močno oddaljijo od
zdravorazumskih idealov preprečevanja samomora. Suicidološka stroka bi zato morala najti načine, da
sledi in komentira pojavnost samomora v popularni kulturi, in posamezne primere osvetli in tematizira
s strokovnimi orodji – s podatki, analizami, spoznanji in jasnostjo, ki jo prinaša večletno profesionalno
delo na tem področju.
-JUFSBUVSB
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KAROLINA VRTAČNIK, ONJA TEKAVČIČ GRAD*
6WPE
Rdeča nit celotnega posveta je vpliv medijev na samomorilno vedenje, zato bova skušali prikazati primer
dobre in slabe prakse, ko gre za poročanje o samomorih. Izkušnje kažejo, da lahko že beseda samomor v
naslovu, neprimerna fotografija ali opisovanje tehnik samomora vpliva na človeka v stiski, da ta sprejme
dokončno tragično odločitev.
Delavnico sva zasnovali na podlagi obojestranske dobre izkušnje: novinarka je povabila klinično psihologinjo prof. dr. Gradovo (brez predhodne izkušnje sodelovanja) k velikemu intervjuju za Delovo prilogo Ona. Izpeljali sva ga tako, da lahko služi kot primer dobre prakse, zato ga z dovoljenjem časopisne
hiše Delo na tem mestu še enkrat objavljamo1.
*OUFSWKV
Dr. Onja Tekavčič Grad, specialistka klinične psihologije:
/BEPNFTUJMP[BQSJKBUFMKTLJPCKFNOFPCTUBKB
Dr. Onja Tekavčič Grad, v svetovnem merilu ena najuglednejših strokovnjakinj na področju preprečevanja
samomora, je pred tridesetimi leti v Slovenijo (in celotno tedanjo Jugoslavijo) vpeljala prvi krizni telefon Klic v duševni stiski. Nalogo njegovega razvoja so ji zaupali pri štiriindvajsetih letih, saj je dr. Lev
Milčinski videl v mladi študentki velik potencial. Da se ni motil, dokazuje Prešernova študentska nagrada, ko je opozorila nase s prvo raziskavo o dejavnikih tveganja za samomorilno vedenje. Je specialistka
klinične psihologije, opravila je podiplomski študij iz sistemske družinske psihoterapije, je doktorica
znanosti. V Los Angelesu je kot Fulbrightova štipendistka študirala na Suicide Prevention Centru ter
TFÝFWFƦLSBUJ[QPQPMOKFWBMBOBVHMFEOJIUVKJILMJOJLBIJOVOJWFS[BI-FUBKFQSWBOBTWFUVQSFKFMB
NFEOBSPEOPOBHSBEP/'BSCFSPXB[BEPTFäLFOBQPESPƦKVEFMBTTWPKDJQPTBNPNPSV LJKPQPEFMKVKF
IASP (International Association for Suicide Prevention). Zaposlena je na Psihiatrični kliniki, na Centru
za mentalno zdravje, predava na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Zasebno je mama dveh otrok, ki se
povsem razneži, ko spregovori o dveinpolletnem vnuku.
Življenje je povprečno. Velika modrost Dominika Smoleta iz Antigone je zapisana tudi v enem od vaših
zbornikov. A kako to sprejeti, ko pa vsak dan gledamo po televiziji večinoma lepe, srečne in uspešne?
Kakšno dobro, pa kako zapleteno vprašanje! Za posameznika pomeni velik uspeh, ko se dokoplje do
tega, da je treba povprečje pač sprejeti. In na žalost tudi z njim povezane izgube. Prav to je zame v zadnjem obdobju velik izziv, saj v ambulanti za žalujoče, kjer delam večino svojega kliničnega dela, pomag* Karolina Vrtačnik, Urednica oglasnih prilog, Oglasno trženje, Delo, d. d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Tel.:
 .PC  LBSPMJOBWSUBDOJL!EFMPTJ
%S0OKB5FLBWƦJƦ(SBE VOJWEJQMQTJI TQFDLMJOQTJI $FOUFS[BNFOUBMOP[ESBWKF ;BMPÝLB -KVCMKBOB
1

Prva objava: Ona, priloga Dela in Slovenskih novic, 11. 5. 2010.
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am staršem, da prebrodijo smrt otroka, spremljam povsem različne vzorce žalovanja žensk in moških.
Ljudje, ki so utrpeli hudo izgubo, kot je denimo smrt otroka, so po koncu žalovanja bolj razumevajoči,
sprejemajoči, strpni. Vedno znova me preseneča, kako modri so. Odprejo se jim vrata, ki so srečnim
ljudem zaprta, za njimi pa je ogromno življenjsko pomembnih stvari. Lahko rečem, da večina teh ljudi
po procesu žalovanja, ki pa je lahko zelo dolg in boleč, zna sprejeti življenje tako, kot je.
Bi bilo drugače, če bi več brali ali pa se srečevali?
Zastavljate mi široka, sistemska vprašanja. Med seboj smo si različni. To vidijo starši, ki imajo več otrok.
Branje ni nujno rešitev. Nekomu zelo pomaga, že pri vratih ordinacije mi hiti razlagati o knjigi, ki mu
je pomagala iz krize, spet drugi potarna, da ga okolica ne razume, da mora npr. delati ali risati, odhajati
vedno znova na isto točko, se osamiti. Ne upam si reči, da obstaja recept za pot iz duševne stiske, ki bi bil
univerzalen. Z ljudmi v stiski delam že dvaintrideset let, zato imam globok vpogled v nekatere človeške
usode. To je bogastvo, ki so mi ga dali oni, ne knjige. Ljudem v težavah lahko pomagamo tako, da jih
spremljamo, poslušamo, z njimi sedimo. Nekdo je lepo rekel, da je žalovanje kot prstni odtis; vsak ima
svojega.
Rešitev, ko je najhuje, je že trideset let lahko tudi glas. Topel, razumevajoč, tolažeč. Tak model ste k nam prenesli iz Los Angelesa. Kako smo dobili slovenski telefon, ki deluje vsako noč na številki (01) 520 99 00?
Kot štipendistka sem v Ameriki in Angliji opazovala, kako pomagajo ljudem iz krize, vendar se mi je zdel
njihov model, temelječ na prostovoljnem delu, za 70. leta za slovensko družbo preveč drzen. Odločili
smo se za nekakšen hibrid, saj smo naš krizni telefon razvili s pomočjo zanesenjaštva strokovnjakov.
%FMPWBUJKF[BƦFMKBOVBSKB1SWJOBTWFUVQBTPCJMJTBNBSJUBOJMFUB LJKJIKFW-POEPOV
ustanovil anglikanski duhovnik Chad Varah.
Varaha sem imela priložnost osebno spoznati; to je bil zelo karizmatičen anglikanski pastor, ki je izobrazil
prostovoljce, da so lahko svetovali. Njegov model je danes razširjen po vsem svetu. Pri nas pri telefonu
delajo zdravniki, psihologi, socialni delavci, absolventi medicine ..., ki po zahtevnem usposabljanju po
lastni želji pomagajo ljudem skozi huda obdobja.
Je namen telefona preprečevanje samomora ali na splošno tolažba ljudem, ko so na dnu, pa vendarle še ne tako
daleč, da bi si hoteli vzeti življenje?
Ni namenjen tolažbi, ker je en pogovor za tolažbo premalo. Cilj je preventiva pri samomorilnem vedenju, je delček preventive. Gre za prvi pogovor, ki pomiri, razbremeni, človeku pokaže, da ga je nekdo
pripravljen poslušati in skupaj z njim iskati možne rešitve. Ena izmed teh je lahko tudi pogovor s strokovnjakom za klicalčev problem naslednji dan v živo.
Od kod zamisel, da je telefon postavljen v okolje Psihiatrične klinike?
Tak pionirski projekt ne nastane brez modrosti, volje in znanja skupine ljudi. V Jugoslaviji je bila preventiva cenjena. Projekt, ki sicer ne daje neposrednih denarnih učinkov, na dolgi rok pa so ti ogromni, je bil
toplo sprejet. Njegovo koordinacijo so mi na kliniki zaupali kot izjemno mladi; začela sem pripravljati
že v Ameriki, stara sem bila 23 let, a sem imela za seboj že nekaj let prakse v psihiatrični ordinaciji prof.
Leva Milčinskega, kjer sem smela sedeti vsak torek, da sem ga šest ur opazovala pri delu s pacienti. Od
drugega letnika fakultete vsak torek šest ur. Naložba, katere pomena se takrat še nisem zavedala.
Konfucij je dejal: K plemenitemu človeku sodijo tri stvari: človečnost; ta rešuje potrtosti, modrost; ta rešuje
dvomov, pogum; ta rešuje strahu. Kako izbirate osebe, ki se oglasijo človeku v skrajnem obupu?
V doktoratu sem se dotaknila profila svetovalcev. Človek, ki dela na tem telefonu, mora združevati v sebi
lastnosti, ki ste jih našteli. Biti mora strpen do sočloveka, da mu nič človeškega ni tuje, da ga tuje težave
ne premaknejo in ne potrejo, pa vendar se vanje lahko vživi.
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Najbrž pustijo ure in meseci pogovorov o globokih stiskah sledi tudi na svetovalcih. Kako si pomagajo strokovnjaki, da ne nosijo težav drugih nenehno s seboj, da ne izgorijo?
Vsem se lahko zgodi, da je česa preveč, preveč drugih čustev. Temu se skušamo upreti s tem, da se redno
udeležujemo supervizij, na katerih govorimo o stiskah s supervizorjem, poskušamo razumeti, zakaj smo
do nečesa morda manj strpni. S tem ko razumemo sebe, laže prenašamo to delo. Svetovalci in psihoterapevti nikoli povsem ne zapremo za sabo vrat in misli. Saj grem po delu s pacienti domov utrujena, a
tudi notranje bogata.
Kakšna je razlika med začetki in trideset let pozneje? So kakšne razlike v vrstah stisk, s katerimi se ljudje
srečujemo?
Okvirji so zaradi sprememb v družbi sicer drugačni, a stiske ostajajo enake: medosebne, intimne, boleče
– te so si zelo podobne. Včasih je poklical razjarjen delavec, ker mu delavski svet ni odobril kredita in se
je potem sprl z ženo, danes pokliče delavec, ki je odveč v podjetju, kjer se vse gleda le skozi profit, in se
zato spre z ženo. Krivice, oškodovanje, stiske so si podobni.
V katerem obdobju življenja so človeške stiske največje?
Se vam zdi, da bi se to dalo opredeliti? Stiske so razporejene čez vse življenje, so stalnice, ki jim nihče ne
uide. Na pomoč pokličemo, ko se naberejo, ko ne zmoremo več sami, ko je tako hudo, da jih ne moremo
rešiti z ljudmi, ki jih imamo. Običajno se nakopičijo v najaktivnejšem življenjskem obdobju, a razpon
LMJƦPƦJIOBOBÝUFMFGPOKFPEEPMFUBTUBSPTUJ
Kaj pa njihova struktura? Imajo geografski, socialni ali kateri drug skupni imenovalec?
Geografskih omejitev ni, še zdomci nas kdaj pokličejo. Je pa več klicev iz urbanega okolja.
Koliko ljudi je v teh treh desetletjih dobilo odgovor na probleme, krize, težave?
Telefon smo dvignili 140.000-krat, kar je izjemna številka! Ne trdim sicer, da smo pomagali toliko
ljudem, saj nekateri pokličejo večkrat, a zagotovo je ostalo ohranjeno marsikatero življenje. Da o tem,
koliko ljudem ni bilo treba na bolniško, po zdravila, po nove terapije, ker so si lahko dušo toliko olajšali,
da so ugledali luč na koncu predora, niti ne govorim.
Se zgodi, da kdo postane odvisen od kriznega telefona?
Ena izmed stalnic kriznega telefona so tudi kronični klicalci, ki pogosto živijo na robu družbe, imajo
malo stikov z ljudmi. Telefon je zanje pomembna bergla v življenju, a to ni njegov namen, mi rešujemo
krizna stanja.
Se še spominjate prvega klica?
(Dolg premolk.) Spominjam se prvega dežurstva. Prvi klic sem sprejela v skupini, z menoj so bili vsi
kolegi, z mano so dežurali do polnoči, mi pisali ideje, pomagali ...
Kako uspe svetovalcu dobiti med travmatičnim pogovorom toliko podatkov o kličočem: izobrazba, stan, narodnost?
Naš telefon je popolnoma anonimen. Še telefonske številke ne izpišemo. Naš namen ni zbiranje podatkov, ampak pomoč. Sem pa ponosna, da se pogovor največkrat tako razvije, da se človek želi sam predstaviti in povedati še kaj več o sebi. To je res zaupanje. Take informacije pa so koristne za svetovalca zato,
da lahko postavi zgodbo, ki jo posluša, v kontekst. Včasih klicalcu pomaga že to, da posluša sam sebe,
ko se opisuje, in problem vidi drugače.
Kako je na stiske in njihovo reševanje vplival razmah mobilne telefonije, interneta? Smo pregovorno bolj vase
zaprti Slovenci zaradi njih manj osamljeni ali morda bolj?
Mislim, vendar le ugibam, da je virtualna komunikacija, na primer internet, sijajen za površno pomoč, a
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to je iluzija resničnosti. Po telefonu je stik pristnejši, gre za uho na uho. Za hudo stisko je živi stik nujen
in internet ne bo nikoli mogel nadomestiti dobrega terapevta. Enako velja za prijateljski objem, zanj ni
nadomestila.
Pred petimi leti, ob 25-letnici telefona, ste v zborniku objavili podatek, da ima pol klicalcev partnerja, danes
so na prvem mestu samski. Kaj to pove o naših odnosih pred petimi leti in zdaj?
Težko bi rekla, da je študija reprezentativna. Res pa nastaja vtis, da gre družba v smer, ko je v odrasli dobi
veliko samskih. Biti brez partnerja pa smo vedno šteli za dejavnik tveganja za resnejše stiske. Danes imajo
ljudje kot nadomestilo lahko tudi drugačne zveze: službene odnose, prijateljstva.
Kakšno vlogo imajo pravzaprav pri duševnem zdravju socialni stiki?
Njihova vloga je izjemna in nenadomestljiva. Dobra socialna mreža bo človeka ujela, da ne bo padel v
globino, ko mu bo hudo. Stroka pride na vrsto pozneje, najprej moramo imeti mrežo najbližjih, da nas
prestrežejo v težkih trenutkih.
Med prebiranjem zbornikov, ki ste jih izdali, sem dobila vtis, da veliko klicalcev razmišlja o poskusu samomora, nekateri so »povratniki«. Kaj storite, ko nekdo razmišlja o samomoru in sredi pogovora odloži slušalko?
Tako situacijo smo nekajkrat res imeli, ko so ljudje klicali v globoki stiski, a so se s pomočjo svetovalcev
dobro razrešile. Človek, ki pokliče, skriva v sebi to, kar je predmet preprečevanja; nihanje med željo po
življenju in željo po smrti. Če reagiramo pravočasno, hvaležno sprejme roko in privoli v pomoč.
V zbornikih sem našla tudi misel: Ko drugi v težavah zavihajo rokave in jih začnejo reševati, Slovenec obupa
in naredi samomor. Drži?
Včasih je ta Javorškova trditev držala bolj kot zdaj. Odpiramo se in upam, da se bo trend ohranil.
Odpiranje v svet in v druge vzorce vedenja, ki jih sprejemamo, ter nacionalni program duševnega zdravja, v katerem je tudi program preprečevanja samomorilnosti, bodo zagotovo pripomogli, da bodo prej
zaustavili drsenje v hude krize. Zadnjih sedem, osem let je količnik samomora zelo upadel. Število se je
zmanjšalo s 600 na 400, torej ga stori 200 ljudi na leto manj! Lep podatek, ki se ga lahko veselimo.
Največ ljudi si vzame življenje maja in decembra, kažejo statistike. Decembrski vrh se da nekako razumeti,
saj je stiska najbrž še globlja, ko se zdi, da vsi praznujejo v krogu tistih, ki jih imajo radi. A kako si razlagati
maj, ko vse kar brsti od novega upanja in energije?
Saj je zelo podobno. Tudi maja je razlika med veseljem in žalostjo očitna, ko se vse veseli novega življenja
in upanja. V primerjavi z veseljem drugih je lastno žalost še teže prenašati. Zato bodimo v tem obdobju
bolj pozorni na soljudi, na spremenjeno vedenje, razpoloženje. Vprašajmo, ponudimo številko Klica v
EVÝFWOJTUJTLJ  
Zoper svojo voljo umre, kdor se umreti ni naučil. Nauči se umreti, pa se boš naučil živeti, pravi starodavna
modrost. Je tu mišljeno vsakdanje odpovedovanje, umiranje v željah? Smo Slovenci tega nevešči, da je med
nami toliko samomorov?
To misel lahko razume vsak po svoje. Naučiti se je treba živeti z omejitvami, v pričakovanju smrti kot
končne omejitve. Življenje je niz majhnih smrti in izgub, ki nas pripravljajo na največjo. Hlepenje po
popolnosti, zdravju in mladosti ovira zorenje ljudi v modrost. Ravno se ukvarjam z vsebino knjige znanega psihoterapevta Yaloma Strmeti v sonce, ki govori o tem, kako premagati smrtno grozo. Strah pred
smrtjo je stalnica človekovega življenja. Včasih so bili otroci del celotnega življenjskega ciklusa, razširjene
družine so živele skupaj in bedele ob dedku na parah. Smrt je bila del življenja. Zdaj je na pokopališču,
le dotaknemo se je in hitro tečemo nazaj v življenje. Starost pogosto razumemo kot čas, ko je človek za
odpad, nepomemben. Zato je tudi med starostniki veliko samomorov. A če ljudem omogočimo častno
staranje, je lahko to zelo produktivno obdobje, ki bi si ga morali želeti. Mislite, da bi Neža Maurer lahko
napisala tako dobre pesmi pri dvajsetih? Življenje ima smisel do zadnjega diha.
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Kako pa je videti vloga Klica v duševni stiski danes, ko se vse gleda prek denarja?
Ko smo praznovali dvajsetletnico, smo jubilej družno organizirali, tudi medijsko je bila zelo obiskana
in podprta z vodstvenimi strukturami. Letos, ko slavimo tridesetletnico, pa se bojim, da ne bomo več
zmogli, saj se z različnimi ukrepi toliko otežuje delovanje Klica v duševni stiski. Imamo izjemen kapital
v ljudeh, nimamo pa ga v storitvah, ki jih moramo beležiti. Naš telefon ne žvenketa v denarju, na dolgi
rok pa pomeni vir neprecenljive pomoči.
Za konec vas prosim še za kakšen napotek bralkam, da bi laže ohranile duševno zdravje.
Kaj naj rečem? Zelo pomembno se mi zdi povezovanje med ljudmi, da ima vsak nekaj takih, na katere
se lahko zanese. Običajno gre za ozek krog ljudi, najožjih sorodnikov ter enega ali dveh prijateljev, ki
so hrbtenica vsakega od nas. Vendar se mora vsak zavedati, da mora biti tudi sam hrbtenica bližnjemu,
pomoč in povezanost morata biti vzajemni. Ah, zdaj bom pa sklenila malo trivialno: pomaga več smeha
kot joka, a biti mora oboje.
Sprašuje: Karolina Vrtačnik
1SJNFSTMBCFHBJOUFSWKVKB
713"À"/+&
V Sloveniji smo letos priča pravi epidemiji samomorov. Kaže, da ne pravijo zaman, da smo narod samomorilcev. Kot mednarodno uveljavljena strokovnjakinja gotovo lahko poveste, kje tičijo razlogi, da je
samomorov tako veliko?
/FQSJNFSOPTUWQSBÝBOKB
… samomor – novinarka že v uvodni misli uporablja besedo samomor, namesto boljše možnosti: »da je
veliko ljudi obupalo nad življenjem«.
... epidemija samomorov – bralce navaja na misel, da je samomorov zelo veliko, da so povsod okrog
nas in zato seveda tudi bralec, ki je o tem razmišljal, ni nič posebnega, ter da so taka dejanja v Sloveniji
pričakovana.
… narod samomorilcev – oznaka spet pritrjuje tezi, da je v Sloveniji samomor nekaj povsem običajnega
in sprejemljivega in da je samomorilnost med Slovenci tako rekoč družbeno sprejemljiva in samoumevna.
… samomorov je tako veliko – vnaprejšnja trditev še tretjič podkrepi sprejemljivost in pogostost samomorov kot pričakovane rešitve take ali drugačne stiske.
0%(0703:
Trditev epidemija ne drži, narod samomorilcev ne drži, je posplošitev in obenem zastraševanje ...
Strokovnjak začetnik pade v past z naštevanjem razlogov … Če razlogov strokovnjak ne našteje, je torej
nestrokovnjak ...
713"À"/+&:
Se vam ne zdi, da je včasih ljudi, ki položijo roko nase, težko razumeti: Če izvzamemo primere, ko je
pravzaprav razumljivo, zakaj se je zgodil samomor, še vedno ostanejo tudi taki, ki so imeli vse na svetu,
pa so kljub temu posegli po vrvi ...
Veča se tudi delež samomorov med mladimi. Zlasti dijakinje tako elegantno in hitro naredijo križ čez
naporna leta iskanja samih sebe. Kdo nosi večji delež krivde? Vse zahtevnejši starši, ki od mladostnikov
]1PHMFEtɨF7JFX7
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pričakujejo preveč, ali je krivda bolj na strani šol, ki postajajo hladne podajalke znanja brez sistematične
skrbi za dobre medsebojne odnose?
/FQSJNFSOPTUWQSBÝBOKB
... če izvzamemo primere, ko je pravzaprav razumljivo … – nikoli ne moremo kar vedeti, zakaj se je samomor zgodil, zanj ni enoznačnega vzroka, trditev pri bralcih krepi posploševanje, zmanjšuje pozornost
in občutljivost za posameznikove stiske.
… so imeli vse na svetu … – teza spodbuja prepričanje, da je samomor stvar revnih, in implicira
prepričanje, da je lahko ekonomski status zaščita pred samomorom.
… posegli po vrvi … – raziskave so žal potrdile in dokazale, da poročanje o načinu samomorilnega vedenja vodi do posnemanja tistega načina samomora, ki je naveden v objavi.
... veča se tudi delež samomorov med mladimi … – s tako trditvijo mlade, ki so pogosteje čustveno nestabilni, skorajda napotimo k razmišljanju o tem, da si veliko vrstnikov (radi se posnemajo med seboj!)
vzame življenje.
… dijakinje elegantno in hitro naredijo … – nehote že v vprašanju povemo, da je samomor hitra, preprosta in nič kaj grda možnost, da se dekleta znebijo stisk.
... kdo nosi večji delež krivde? Vse zahtevnejši starši … – v vprašanju se skrivata dve neprimerni trditvi:
Brez poglobljenega poznavanja konkretne situacije se že vnaprej obsodi tako starše kot šolo, pravzaprav
se od strokovnjaka pričakuje le še delitev krivde po teži. Že vnaprej se išče krivca med starši in šolo, vsi
drugi vzroki, ki lahko pripeljejo do samomora, pa so že vnaprej zanemarjeni.
0%(0703
t*TLBOKFLSJWDFWJOOBNJHPWBOKF EBCJMFFOSB[MPHMBILPWPEJMEPTBNPNPSB
t/FQSFWJEOJTUSPLPWOKBLPCPKFKFxLSJWPj
t/BQFMKBOJPEHPWPSJ LJTPOBKFOPTUBWOFKÝBSFÝJUFW
t5FäLPPEHPWPSJUJCPMKLPNQMFLTOP
713"À"/+&
Kakšen tip samomora je, če smem uporabiti to besedo, najbolj »priljubljen«? So po starosti, spolu ali
socialnem statusu kakšne razlike? Kaj pa med Slovenijo ali drugimi evropskimi državami?
/FQSJNFSOPTUWQSBÝBOKB
… tip samomora – spet se pojavlja beseda samomor, ki dokazano lahko spodbudi k dejanju samemu.
… je najbolj priljubljen – z besedno zvezo izpostavimo samomor kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je
skorajda že vrednota!
… spraševanje po statističnih podatkih – z navajanjem takih podatkov bi lahko še utrdili misel, da je
samomor sprejemljiv – tako rekoč bi le razdelali, kam kot potencialni samomorilec nekdo sodi.
0%(0703
t;BQSUPWQSBÝBOKF LJTIFNBUJ[JSBQSPCMFN [BIUFWBTUBUJTUJLP LJTBNBQPTFCJMFQPUSKVKFEFUFSNJOJSBnost v narodu in posamezniku, da pač ni izhoda, namesto da bi odpiralo druge možnosti reševanja
problemov.
t1SJMKVCMKFOSBWOPOJCFTFEB LJCJKPVQPSBCJMJQSJTBNPNPSV
t4JDFSKFWQSBÝBOKFÝFLBSEPCSP
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713"À"/+&
Skok v globino je samomorilcu najbrž težko preprečiti. Včasih je bil pri tej obliki samomora na vrhu
Kranj z globokimi kanjoni Kokre, v Ljubljani pa so za skok v globino radi izbrali kar Nebotičnik. Nenazadnje tak način samomora podrobno opisuje eden od romanov priljubljenega slovenskega pisatelja. Ko
smo poleti s prijatelji spet sedeli na terasi nad Ljubljano, sem bila ogorčena, saj so namestili le nekakšna
varovala iz pleksi stekla, ki pa se jih da preprosto prestopiti, če človek stopi na mizo. Bi morali take točke
še kako drugače zavarovati?
/FQSJNFSOPTUWQSBÝBOKB
… skok v globino – konkretno ponudimo način samomora kot eno od možnosti za končanje življenja.
… Kranj z globokimi kanjoni Kokre, v Ljubljani pa so za skok v globino radi izbrali kar Nebotičnik –
bralce v stiski napotimo na razmišljanje še na drugo in tretjo možnost, kako izpeljati samomor.
... način samomora podrobno opisuje eden od romanov priljubljenega slovenskega pisatelja – če ne
drugje, bodo na podlagi tega vprašanja lahko v knjižnici s pomočjo romana dobili napotke za izvedbo
samomora.
... varovala iz pleksi stekla, ki pa se jih da preprosto prestopiti, če človek stopi na mizo – če ne drugje,
so iz na videz nedolžnega in zaskrbljenega novinarskega vprašanja dobili informacijo, da je mogoče
samomor izvesti tudi s terase prenovljenega Nebotičnika, pa še, kako naj storijo, če sami ne bi pomislili
na to možnost.
713"À"/+&
Ukvarjate se tudi s pomočjo ljudem v stiski. Koliko ljudi se na vas obrne po tem, ko njihov samomor
ni uspel?
/FQSJNFSOPTUWQSBÝBOKB
… ko njihov samomor ni uspel – nikoli ne govorimo o tem, ali ja samomor uspel ali ne, že koren besede
„uspel“ nosi v sebi pozitivnost ob uspehu; samomor zato ni nikoli neuspel ali neuspešen, je le dokončan
ali nedokončan; če je neuspel, lahko motivira k ponovnemu poskusu, ker smo notranje nagnjeni k doseganju uspeha.
713"À"/+&
In še zadnje vprašanje: Zakaj, mislite, je v svetu slavnih vse pogostejši vzrok smrti prav samomor?
Neprimernost vprašanja:
… v svetu slavnih vzrok smrti samomor – če izpostavimo, da je samomor v svetu slavnih pogost, bodo
mladi in drugi ljudje, ki jih zanima življenje slavnih in bi jim bili radi čim bolj podobni, razmišljali tudi,
da so jim lahko blizu in podobni zanesljivo vsaj v smrti in odločitvi za samomor.
0%(0703
Ali je pogost???
Vprašanje ni v celoti slabo, omogoča razlago različnih pasti pri slavnih ljudeh, razlago, da je samomor
univerzalni problem, da je problem posnemanje, obenem pa v bralcu odpira dileme, vprašanja, zanimanje.
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;BLMKVŗFL
Delavnica je pokazala, da lahko vešč novinar pelje strokovnjaka po poti »dobrega« ali »manj dobrega«
intervjuja, torej intervjuja, ki bo prinesel veliko informacij, zmanjševal predsodke in ne bo dodatno
stigmatiziral dogodkov, o katerih piše.
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1PW[FUFL
Avtorja v prispevku govorita o vlogi policije pri samomorih. Na kratko predstavita njeno vlogo na podlagi zakonskih določil, ki ji daje pooblastilo, da se vključuje v preiskovanje samomorov tako v primerih,
ko je ta storjen, se pripravlja ali celo izvaja. Pri tem jasno nakažeta ločnico med kaznivimi dejanji glede
na udeležence, in sicer, ali gre za primer otrok, mladoletnih ali polnoletnih oseb. Policija se posledično
pri obravnavi samomorov srečuje tudi s svojci, ki jih seznanja in jim prinaša »slabo novico« o njihovih
bližnjih. Tako se dotakneta vsebin usposabljanja policistov v okviru socialnih veščin. Ne izogneta se tudi
lastni ranljivosti; primerov, ko oseba v postopku s policisti stori samomor ali ko pripadnik policije stori
samomor. V vseh omenjenih primerih se policija srečuje z mediji in njihovim poročanjem; srečuje se z
javnostjo, ki ima pravico bdeti nad delom policije. Tudi tu se postavi vprašanje, do katere meje.
Ključne besede: policija, javnost, kaznivo dejanje, mediji, svoboščine in pravice.
"CTUSBDU
*OUIJTQBQFSUIFBVUIPSTXSJUFBCPVUUIFSPMFPGUIFQPMJDFJODBTFTPGTVJDJEFɨFZCSJFnZQSFTFOUUIF
SPMFPGUIFQPMJDFPOUIFCBTJTPGTUBUVUPSZQSPWJTJPOT XIJDIFOUJUMFTJUUPQBSUJDJQBUFJOTVJDJEFJOWFTUJHBUJPOTPJOUIFDBTFXIFOJUTDPNNJUUFE XIFOJTCFJOHQSFQBSFEPSFWFOXIFODBSSJFEPVUɨFBVUIPST
DMFBSMZJOEJDBUFBEJTUJODUJPOCFUXFFODSJNJOBMBDUTBDDPSEJOHUPQBSUJDJQBOUTOBNFMZJODBTFPGDIJMESFO 
NJOPSTPSBEVMUT$POTFRVFOUMZCZEFBMJOHXJUITVJDJEFUIFQPMJDFBMTPGBDFTUIFGBNJMZCZJOGPSNJOH
UIFNBOECSJOHJOHUIFNxCBEOFXTjBCPVUUIFJSMPWFEPOFTɨVTUIFZNFOUJPOUIFDPOUFOUPGQPMJDF
USBJOJOHJOUIFDPOUFYUPGTPDJBMTLJMMTɨFZEPOPUBWPJEUIFJSPXOWVMOFSBCJMJUZDBTFTXIFOBQFSTPO
DPNNJUTTVJDJEFXIFOJOQPMJDFQSPDFEVSFPSXIFOUIFQPMJDFPċDFSDPNNJUTTVJDJEF*OBMMFYQPTFE
TJUVBUJPOTUIFQPMJDFFODPVOUFSTXJUIUIFNFEJBBOEUIFJSSFQPSUJOHBOEGBDFTUIFQVCMJD XIJDIJTFOUJUMFEUPXBUDIPWFSQPMJDFXPSL"HBJO UIFRVFTUJPOBSJTFTBTUPXIBUFYUFOU
,FZXPSETQPMJDF QVCMJD DSJNJOBMBDUT NFEJB GSFFEPNTBOESJHIUT
6WPE
Z navedenim prispevkom ne želimo prikazovati zgodovinskih dogajanj v zvezi s samomori, ne bomo se
ukvarjali z vzroki v posameznih okoljih ter tudi ne s posameznimi skupinami, kjer se pojavljajo samomori. Ukvarjali se bomo predvsem s tematiko samomorov v povezavi z nalogami policije, policijskim
obveščanjem medijev ter medijskim poročanjem. Slednje je še posebej aktualno takrat, ko je samomor
storila oseba, ki je bila v postopku s policisti, in to v času, ko je policijski postopek še trajal. Najpogostejši
tovrstni primer je samomor osebe, ki jo je policija pridržala do izstreznitve oziroma največ do 12 ur.
*

Darko Delakorda, pravnik, višji kriminalistični inšpektor, vodja oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi
kriminalistične policije GPU, vodja praktičnega dela kriminalističnega tečaja za kriminaliste.
Srečko Felix Krope, magister kadrovske izobraževalne smeri, višji policijski svetnik v službi generalnega direktorja
policije, višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede UM, sodni izvedenec za prisilna sredstva.
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Samomor je najpogosteje storjen z obešenjem ali rezanjem žil z različnimi ostrimi predmeti v prostoru
za pridržanje. Kako obvestiti javnost v takšnih primerih ali še težja naloga, kako obvestiti svojce, da njihovega sina, brata, očeta ali kdor koli je že bil, ni več, ker ga je policija zaradi družinskega spora odpeljala
v pridržanje z namenom, da zaščiti prav njih? Kaj lahko mediji poročajo ob spoštovanju do pokojnega?
Kaj ima tukaj prednost; pravica do spoštovanja zasebnosti ali pravica do obveščenosti? Večna dilema, ali
pa tudi ne, če je med obema vzpostavljeno pravo razmerje.
Enako vprašanje se poraja, ko stori samomor policist. Stori ga lahko celo med opravljanjem službe ali v
prostem času. Stori ga lahko s službenim orožjem ali kako drugače. Ali je takšen samomor zanimiv za
poročanje? Verjetno je, vendar ali smo vajeni, da nam mediji poročajo o samomorih, umorih in drugih
dogodkih z navedbo poklica udeležencev, žrtev ali storilcev? Odgovor je najbrž negativen.
Pravna opredelitev samomorov
Samomor pri nas ni inkriminirano dejanje, medtem ko je napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru v določbah 120. člena Kazenskega zakonika (KZ, 2008) opredeljeno kot kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Drugi in tretji odstavek citiranega člena še posebej varujeta mladoletne
osebe, otroke in osebe, ki niso mogle razumeti pomena svojega dejanja. Te osebe zakon varuje pred
napeljevalci oziroma pomočniki pri izvršitvi s tem, da jih sankcionira enako kot za umor.
Samomor kot dejanje, s katerim si je človek vzel življenje, je upoštevajoč tudi inkriminirano napeljevanje
in pomoč pri samomoru, vedno predmet policijske obravnave in preiskovanja, katerega namen in cilj je
izključitev tuje krivde, ugotovitev samomorilnega motiva, okoliščin in načina izvršitve ter dejanskega vzroka za samomorilno dejanje. S preiskavo vsakega primera posebej mora policija po določbah 148. člena
Zakona o kazenskem postopku (ZKP, 2007) ukreniti vse potrebno, da se zberejo obvestila in dokazi, ki
sum o obstoju kaznivega dejanja, npr. umora, izključijo ali pa ga utemeljijo. Iz opisanega torej izhaja, da
mora policija po uradni dolžnosti in v skladu z določbami ZKP (2007) ukrepati vedno, ko je obveščena
o samomoru ali pa ga zazna z lastno dejavnostjo.
Kriminalistično preiskovanje samomorov
Pri ugotavljanju samomora oziroma vzroka smrti policija praviloma začne preiskavo posameznega primera s predpostavko, da gre za umor ali kakšno drugo inkriminirano dejanje, ki je vplivalo na samomorilno dejanje (npr. napeljevanje in pomoč pri samomoru). Ob upoštevanju kriminalističnih načel,
vključno z ugotavljanjem t. i. negativnih okoliščin, se z metodo eliminacije potrdi ali ovrže sum o obstoju kaznivega dejanja in ugotovi, da samomor ni posledica tuje krivde. Okoliščine, ki potrjujejo ali
izključujejo samomor, so lahko:
a) OBJEKTIVNE:
tVQPSBCMKFOPTSFETUWP[BTBNPNPS
tOBƦJOJ[WSÝJUWFTBNPNPSB
tLSBKTBNPNPSB
tQPMPäBKUSVQMB
tTMFEPWJOBUSVQMVJOLSBKVTBNPNPSB
tPCEVLDJKTLPVHPUPWMKFOW[SPLTNSUJ
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b) SUBJEKTIVNE:
tQSFEIPEOPJ[SBäBOKFWPMKF[BTBNPNPS
tQPTMPWJMOBQJTNB
tNPUJWP[JSPNBOBHJC
tQSFEIPEOJQPTLVTJ
tBOBNOFTUJƦOJQPEBULJ
tIFUFSPBOBNOFTUJƦOJQPEBULJ
tQSJƦF
Glede okoliščin, po katerih policisti sklepajo, da je bila smrt povzročena s samomorom, je treba povedati, da se opredeljuje kot samomor vsako storitveno ali opustitveno dejanje, s katerim si človek sam
vzame življenje. Vse oblike napeljevanja, pomoči, surovega ali nečloveškega ravnanja s podrejenimi in
odvisnimi osebami, ki zaradi takega ravnanja storijo samomor, so sankcionirane, vendar zakonsko niso
opredeljene kot umor ali kakšno drugo kaznivo dejanje zoper življenje in telo.
SAMOMORI, POLICIJA – OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Obravnavanje samomorov
Kot izhaja iz poročila policije za prvo polletje 2010 je policija obravnavala 185 (leto prej 184) samoNPSPWJO  QPTLVTPWTBNPNPSB XXXQPMJDJKBTJJNBHFTTUPSJFT4UBUJTUJLB-FUOB1PSPƦJMB1%'
1PSPDJMP;B1SWP1PMMFUKFQEG 7QSJNFSKBWJQSWFHBQPMMFUKBJOTJDFSOJCJTUWFOJISB[MJL
Vidna pa je razlika med primerjavama letnih podatkov o številu samomorov in poskusov samomora za
MFUBJO5BLPKFQPMJDJKBWMFUVPCSBWOBWBMB  TBNPNPSPWJO  QPTLVTPWTBNPNPSPW XXXQPMJDJKBTJJNBHFTTUPSJFT4UBUJTUJLB-FUOB1PSPƦJMB1%'-FUOP1PSPDJMPQEG 
Število dokončanih samomorov in dejanj, ki so ostala pri poskusu, nam povedo število primerov, v
katerih je policija zbirala obvestila in o njih poročala v skladu z določbami ZKP (2007). Tako poročanje
pomeni zakonsko obvezo poročanja do okrožnih državnih tožilstev (ODT) in ne do medijev.
Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve RS. O svojem delu je po Zakonu o policiKJ ;QPM  EPMäOBPCWFÝƦBUJKBWOPTU1SBWPCWFÝƦBOKFKBWOPTUJQBKF[BQPMJDJKPUVEJQSJMPäOPTU[B
povečanje kooperativnosti, partnerskega dela, medsebojnega zaupanja ter podpore javnosti, ki je temelj
za doseganje kakovostnih rezultatov dela.
Pri ustnem in pisnem poročanju morajo predstavniki za odnose z javnostmi upoštevati določila Ustave
RS, predvsem načelo nedolžnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov, KZ, ZKP, Zpol in Zakon o medijih ter vse ostale zakone in predpise, ki urejajo to področje. Tudi Kodeks novinarjev.
;1PM  WƦMFOVEPMPƦB EBiQPMJDJKBPCWFÝƦBKBWOPTUP[BEFWBITTWPKFHBEFMPWOFHBQPESPƦKB ƦF
s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih”. V drugem odstavku istega člena je zapisano, da “podatke in obvestila o izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka daje generalni direktor policije
ali za to pooblaščeni delavec”.
Policija praviloma obvešča javnost o varnostnih dogodkih in pojavih takrat, ko je o tem izdelan pisni
dokument. O sumih storitve kaznivih dejanjih obvešča policija javnost šele po podani kazenski ovadbi
ali poročilu na državno tožilstvo. V primeru ko državni tožilec usmerja predkazenski postopek, ali ogled
kraja dejanja opravi preiskovalni sodnik, ali so bili uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi (po Zakonu o
policiji in Zakonu o kazenskem postopku), policija obvešča javnost šele po predhodnem dogovoru (o obsegu, vsebini informacij ter o načinu obveščanja) in soglasju preiskovalnega sodnika oziroma državnega
]1PHMFEtɨF7JFX7
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tožilca. Izjemoma lahko policija zaradi učinkovitejšega preiskovanja kaznivega dejanja in izsleditve storilca obvesti in pozove javnost, da pridobi pomembne informacije za svoje delo. Lahko pa zgolj potrdi
osnovna dejstva o storjenem kaznivem dejanju, dogodku ali pojavu, ki ga je zaznala in obravnavala
oziroma ga še vedno obravnava.
1PMJDJKBQSJPCWFÝƦBOKVKBWOPTUJOJEPMäOBTQPÝUPWBUJTBNPEPMPƦCFƦMFOB;1PM  BNQBLUVEJ
določbe drugih zakonskih predpisov. Pomemben predpis je Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP,
2007), ki določa, da moramo pri obveščanju javnosti varovati osebne podatke vpletenih v dogodek, ki ga
policija obravnava. Pri opisovanju storilcev prekrškov ali osumljencev kaznivih dejanj dajemo v javnost
čim bolj splošne podatke (na primer kratice imena in priimka, kraj bivanja, majhnim krajem se izognemo
tako, da napišemo ‘iz okolice nekega večjega kraja’), v primeru ovadenih pravnih oseb ne dajemo v javnost
imen podjetja in organizacij, temveč navedemo na primer, da gre za večje podjetje s sedežem v določenem
kraju. Varujemo tudi osebne podatke žrtev in onemogočamo njihovo identifikacijo. Policija ima tudi
nekaj internih aktov in navodil, ki urejajo tovrstno področje. Konkretno ima v svoji organizacijski strukturi Sektor za odnose z javnostmi, na regionalnih ravneh ima odgovorne osebe za odnose z javnostmi.
Sektor za posamezne pomembnejše dogodke pripravlja komunikacijske načrte, ki urejajo način in vsebine
komuniciranja.
Policija o samomorih praviloma konkretno ne obvešča javnosti, razen v posebnih primerih, kjer je to
nujno potrebno. Na primer, policija se ne more izogniti poročanju, če je neka oseba storila samomor z
eksplozijo plinske bombe v nekem stanovanju v naselju ipd.
V policiji se zavedamo, da se pri obveščanju javnosti križata ali si stojita nasproti dve pravici, in sicer
pravica do obveščenosti in pravica do zasebnosti. Ena pravica je z drugo omejena, meja med njima pa je
lahko včasih slabo vidna ali pa sploh ne.
Usposabljanje policistov za obveščanje o samomorih in drugih slabih novicah
Policisti se v praksi srečujejo še z eno zahtevno in občutljivo obliko obveščanja javnosti. Gre za obveščanje
svojcev o tem, da se je njihovemu bližnjemu nekaj zgodilo, ali da se mu je zgodilo tisto najhujše. Policist
mora tako, ob vseh sicer stresnih situacijah in dogodkih, opraviti še obveščanje svojcev o tem, da je nekdo od njihovih bližnjih izgubil življenje. Kdo pa lahko vse izgubi življenje in koga vse policisti obveščajo?
Obveščajo može, žene, matere, očete, otroke ... Na lestvici stresnih situacij je takšno obveščanje za policista nekje na vrhu. Policija je poskrbela tudi za ta segment. S to tematiko se srečajo kandidati za policiste
v programu prekvalifikacije na Policijski akademiji. V katalogu programa usposabljanja za policiste je
tema sporočanje slabe novice deležna nekajdnevnega usposabljanja. Policisti prejmejo tudi pisna navodila, kako ravnati v teh primerih. In če se vrnemo na prejšnje statistične podatke, ugotovimo, da so poliDJTUJWMFUVLSBUTQPSPƦBMJTWPKDFN EBKFOKJIPWCMJäOKJTUPSJMTBNPNPS0CUFNOFQSJLB[VKFNP
drugih smrtnih primerov (prometne nezgode, drugi dogodki), v katerih mora policist prav tako opraviti
obveščanje svojcev.
Samomor pri delu policistov
Policija se ne srečuje samo s samomori, ki jih storijo drugi, ko se policisti pojavljajo le kot tisti, ki
opravijo ogled tega dejanja in odgovorijo na vsa zlata kriminalistična vprašanja. Policija se srečuje tudi s
tistimi, ki nameravajo storiti samomor, in je policist v vlogi, da posameznika odvrne od tega dejanja. To
je posebno področje, ki ga policija opravlja tudi s pomočjo svojih psihologov in pogajalcev.
Policisti se srečujejo tudi s samomori oseb, ki so že v postopku s policisti. Tipični primeri so, ko oseba, ki
ji je odrejeno pridržanje, stori samomor v prostoru za pridržanje. Torej v času, ko je oseba pod nadzorom
policije.
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Policija se srečuje tudi s primeri, ko lasten pripadnik, torej policist, stori samomor.
Poročanje medijev v prvem primeru je razumljiva posledica, saj je vendarle neobičajno, čeprav se dogaja,
da posameznik stori samomor v prostorih policije. Kako se počuti policist, ki bo obveščal svojce o tem,
da je »grobi oče«, ki ga je policija zaradi nasilja v družini malo prej odpeljala, sedaj mrtev, ker je storil
samomor v prostorih za pridržanje, si lahko predstavljate. V poročanju medijev v takih primerih pa bo
najverjetneje v ospredju slabo delo policije in ne toliko oseba, ki je storila samomor.
V primeru ko stori samomor policist, pa mediji skoraj gotovo poročajo, zato se lahko vprašamo, ali se v
medijih poroča o samomorih glede na poklic osebe, ki ga je storila? Odgovor bo najverjetneje negativen,
saj doslej nismo zasledili članka v tisku »Dimnikar je storil samomor«, in to v prostem času. No, vesti o
samomoru policista pa je možno zaslediti.
;BLMKVŗFL
Samomori so del življenja, njihovo dojemanje pa je že od nekdaj zelo različno. Nedvomno pa imajo pri
dojemanju samomorov zelo pomembno vlogo tudi mediji, ki izbirajo oziroma postavljajo mejo med
dvema pravicama – pravico do obveščenosti in pravico do zasebnosti. Ali bomo kdaj dosegli družbeno
soglasje, da se bo javnost s številom samomorov seznanjala le iz letnih poročil o delu policije? To ostaja
vprašanje.
-JUFSBUVSB
Kazenski Zakonik (2008). Ljubljana, Uradni list RS. št. 55 z dopolnitvami.
Zakon o kazenskem postopku (2007). Ljubljana, Uradni list RS, št. 32 z dopolnitvami.
;BLPOPQPMJDJKJ  -KVCMKBOB 6SBEOJMJTU34ÝU
;BLPOPWBSTUWVPTFCOJIQPEBULPW  -KVCMKBOB 6SBEOJMJTU34 ÝU
Internetni viri:
Poročilo policije za prvo polletje 2010, dosegljivo na
XXXQPMJDJKBTJJNBHFTTUPSJFT4UBUJTUJLB-FUOB1PSPƦJMB1%'1PSPDJMP;B1SWP1PMMFUKFQEG 

1PSPƦJMPQPMJDJKF[BMFUP EPTFHMKJWPOB
XXXQPMJDJKBTJJNBHFTTUPSJFT4UBUJTUJLB-FUOB1PSPƦJMB1%'-FUOP1PSPDJMPQEG 
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DANIJELA JANŠA, NADA HRIBAR*
1PW[FUFL
Samomorilno vedenje otrok in mladostnikov se razlikuje od samomorilnega vedenja odraslih. Posebej
najstniki pogosteje razmišljajo in tudi govorijo o samomoru, dokončani samomori pa so redki in so
največkrat posledica impulzivnih odločitev in dejanj. Poročanje in ukrepe v ustanovi ob samomoru otrok
in mladostnikov strnemo v več faz. Pri poročanju je potrebno upoštevati določene omejitve, pri čemer
imajo lahko prav mediji pozitivno vlogo, ko pišejo o duševnem zdravju, o načinih pomoči in možnostih
reševanja problemov.
Ključne besede: samomorilno vedenje, samomor otroka, samomor mladostnika, poročanje, pomoč
svojcem in strokovnim delavcem
"CTUSBDU
Suicidal behaviour of children and adolescents is different from suicidal behaviour of adults. Specially
teenagers more often think and also talk about suicide but terminal cases are rare and are mostly the
result of impulsive decisions and acts. Reports and measures taken in institution at suicidal cases of chilESFOBOEBEPMFTDFOUTDBOCFEFTDSJCFEJOGFXQIBTFT'PSSFQPSUJOHJONFEJBJUJTOFDFTTBSZUPDPOTJEFS
TQFDJmDMJNJUBUJPOT CFDBVTFUIFZDBOIBWFWFSZQPTTJUJWFSPMFXIFOSFQPSUJOHBCPVUNFOUBMIFBMUIUPQJDT 
XBZTPGIFMQBOEQPTTJCJMJUJFTPGTPMWJOHQSPCMFNT
,FZ XPSET TVJDJEBM CFIBWJPVS  TVJDJEF PG B DIJME  TVJDJEF PG BEPMFTDFOU  SFQPSU  IFMQJOH SFMBUJWFT BOE
QSPGFTTJPOBMXPSLFST
6WPE
Kadar govorimo o samomorilnem vedenju otrok pa tudi mladostnikov, moramo vedeti, da se to vedenje kaže drugače kot pri odraslih. Prav tako posebej najstniki pogosto razmišljajo kot tudi izražajo
samomorilne misli, samomori pa so na srečo v tej populaciji mnogo redkejši. Vse oblike samomorilnega
vedenja so pogostejše med dekleti, med fanti pa je večja pojavnost resnih samomorilnih poskusov in
dokončanih samomorov. Do desetega leta starosti je pri obeh spolih samomor zelo redek dogodek, incidenca nato narašča in v tej populaciji doseže vrh pri dvajsetih letih.
Homoseksualni in biseksualni mladostniki so pogosto spregledana rizična populacija, med katerimi je ob
višji pojavnosti duševnih težav tudi 2- do 6-krat večja pojavnost samomorilnih teženj.

*

Danijela Janša, specialistka psihiatrije, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Gotska 18,
Ljubljana, danijela.jansa@scoms-lj.si.
Nada Hribar, specialistka klinične psihologije in psihoterapevtk, Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše v Ljubljani, Gotska 18, Ljubljana, nada.hribar@scoms-lj.sia.
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Najstnike, ki dokončajo samomor, lahko razdelimo v dve skupini:
1. velika skupina predvsem fantov, ki imajo v anamnezi agresivno vedenje, impulzivne in silovite reakcije
na stres in komorbidno odvisnost od drog in alkohola.
2. veliko manjša skupina obeh spolov z anksioznimi in depresivnimi motnjami ter bipolarnimi in
psihotičnimi motnjami.
Večina mladostniških samomorov je posledica impulzivnih odločitev in dejanj, ki jim predhodijo stresni
dogodki, kot so razpad partnerske zveze, prepiri med prijatelji, disciplinske težave, ki pa so pravzaprav že
posledica mladostnikovih osnovnih psihopatoloških motenj.
Praktično vsi otroci in mladostniki, ki so dokončali samomor, so imeli v času smrti neko psihiatrično
motnjo, ki je v polovici primerov trajala že vsaj dve leti.
Podatek o samomoru v najožjem sorodstvu pomeni dva- do trikrat večjo nevarnost tudi za rizičnega
mladostnika. To je lahko tako posledica imitacije ali identifikacije z umrlim bližnjim kot tudi posledica
odraščanja z duševno bolnim staršem ali sorojencem. Pomembna pa je tudi genska komponenta.
Študije kažejo, da suicidalno vedenje lahko vzpodbudi mladostnikovo védenje o nekem podobnem dogodku v njegovi bližini, pa tudi knjige, filmi ali novice v medijih o samomoru njemu sicer neznane
osebe. 7 do 14 dni je tisti kritični čas, ko se poveča število samomorilnih dejanj pretežno mladih ljudi po
objavi novice v medijih; število teh dogodkov raste proporcionalno s številom objav.
Pri tem je zelo pomembno, da se ne poroča senzacionalistično, se ne romantizira samomorilnega dejanja,
ne idealizira žrtev, ne minimalizira duševnih in drugih žrtvinih težav in ne poroča v podrobnostih o
načinu, kako je bil samomor izveden.
Na žalost se tudi pri delu z otroki in mladostniki srečujemo s samomorilnim vedenjem, poskusi samomora in tudi dokončanimi samomori.
Več kliničnih izkušenj imamo z dogodki, kjer so otroci posredno povezani s samomorom (kot priče,
obremenjeni z izjavami, sporočili) ali poskusi samomora, in se zaradi travmatiziranosti vključijo v psihoterapevtsko obravnavo. Manj pa imamo izkušenj s primeri, ko se samomor zgodi in si otrok ali
mladostnik vzame življenje.
Informacija o samomoru je vedno šokantna za terapevta in strokovni tim, ki se je z otrokom ali mladostnikom ter njegovo družino terapevtsko ukvarjal.
Običajno nam informacijo o samomoru posredujejo starši ali rejniki, različne ustanove (Centri za socialno delo, zdravnik iz zdravstvenega doma, vzgojitelji ) ali v nekaterih primerih strokovni delavci šol in
drugi. Včasih izvemo za samomor naknadno iz časopisa, npr. pri tistih, ki so bili pri nas v obravnavi.
Ker se posamezni primeri med seboj razlikujejo, je težko povsem določiti potek dogodkov in načine
pomoči. V naši ustanovi je običajno obravnava timska in v njej sodeluje več strokovnih delavcev.
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Poročanje in pomoč ob samomoru otroka in mladostnika lahko strnemo v več faz:
Terapevt, ki dobi informacijo o samomoru otroka ali mladostnika, obvesti druge člane strokovnega tima
(psihologa ali kliničnega psihologa, psihiatra, socialnega delavca, specialnega pedagoga, pedagoga ). Sledi
neformalni sestanek strokovnega tima, da lahko govorijo o samem dejanju, načinu, času, razlogih za
samomor, spregovorijo o lastnem doživljanju in si pri tem nudijo oporo.
Seznanitev z dogodkom strokovnega vodjo oziroma direktorja. Na širšem strokovnem timu se predstavijo samo določeni primeri, posebno tisti, pri katerih ima strokovni tim večje dileme in se konzultira
z drugimi glede nadaljnjih korakov. Običajno je potreben tudi pogovor z drugimi delavci (administracija), ki so imeli stike z omenjenim otrokom ali mladostnikom.
Pomoč družini oziroma staršem, če to želijo, izrekanje sožalja pisno ali osebno, če si želijo stika s terapevti
in to dopustijo, pri čemer je potrebno upoštevati meje zasebnosti.
Iskanje pomoči za strokovni tim pri zunanjem supervizorju, ki se ukvarja s prevencijo samomora. Srečanje
je pomembno organizirati čim prej po kritičnem dogodku (omejene možnosti).
Ureditev dokumentacije, pregled dogodkov po času in kratek zapis o samomoru (čas, način, kdo nam je
sporočil), ki se vloži v spis.
Nadaljnji potek pomoči strokovnjaku v ustanovi je odvisen od posameznika, ali išče pomoč supervizorja
ali se konzultira s člani strokovnega tima, odvisno od doživljanja, pritiskov staršev otroka ali njihove
želje po kontaktu s terapevtom, morebitnega vpogleda v dokumentacijo, pritožbe ipd.
Doživljanje terapevta je poleg osebne predelave čustev odvisna tudi od podpore strokovnega tima. Kjer
si terapevti bolj zaupajo, čustva lažje izrazijo in lahko pričakujejo medsebojno podporo. Pomembno je,
da vsi strokovnjaki v timu osvetlijo zadnja dogajanja pred samomorom, potek obravnave in da imajo
večkrat priložnost govoriti o tem.
Običajno so glavne komponente doživljanja terapevta in drugih članov tima ob tem: prizadetost, žalost,
razočaranje, strah, jeza, sram, tesnoba, občutki krivde, negotovost, sočutje ipd.
Zdi se, da je vloga terapevta pri delu z otroki in mladostniki nekoliko drugačna zaradi neposrednega
stika z otrokom in občutka večje odgovornosti, pogosto jih tudi doživljamo kot žrtve v družinskem in
širšem okolju.
Ob kritičnem dogodku so vedno aktualna vprašanja: kaj bi lahko še naredili, ali smo kaj spregledali, ali
smo pravočasno ukrepali? Terapevt je ob samomoru otroka in mladostnika postavljen pred dejstvo, da
ima terapevtska obravnava omejene možnosti. Mnogokrat se terapevt že med obravnavo srečuje s slabšo
motiviranostjo za sodelovanje, pri starših ali otrocih in mladostnikih.
V terapevtski obravnavi otrok po večini sodelujejo starši, pri mladostnikih ne vedno. Motivi za samomorilno vedenje so lahko pri otrocih in mladostnikih številni in kompleksni. Mnogi so povezani s
konfliktnimi družinskimi odnosi, nenadnimi travmatskimi dogodki, intrapsihičnimi konflikti in slabo
samopodobo, šolsko neuspešnostjo, depresivnostjo, zlorabo drog, pojavom psihoz ipd.
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Pri poročanju medijev o samomoru otroka ali mladostnika se sprašujemo:
tLPMJLPKFQPSPƦBOKFTQMPIFUJƦOP 
tLPMJLPKFMBILPPCKFLUJWOP 
tJOƦFTFQPSPƦBPUFN LPMJLPKFMBILPTQMPILPSJTUOP
t%JMFNFHMFEFQSBWJDPPCWFÝƦFOPTUJESVHJIJOQSBWJDEP[BTFCOPTUJ
Glede medijev, ki poročajo o samomoru, je pomembno:
Po naših izkušnjah na srečo ni veliko pritiskov novinarjev (so pa posamezni poskusi ali pa omenjajo institucijo), da bi povpraševali o konkretnih primerih, kar je nedopustno tudi iz vidika varovanja podatkov.
Ob vsakem samomoru je prizadeto veliko ljudi: če je to šolski otrok ali dijak, gre za čustveno stisko
mnogih sošolcev, prijateljev in z medijsko pozornostjo se lahko stiska poveča ali doseže negativni učinek
in poveča možnost posnemanja.
Poročanje o samomoru otroka ali mladostnika naj ne bo senzacionalistično in enostransko, saj so lahko
vzroki zelo različni, prepleteni in kompleksni.
Bolj kot poročanje in izpostavljanje posameznega otroka v medijih se nam zdi pomembna pomoč
in edukacija po dogodku samem, npr. v družini, v šoli, strokovnem timu. Mediji imajo lahko tukaj
pomembno vlogo, ko pišejo o pomoči in reševanju problemov ter duševnem zdravju nasploh.
;BLMKVŗFL
Ob vsakem samomoru otroka in mladostnika je prizadeto veliko ljudi. To niso samo svojci, temveč tudi
sovrstniki, prijatelji in sošolci, za katere je zelo pomembno, da se zaradi ranljivosti in povečane sugestibilnosti na primeren način seznanijo s tragičnim dogodkom.
Prav tako je tudi pomembno, da imajo strokovni delavci, ki so otroka ali mladostnika obravnavali,
možnost, da spregovorijo o lastnem doživljanju ob samomoru in ob tem dobijo primeren suport.
Ob poročanju medijev pri samomoru otroka in mladostnika se odpira več vprašanj in etičnih dilem, zato
podpiramo upoštevanje strokovnih smernic.
-JUFSBUVSB
$BSS "  ɨFIBOECPPLPG$IJMEBOEBEPMFTDFOU$MJOJDBM1TZDIPMPHZ"$POUFYUVBM"QQSPBDI
-POEPOBOE/FX:PSL3PVUMFEHF
$IJMEBOEBEPMFTDFOU1TZDIJBUSZ  .3VUUFS &5BZMPS FE FE0YGPSE#MBDLXFMMTDJFODF
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NUŠA KONEC JURIČIČ, MOJCA ZVEZDANA DERNOVŠEK*
1PW[FUFL
V prispevku je na kratko predstavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja za
obdobje 2011 do 2016 s pripadajočim akcijskim programom ter metoda priprave osnutka, s poudarkom
na pripravi vsebine o preprečevanju samomora.
Ključne besede: duševno zdravje, samomor, nacionalni program
"CTUSBDU
In this article draft document of the Resolution of National programme for Mental Health for period
GSPNUP XIJDIJODMVEFTBMTPBO"DUJPO1MBO JTTIPSUMZQSFTFOUFE1SFQBSJOHPGUIFmFMEPG
TVJDJEFQSFWFOUJPO XIJDIJTBQBSUPGUIJTQSPHSBNNF JTTUSFTTFE
,FZXPSET.FOUBM)FBMUI TVJDJEF /BUJPOBMQSPHSBNNF
6WPE
Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot stanje dobrega počutja, v katerem
posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in
plodno dela ter prispeva v skupnost. Varovanje duševnega zdravja vključuje tri medsebojno povezane in
delno prekrivajoče se komponente: promocijo (krepitev) duševnega zdravja, preprečevanje duševnih motenj, zdravljenje duševnih motenj ter rehabilitacijo. Ravnotežje med temi tremi komponentami moramo
graditi na zgodovinskih, kulturnih, strukturalnih in etičnih dejavnikih in okoliščinah, izhajajočih iz
aktualnih okoliščin (Mikuš Kos, 2006). Pomemben del varovanja duševnega zdravja je tudi rehabilitacija
po zdravljenju in skrb za osebe s kronično duševno motnjo. Duševno zdravje človeku ni dano samo po
sebi, temveč se krepi ali slabi v stalni soodvisnosti s človekovim telesnim zdravjem ter ožjim in širšim
družbenim, socialnim in naravnim okoljem.
Prizadevanja za celostni pristop k preprečevanju samomora kot javnozdravstvenega problema v Sloveniji
Najbolj izstopajoč javnozdravstveni kazalec stanja duševnega zdravja v naši državi je samomorilnost
.BSVÝJƦ  7MFUVKFW4MPWFOJKJTBNPNPSTUPSJMPMKVEJ LPMJƦOJLTBNPNPSBKF[OBÝBM

*

Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka socialne medicine, predstojnica odd. za socialno medicino in promocijo zdravja, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, vodja ožje delovne skupine za pripravo poglavja o preprečevanju
samomora v okviru predloga Resolucije nacionalnega programa duševnega zdravja 2011– 2016.
Izr. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., specialistka psihiatrije, članica delovne skupine za pripravo
predloga Resolucije nacionalnega programa duševnega zdravja 2011– 2016.
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 QSFCJWBMDFW 1SJLB[VNSMKJWPTUJWSFHJKJ$FMKF  7NOPHJIQSJNFSJIKFTBNPNPSQPWezan s težavami v duševnem zdravju, med temi predvsem z depresijo. V Sloveniji so med najpogostejšimi
težavami v duševnem zdravju depresivne motnje in tesnobnost. V letu 2006 je bilo zaradi vseh bolezni,
poškodb in zastrupitev 6,8 odstotka dni upravičene zadržanosti z dela zaradi duševnih motenj, med temi
najpogosteje depresije, reakcije na hud stres in prilagoditvenih motenj (Jeriček Klanšček, Zorko, Roškar,
 /BWTPÝJSJOPQSPCMFNBTBNPNPSBTUBPQP[PSJMBäFCSBUB#PKBOJO*WP1JSD QJPOJSKBFQJEFNJPMPHJKFTBNPNPSBW1SFHMFEV[ESBWKBW%SBWTLJCBOPWJOJNFEMFUPNBJO7OKFNTUB[BQJTBMB EB
»preprečevanje nasilne smrti res ni toliko zdravstveni ali celo javni zdravstveni problem, je pa kljub tem
QPNFNCFOQPQVMBDJKTLJQSPCMFNj,PMJƦOJLTBNPNPSBKFUBLSBU[OBÝBMxTBNPjQSFCJWBMDFW
(Marušič, Zorko, 2003). »Samomor je dejanje, s katerim se je človek usmrtil, pri čemer ga je vodila
UFäOKBW[FUJTJäJWMKFOKF P[JSPNBKFCJMUBLOBNFOJ[OKFHPWFHBWFEFOKBPƦJUFO[BPLPMJDP jKFMFUB
zapisal prof. dr. Lev Milčinski, prvi vplivni slovenski suicidolog, ki mu gre poleg številnih prizadevanj
za osvetlitev pojava samomora, zasluga tudi za vzpostavitev Nacionalnega registra samomora in samoNPSJMOFHBQPTLVTBäFEBMKOFHBMFUB1PEBULJSFHJTUSBTBNPNPSBTPCJMJWOFJ[NFSOPQPNPƦWTFN 
ki so razumeli, da pojav presega zdravstvene okvire, in so želeli, da bi s konkretnimi aktivnostmi ter
medsektorskimi pristopi zmanjšali njegovo pogostost. Prvi predlog za pripravo nacionalnega programa s
TUSPLPWOJNJJ[IPEJÝƦJKFäFMFUBTTPEFMBWDJQSJQSBWJMBQSPGES0OKB(SBE5FLBWƦJƦ (SBE5FLBWƦJƦ 
(SBE5FLBWƦJƦ  ,BSOFLBKMFUKFUSBKBMP EBTFKFOBQSPCMFNBLUJWOFKFPE[WBMBQPMJUJLB.JOistrstvo za zdravje je leta 2003 na predlog Slovenskega združenja za preprečevanje samomora imenovalo
strokovno delovno skupino za pripravo nacionalnega programa za preprečevanje samomora. Njeno delo
sta usmerjala pokojni prof. dr. Andrej Marušič in prof. dr. Onja Grad Tekavčič, vanjo pa so bili vključeni
strokovnjaki s področja javnega zdravja, psihiatrije in splošne medicine. Skupina je pripravila obsežen
predlog osnutka in ga posredovala ministrstvu za zdravje, ki pa je delo na nacionalnem programu za
preprečevanje samomora prekinilo, saj za dokument v tistem času ni obstajala nobena pravno formalna
podlaga (Nacionalni program za znižanje samomora v Sloveniji, osnutek, 2003).
1SJQSBWBQSWFHBOBDJPOBMOFHBQSPHSBNB[BEVÝFWOP[ESBWKFW4MPWFOJKJ
7 [BƦFULV MFUB  KF NJOJTUSTUWP [B [ESBWKF VTUBOPWJMP EFMPWOP TLVQJOP TUSPLPWOKBLPW [B QSJQSBWP
predloga Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja (v nadaljevanju NPDZ). Osnova za
pripravo NPDZ je bil Zakon o duševnem zdravju, ki je začel veljati avgusta 2008 (Uradni list RS, št.
77/08). Ta zakon je v 7. členu opredelil nujnost priprave nacionalnega programa duševnega zdravja za
obdobje najmanj pet let, ki naj vsebuje strategijo razvoja varovanja duševnega zdravja, akcijski načrt za
varovanje duševnega zdravja, cilje, organizacijo, razvoj in naloge izvajalcev, mrežo izvajalcev programov
in storitev za duševno zdravje ter nosilce nalog za uresničevanje nacionalnega programa.
%FMPEFMPWOFTLVQJOF[BQSJQSBWP/1%;QSJNJOJTUSTUWV[B[ESBWKF
Delovna skupina je preučila člene Zakona o duševnem zdravju. Z upoštevanjem dokumentov Svetovne
zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije ter Evropskega pakta za duševno zdravje in
dobro počutje, ki je bil sprejet v času slovenskega predsedovanja Svetu EU junija 2008 v Bruslju, s
preučitvijo nacionalnih programov za duševno zdravje v nekaterih evropskih državah ter pregledom
dostopnih podatkov o potrebah in virih, je opredelila ključna prednostna področja in cilje, ki naj bi
jih vseboval nacionalni program. Člani delovne skupine smo se na prvem sestanku dogovorili o načinu
dela oziroma o odgovornosti za posamezna področja. Področje preprečevanja samomorilnega vedenja je
bilo edino, za katero je že obstajalo primerno strokovno gradivo – osnutek nacionalnega programa, ki
je lahko služil kot izhodišče za pripravo NPDZ. Ker samomorilno vedenje sodi v Sloveniji med najbolj
1PHMFEtɨF7JFX7]
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pereče probleme, je bila za to področje imenovana posebna ožja delovna skupina, katere delo sem vodila
avtorica tega prispevka. Člani delovne skupine smo se srečevali na rednih sejah, ki so bile namenjene
pregledu in usklajevanju vsebin posameznih poglavij, odprtih vprašanj ter dilem. Po pripravi in pregledu
vseh vsebinskih sklopov je bilo očitno, da je obseg nastajajočega NPDZ prevelik, posamezni vsebinski
sklopi pa med seboj neusklajeni, zato ga je bilo potrebno skrajšati in poenotiti. To delo je opravila ožja
skupina pri ministrstvu za zdravje pod vodstvom prof. dr. Mojce Z. Dernovšek. Predlog NPDZ brez
BLDJKTLFHBOBƦSUBKFÝFMWQSWPKBWOPPCSBWOBWPTFQUFNCSB%PäJWFMKFOFLBKEPQPMOJUFWJOLSJUJL LJ
so bile predstavljene članom delovne skupine. Sledilo je ponovno usklajevanje vsebine in razprava o dilemah nacionalnega programa. Po uskladitvi in upoštevanju predlogov iz javne razprave ter oblikovanju
vsebinskega dela NPDZ je delovna skupina pri ministrstvu za zdravje v letu 2010 pričela pripravljati
akcijski načrt kot prilogo oziroma sestavni del nacionalnega programa. Predlog NPDZ je bil skupaj z
akcijskim načrtom aprila 2011 dan v drugo javno obravnavo, ki je bila zaključena maja 2011.
1PW[FUFLQSFEMPHB3FTPMVDJKFOBDJPOBMOFHBQSPHSBNBEVÝFWOFHB[ESBWKBo
7 VWPEV dokumenta je predstavljena vizija in poslanstvo NPDZ, duševno zdravje z mednarodnega
vidika, metodologija priprave in izhodišča za pripravo NPDZ. V izhodiščih je poudarjeno, da duševno
zdravje ne sodi le v zdravstveni sektor, temveč preči vse sektorje in politike, izpostavljeni pa so pomen
duševnega zdravja za posamezne starostne skupine prebivalstva, promocija duševnega zdravja, stigma
oziroma diskriminacija na področju duševnega zdravja, samomorilno vedenje, ki je pogosto povezano
s škodljivim uživanjem alkohola, ter mreža izvajalcev programov in storitev za duševno zdravje v okviru
javne službe v razvitih državah. V poglavju 4UBOKFW4MPWFOJKi je predstavljeno duševno zdravje različnih
skupin, stigma in socialna izključenost, samomorilno vedenje ter aktualne mreže izvajalcev storitev na
področju duševnega zdravja v Sloveniji. V poglavju 0QSFEFMJUFWQSFEOPTUOJIQPESPŗJK QPUSFCJODJMKOJI
TLVQJO/1%; je opredeljenih naslednjih osem prednostnih področij: 1 – promocija duševnega zdravja
in univerzalna preventiva duševnih motenj; 2 – promocija in varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov; 3 – promocija in varovanje duševnega zdravja delovno aktivne populacije; 4 – promocija in
varovanje duševnega zdravja starostnikov; 5 – obravnava duševnih motenj v skupnosti; 6 – boj proti stigmi in socialni izključenosti; 7 – preprečevanje samomora in 8 – mreža služb za duševno zdravje. Potrebe
so ocenjene glede na prednostna področja. Med ciljnimi skupinami NPZD so opredeljeni družine,
otroci in mladostniki, aktivna populacija, starejši, osebe z duševnimi motnjami, druge ranljive skupine
s povečano verjetnostjo razvoja duševnih motenj in samomorilnega vedenja, strokovnjaki, ki delajo na
področju duševnega zdravja ter drugi, kot so na primer politični odločevalci, novinarji. Sledi poglavje
$JMKJ  TUSBUFHJKF JO VLSFQJ [B EVÝFWOP [ESBWKF, v katerem je opredeljenih šest ciljev s pripadajočimi
strategijami, ukrepi ter nalogami izvajalcev, ki podpirajo osem prednostnih področji NPDZ. Program je
zaključen s poglavjema 1PKNPWOJL ter 7JSJMJUFSBUVSF.
Priloga predloga NPDZ je "LDJKTLJ OBŗSU SFTPMVDJKF P OBDJPOBMOFN QSPHSBNV EVÝFWOFHB [ESBWKB
o. Akcijski načrt vsebuje štiri vsebinske sklope nalog, ki konkretizirajo cilje, strategije in ukrepe
v podporo prednostnim področjem NPDZ: 1 – naloge, ki podpirajo implementacijo NPDZ, izdelava
protokolov meril in normativov; 2 – mreža služb za duševno zdravje s poudarkom na novih kapacitetah
in dopolnitvah sedanjih služb; 3 – aktivnosti promocije duševnega zdravja, preventive duševnih motenj,
preprečevanja samomora in stigme na nacionalni ravni z dolgoročnimi učinki; 4 – evalvacija in raziskovanje. Vsak sklop nalog je razdeljen na več posameznih nalog; vsaki od teh nalog je dodan opis naloge,
predvideni kazalniki, odgovorni nosilec (ustanova) ter sodelujoče ustanove, finančni viri, specifikacija
stroškov, osnova za izračun stroškov in celotni strošek, razporeditev nalog in stroškov po posameznih
letih ter koristi nalog. Pomembno je izpostaviti, da akcijski načrt poudarja povezovanje zdravstvene
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mreže izvajalcev (trenutne in predvidene razširjene) s socialnim varstvom ter vzgojno-izobraževalnim
področjem s ciljem, da se različne službe za področje duševnega zdravja v lokalnem okolju čim bolj
skladno in povezano prilagajajo posamezniku in njegovim potrebam.
%FMPPäKFTLVQJOF[BQSJQSBWPQPHMBWKBPQSFQSFŗFWBOKVTBNPNPSB
Ena od ožjih delovnih skupin je bila skupina za pripravo poglavja o preprečevanju samomora. Skupina je
bila sestavljena iz šestih članov iz splošne medicine, psihiatrije in javnega zdravja. Ob povabilu k pripravi
vsebine o preprečevanju samomora, tokrat v okviru NPDZ, so se v ožji delovni skupini porajali dvomi in
razmišljanja, da bi moral biti samomor kot velik javnozdravstveni problem opredeljen v posebnem nacionalnem programu, podobno torej, kot smo ga pripravljali že v letih 2003 in 2004. Po razpravi na sestanku z vodstvom Slovenskega združenja za preprečevanje samomora smo se člani ožje delovne skupine
strinjali, da je pripravo prvega NPDZ v Sloveniji vendarle nujno in smiselno izkoristiti za umestitev
vsebine o preprečevanju samomora. Nujno predvsem zato, ker bi bilo nerealno pričakovati, da bi nam
ob pripravi NPDZ uspelo v doglednem času pripraviti in sprejeti še nacionalni program o preprečevanju
samomora. Smiselno zato, ker je samomorilno vedenje eden najbolj negativnih kazalnikov duševnega
zdravja skupnosti ali posameznika. Pogojeno je s številnimi dejavniki, ki so zunaj dosega zdravstva, in
zato nujno potrebuje interdisciplinarne pristope in ukrepe, enake ali podobne tistim na področju krepitve duševnega zdravja, ki naj bi jih obravnaval prvi NPDZ. Rečeno drugače – boljše duševno zdravje
zmanjšuje tveganje za samomor.
Pri pripravi vsebine za poglavje o preprečevanju samomora smo se oprli na že omenjeni osnutek nacionalnega programa (v nadaljevanju NP) preprečevanja samomora iz leta 2004, na predlog za pripravo
/1J[MFUB  UFSOBEPLVNFOUFOFLBUFSJIESäBW LJPCSBWOBWBKPTBNPNPSCPEJTJWTBNPTUPKOFN
nacionalnem programu ali strategiji, kot sta primera Irske in Škotske, ali v širšem okviru programov za
duševno zdravje. Skupina je v prvi fazi dela pripravila širok osnutek poglavja o preprečevanju samomora.
Ta je vseboval namen ter osnovne vrednote in načela NP, prikaz stanja na področju samomorilnega
vedenja v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami ter natančen opis varovalnih dejavnikov ter dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje. Vseboval je podrobno predstavitev ciljnih skupin glede na
stopnjo ogroženosti za samomorilno vedenje ter možnosti za delo na področju primarne, sekundarne in
terciarne preventive v okviru posameznih ciljnih skupin. V zadnjem delu je predlog vseboval cilje, strategije in ukrepe ter ključne akterje na področju preprečevanja samomorilnega vedenja. Zaradi prevelikega
obsega celotnega osnutka NPDZ je bilo potrebno krčenje vsebine in njeno logično združevanje tudi na
področju samomora, vendar tako, da ohranimo bistvene sestavine za učinkovitost programa.
1PESPŗKFQSFQSFŗFWBOKBTBNPNPSBWQSFEMPHVSFTPMVDJKF/1%;o
Teoretično samomor obravnavata dve poglavji NPDZ. V poglavju Izhodišča za pripravo NPDZ so
predstavljeni problem samomora, dejavniki tveganja ter varovalni dejavniki, problem nedelovanja registra samomora v Sloveniji, podrobneje pa je med dejavniki tveganja izpostavljeno uživanje alkohola.
V poglavju Stanje v Sloveniji je prikazan samomor skozi prostor in čas, s poudarkom na razlikah v
samomoru glede na spol in starostne skupine ter regijske razlike. Preprečevanje samomora je sedmo
prednostno področje osnutka resolucije NPDZ. Neposredno ga podpira peti cilj s štirimi strategijami in
pripadajočimi ukrepi. Te strategije so naslednje: 1 – izboljšanje prepoznavanja samomorilne ogroženosti;
2 – izboljšanje obravnave samomorilno ogroženih oseb in njihovih svojcev; 3 – zmanjševanje dostopnosti do sredstev in metod za samomor in 4 – sistematično zbiranje podatkov o samomorilnem vedenju
ter spremljanje sprememb in značilnosti tega vedenja. Navedene strategije posredno podpirajo vsi ostali
cilji NPDZ ter naloge, zapisane v akcijskem programu NPDZ. Prva strategija ima podporo predvsem
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v sklopih nalog, ki opredeljujejo aktivnosti promocije duševnega zdravja, preventive duševnih motenj
in preprečevanja samomora z vidika izobraževanja in usposabljanja različnih strokovnih in nestrokovnih
javnosti za zgodnje prepoznavanje in odzivanje na probleme duševnega zdravja. Druga strategija ima
podporo v mreži služb za duševno zdravje na področju odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije, tako
v smislu krepitve in dopolnitve obstoječe mreže kot tudi razvoja novih oblik in virov pomoči. Velik
poudarek je tudi na vzpostavitvi boljšega in dorečenega sodelovanja med različnimi službami s pripravo
ustreznih protokolov in normativov. Tretjo strategijo konkretizirajo ukrepi in naloge, kot so opozarjanje
na potrebnost omejevalne politike glede dostopnosti sredstev in metod za samomor, ter oblikovanje
navodil in priporočil, smernic in drugih pristopov za zmanjšanje dostopnosti do strelnega orožja, zdravil,
okoljskih strupov, sredstev in mest za obešenje in skok z višine. Četrto strategijo konkretizirajo ukrepi,
kot so ponovna vzpostavitev registra samomorov (ki od leta 2000 ne deluje več) ter uvedba registra
samomorilnega poskusa z izdelavo ustreznih predlogov in predpisov. Temeljno podporo preprečevanju
samomora in težav v duševnem zdravju pa zagotovo predstavlja sklop nalog promocija duševnega zdravja
v najširšem pomenu besede, ki je hkrati prvo prednostno področje predloga NPDZ.
;BLMKVŗFL
Področje preprečevanja samomora je z vključitvijo v predlog nacionalnega programa za duševno zdravje
zagotovo izgubilo svojo specifičnost in celovitost, ki bi jo imelo v samostojnem dokumentu, a je hkrati
pridobilo v smislu podpore zavedanju, da je neločljivo povezano s širšim duševnim zdravjem oziroma
nezdravjem in da ga je kot takšnega potrebno obravnavati. Če se bo pokazala možnost, je v prihodnosti
mogoče pripraviti samostojni program za preprečevanje samomora.
Predstavljeni predlog je prvi predlog nacionalnega programa za duševno zdravje v RS. V tej luči ga je
tudi potrebno brati in komentirati. Predlog ni idealen, saj gre za prvi poizkus sinteze izredno širokega
področja, ki ga predstavlja duševno zdravje. Pa vendar predlog vključuje bistvene elemente, poglede in
predloge ter akcijski program, kar je dobra osnova za dopolnjene in razčlenjene dokumente, ki bodo
izhajali iz tega osnovnega. Pomembno je, da so v predlog NPDZ že vključeni tudi primeri obstoječih dobrih praks, ki se v Sloveniji izvajajo na področju krepitve duševnega zdravja, obravnave oseb z duševnimi
motnjami ter preprečevanja samomora, predvidena je tudi njihova širitev na vseslovenski prostor.
S predlaganim dokumentom, če bo sprejet, se bomo končno približali mnogim državam, ki so že pred
desetletji zaznale nujnost priprave nacionalnega programa za duševno zdravje, in hkrati okrepili pomen,
ki ga duševno zdravje predstavlja za dobrobit posameznika, skupnosti in države. Zato je prav, da predlog
sprejmemo in čim prej krenemo na pot njegovega uresničevanja. Na tej poti bo potrebno veliko modrosti
in potrpežljivosti, da bomo iz širokega nabora številnih nalog izbrali najpomembnejše, ali morda v danih
pogojih za prvo nekajletno obdobje, najlaže uresničljive.

-JUFSBUVSB
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zdravja otrok v skupnosti?. V: Mozaik našega delovanja. Zbornik prispevkov ob 50-letnici svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Ljubljana; 2006: 120–143.
Marušič A . Kako svetla je lahko prihodnost na področju duševnega zdravja? Svetovni dan duševnega
zdravja. Zdrav Var 2001; 40: 11–13.
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3JN TFQUFNCFS
ALENKA TANČIČ GRUM, VITA POŠTUVAN*
Evropski simpozij o samomoru in samomorilnem vedenju, ki je v svojih trinajsti izvedbi zaživel v Rimu
v septembru 2010, se v strukturi in vsebinskih poudarkih ni veliko razlikoval od prejšnjih. Ker pa se
znanstvena spoznanja vedno nadgrajujejo, smo izbrali nekaj strokovnih utrinkov s kongresa, ki so nam
najbolj ostali v spominu.
T. Niederkrotenthaler: Evidence of copycat effects after media reports on suicide: A population-based
ecologic study on the theory of differential identification ali Wertherjev in Papagenov učinek pri poročanju
o samomoru
Pojem Wertherjev učinek izhaja iz povečanja števila samomorov po izdani Goethejevi knjigi Življenje
mladega Wertheja, v kateri se glavni junak zaradi nesrečne ljubezni ustreli. Nasprotno pa Papageno,
junak Mozartove opere Magična piščal, v podobni situaciji uspešno premaga svoje samomorilne misli, zato bi lahko po analogiji preventivni učinek nekega besedila poimenovali tudi Papagenov učinek.
Avtor prispevka je analiziral poročanje o samomoru v novinarskih člankih in ugotovil, da negativna
(pesimistična) mnenja strokovnjakov, ki so podkrepljena z besednimi zvezami, ki izražajo gotovost (npr.
nikoli, vedno), in epidemiološkimi podatki, povečujejo število samomorov. Problem torej ni (le) v tem,
da so te vsebine v člankih prisotne, temveč način poročanja, število podrobnosti in splošen vtis, ki ga
članek pusti pri bralcih.
4JNQP[JK4BWJOHBOE&NQPXFSJOH:PVOH-JWFTJO&VSPQF 4&:-& ali Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi
Simpozij o projektu SEYLE je vseboval opis metode in izzivov tega velikega evropskega poskusa
zmanjševanja samomorilnega vedenja in nezdravega življenjskega sloga med mladostniki in meril za
diagnosticiranje duševnih bolezni med mladostniki. Projekt vsebuje tri vrste intervencij (delavnice
ozaveščanja, izobraževanje učiteljev s pristopom QPR in presejanje), ki se bodo primerjale s kontrolno
skupino. Prva primerjava števila dijakov z visokim tveganjem za samomor pred intervencijami in po
njih kaže, da se število le-teh znižuje v vseh intervencijah in tudi v kontrolni skupini. To pomeni da
ima sodelovanje v študiji pomemben pozitiven vpliv na mlade. Med dvanajstimi državami v projektu
sodeluje tudi Slovenija.

*

Asist. Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih., Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
alenka.tancic@ivz-rs.si
Asist. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., Slovenski center za raziskovanje samomora, Oddelek za preučevanje zdravja, UP Inštitut Andrej Marušič, Muzejski trg 2, 6000 Koper, vita.postuvan@upr.si
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A. Beautrais: Understanding Suicide in the Light of Different Transcultural Phenomena ali Kaj sploh je
kultura (na področju samomora)?
V zadnjih letih opažamo povečan interes za preučevanje bioloških vidikov duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Pri tem pogosto naletimo na procese redukcije tega kompleksnega človekovega vedenja na manjše dele, ki jih je pogosto težko povezati med seboj. Redukcionizem je nasproten poskusom
celostnega razlaganja samomorilnega vedenja – pri čemer ima kultura velik pomen. Težava nastane, ker
obstaja 150 definicij kulture in ker je kultura vedno kompleksen pojem. Tako moramo pri raziskovanju
vpliva kulture spremeniti tudi načine njenega preučevanja – pri čemer se lahko zgledujemo po znanostih,
kot so sociologija, antropologija ali etnologija, ki so te metode že dodobra razvile. Samo z novimi načini
bomo lahko zares celostno razumeli samomor – kajti, tudi biologija ni neodvisna od kulture (ali kot je
povedala avtorica: »Biology is not culturally-free.«).
P. Kelly: Remembering the past, Living the present, Shaping the future ali Kako z otrokom spregovoriti o
samomoru starša?
Pogosto se sprašujemo, kako in če sploh z otrokom govoriti o samomoru starša. Avtor prispevka odgovarja, da je z otrokom vsekakor potrebno spregovoriti o tej temi, vendar je potrebno pri tem previdno
upoštevati njegova leta, okoliščine samomora in otrokovo pripravljenost za pogovor. Med usmeritvami
za način govorjenja o samomoru starša je poudaril, da je treba otroku takoj povedati resnico o smrti,
pri čemer pa ne navajati podrobnosti; da je zgodbo smiselno razdeliti na več delov, da jo bo otrok lažje
razumel in da je potrebno poudariti, da je pri samomoru šlo za odločitev in da torej nihče drug ni bil
odgovoren ali kriv, da se je dejanje zgodilo.
4 -BQJFSSF " TZTUFNBUJD SFWJFX PG FMEFSMZ TVJDJEF QSFWFOUJPO QSPHSBNT ali Kaj se dogaja na področju
preventive samomora med starostniki?
Med najpomembnejšimi ugotovitvami prispevka je avtorica navedla pomanjkanje raziskav na področju
preprečevanja samomora med starejšimi. Izpostavila je, da so se kot obetavne in inovativne pokazale
strategije, ki spodbujajo pozitivno staranje, kakovost življenja, uspešno spoprijemanje s težavami in krepitev posameznikovih sposobnosti, žal pa je na tem področju še zelo malo razvitih programov. Pokazalo se
je tudi, da preventivni programi bolj koristijo ženskam kot moškim ter da ženske bolj uporabljajo socialne vire pomoči. Nadaljnji izzivi tega področja so v izvajanju kakovostnih raziskav, vključevanju starejših
moških v preventivne programe, izobraževanju zdravnikov, svojcev in ostalih vratarjev sistema …
%%F-FP*NQPSUBODFPGUIFMBTUDPOUBDUXJUIIFBMUIDBSFQSPGFTTJPOBMT&WJEFODFGSPNQTZDIPMPHJDBMBVUPQTZ
study of middle-aged and elderly suicides ali Kakšno vlogo ima lahko zdravnik pri preventivi samomora?
Na avstralskem inštitutu za raziskovanje in preprečevanje samomora Australian Institute for Suicide Research
and Prevention so izvedli raziskavo, v okviru katere so s pomočjo psiholoških avtopsij in podrobnosti iz zadnjega stika z zdravstvenim osebjem preučevali samomore posameznikov srednjih let in starostnikov. Pokazalo se je,
da so posamezniki, ki so kasneje storili samomor, na zadnjem obisku pri zdravniku zelo redko sami spregovorili
o samomorilnih mislih, na zdravnikovo spraševanje o samomorilnem vedenju pa so se večinoma odzvali. Zato
je ključnega pomena, da zdravnik s pacientom odkrito in neposredno spregovori o samomoru, kadar pri njem
opazi opozorilne znake ali prepozna dejavnike tveganja. Pri tem lahko zdravniku pomaga dobro poznavanje pacienta (posameznega pacienta lahko zdravnik spremlja celo življenje) ter zaupen odnos, ki ga je z njim zgradil.
1PHMFEtɨF7JFX7]

KONGRESNI POGLED

1030İ*-04(-0#"-$0/'&3&/$&.",*/(4&/4&
0'46*$*%& 1SBHB OPWFNCFS
VITA POŠTUVAN*
Naslov Making sense ali po naše Najti smisel, ki so ga ustvarjalci Interdisciplinarne globalne mreže za
dinamično raziskovanje in založništvo (Inter-Disciplinary.net; A Global Network for Dynamic Research
and Publishing) dali prvemu globalnemu srečanju na temo samomora, je gotovo velik izziv. Vendar to
ni le naslov letnega srečanja, temveč celotnega sklopa alternativnega koncepta drugačnih strokovnih
srečanj.
Organizatorji pri svojem delu niso sledili klasičnemu trendu velikih konferenc, kjer prevladujejo preEBWBOKBOBQPXFSQPJOUVJOQSJTUPQFYDBUFESBJOLKFSQSFETUBWJUWFQPUFLBKPW[QPSFEOP UJTUF[NBOK
prepoznanimi avtorji so zato včasih slabše obiskane, diskusije pa pogosto ne dosegajo visokega strokovnega ali znanstvenega nivoja. Temu so se organizatorji že v začetku izognili s tem, ko je bila konferenca
namenjena izključno tridesetim udeležencem, vsak od njih je moral imeti svojo predstavitev in je moral
zagotoviti prisotnost na celotnem srečanju. Predavatelji so bili izbrani glede na svoje reference, relevantnost predstavljene teme in tudi glede na geografsko/nacionalno zastopanost oziroma razpršenost avtorKFW1SFQPWFEBOJTPCJMJQPXFSQPJOUJJOCSBOKFCFTFEJM QSFEQSJƦFULPNTPCJMBQPEBOBUVEJOBUBOƦOB
priporočila o obnašanju na dogodku (npr. da naj se oblečemo, kot se nam zdi primerno; da bolj izkušeni
raziskovalci ne diskreditirajo mlajših; da morajo diskusije ostati strokovne itd.), česar gotovo nismo vajeni s podobnih dogodkov.
Tej organizacijski drugačnosti je sledila tudi vsebinska. Na srečanju ni bilo klasične suicidološke razdelitve tem na npr. preventivo, postvencijo, različne dejavnike tveganja in podobno. Prva globalna konferenca o osmišljanju samomora se je pričela s predstavitvijo vseh navzočih in nadaljevala s temami,
ki jih preredko odpiramo. V nasprotju z vedno bolj uveljavljenim redukcionizmom in biologizacijo
(Hjelmeland, 2011) raziskovanja samomorilnega vedenja smo se v treh konferenčnih dneh pogovarjali
o samomoru kot (človekovi) pravici, o pomenu strokovnjakove odgovornosti pri samomorilnem vedenju, študijah primerov izgube bližnjega, posledicah samomora in česa se lahko iz njega naučimo, o
samomoru v umetnosti, vplivu glasbe na samomor, pristopih reševanja posameznika in Zemlje pred
samomorom in razlikah (in razlogih) v samomorilnih količnikih po svetu. Prav tako smo razpravljali o
različnih znanstvenih pristopih, npr. pomenu etnografskega, fenomenološkega in kvalitativnih pristopov
in njihovi vrednosti za preučevanje samomora. Tako organizirana vsebina je ponujala veliko iztočnic,
da so bile diskusije po predstavitvah poglobljene in da so o istem problemu razpravljale različne stroke
oziroma njihovi predstavniki: psihologi, psihoterapevti, psihiatri, socialni delavci, antropologi, zgodovinarji, ekologi, filozofi, literarni komparativisti, umetniki, pravniki, feministi, epidemiologi itd. To je bila
ena redkih priložnosti, ko smo se znanstveniki spraševali, kakšna so naša osebna stališča do samomora in
kaj so naši razlogi za ukvarjanje s to temo.
Celotna konferenca je bila preplet znanstvenih pristopov ter spoznanj in osebnih ali literarnih zgodb o samomoru, o žalovanju po samomoru oziroma o življenju in smrti. V tem kontekstu smo samomor obravnavali kot kompleksen fenomen, ki vključuje psihološke, sociološke, biološke, filozofske, antropološke,

*

Asist. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., Slovenski center za raziskovanje samomora, Oddelek za preučevanje zdravja, UP Inštitut Andrej Marušič, Muzejski trg 2, 6000 Koper, vita.postuvan@upr.si
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genetske, pravne, etične in druge vidike. Vendar izziv, da bi našli smisel samomora, še vedno ostaja odprt.
Zato bo verjetno treba v Prago tudi v prihodnje1.
-JUFSBUVSB
Hjelmeland, H. (2011). Cultral Context Is Crucial in Suciide Research and Prevention. Crisis. Vol.
32(2): 61–64.
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probing-the-boundaries/making-sense-of/suicide/.
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SLAVKO ZIHERL*
Profesor Janko Kostnapfel je bil velik človek, zdravnik, učitelj, modrec, humanist, razumnik, pisatelj in
družinski človek.
3PEJMTFKFNBKBW-KVCMKBOJ1PLPODV**TWFUPWOFWPKOF WLBUFSJTFKFCPSJMQSPUJPLVQBUPSKV 
KFÝUVEJSBMNFEJDJOPW-FOJOHSBEV EP JOOBUPW-KVCMKBOJ0ƦBTV LJHBKFQSFäJWFMW3VTJKJ 
je pisal tudi v eni od svojih 12 knjig. Naj citiram kratek odlomek, ki kaže, kako globoko se mu je vtisnilo
to obdobje v dušo in srce in kako dober opazovalec in pisatelj je bil profesor: Na tako imenovani Severni
železnici leži postajica Čerepovec. Svoje ime nosi po črepinjah ovac, ki so se pasle tam nekoč v velikih čredah.
V vologodski oblasti je to, nekje med Moskvo in Arhangelskom. Debela snežna odeja je prekrivala brezkončno
ravan. Mraz je pritiskal, lic sploh nisem čutil. Tam nekje je vasica, prava ruska »derevnja«. Lesene hišice
komaj mole iz snega. Le cerkev, ta kraljuje nad prostranstvom s svojimi veličastnimi zvoniki. Pred stoletji so jo
zgradili, brez žage in železja. Prav dobro je opaziti na vsem tramovju sled sekire ...
1P MFUV   LP KF CJM QSPNPWJSBO [B EPLUPSKB NFEJDJOF  KF  MFUJ EFMBM LPU UBLP JNFOPWBOJ PLSBKOJ
zdravnik v Foči, v Bosni. Zakaj se je odločil za specializacijo iz nevropsihiatrije, je omenil v intervjuju,
zapisanem v knjigi Sodobni slovenski psihiatri in še kakšna misel čez. Takole je povedal: Moja naravnanost se je v začetku izražala v zanimanju za človeka, a bolj do njegove telesnosti, telesa, saj sem bil v svojih
mladostnih letih zelo aktiven v telovadnici, dober telovadec, in me je zelo zanimalo že s tega vidika. Očitno
pa se je vzporedno s tem razvijal tudi interes za človekovo duševnost in tako sem se ob koncu študija odločil za
psihiatrijo ... In to kljub temu, da sem pred seboj videl neko dovolj neprijetno pot. Psihiatrija je v tistem času
imela neznansko bolj neprijeten prizvok kot sedaj. Ljudje so me spraševali, zakaj ravno na psihiatrijo, a nisi
mogel dobiti druge specializacije. Tudi oče me je zaskrbljeno vprašal: »A v Polje boš šel?« Svet duševnosti me
je preprosto privlačil, lahko pa so bile, kot sem že omenil, kakšne globlje notranje konfliktne situacije, ki jih
je težko povsem zanikati.
Na kratko se ne da opisati izjemno bogate poklicne poti profesorja Kosntapfla. Znanje, ki mu je bilo
ena od bistvenih življenjskih vrednot, je med drugim pridobival tudi v Londonu, v meki psihiatrije, v
Maudsley Hospital. Bil je trinajst let predstojnik Katedre za psihiatrijo, 10 let predsednik Psihiatrične
sekcije Slovenskega zdravniškega društva in dejaven član Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo
in Strokovnega sveta Psihiatrične klinike. Njegov akademski opus je izjemno obsežen. Ves čas svojega
zdravnikovanja pa je bil ambulantni psihiater, ki se je z dušo in srcem posvetil svojemu pacientu. S
svojim spoštljivim odnosom do trpečega človeka – pacienta, je bil nam, njegovim učencem, vzornik.
Vzornik namreč, kakšen mora biti dober zdravnik, ki zna vzpostaviti s svojim pacientom terapevtski in
čisto človeški odnos.
0EEOFWBVQPLPKJUWF LJHBKFCMBHPIPUOPPCFMFäJM[NFOPKJOLPMFHJW1IJMBEFMQIJJNBKB KF
začel novo obdobje svojega ustvarjalnega življenja. Napisal je 12 knjig. V njih se je razkril kot pravi humanist, pa tudi modrec in razumnik v najžlahtnejšem pomenu te besede. V njih se je tudi pokazal kot
pisatelj, ki nadvse ceni svoj materni jezik, ki ga uporablja v najboljšem možnem sporočilnem načinu.

*[SQSPGES4MBWLP;JIFSM ESNFE WTWFU QSFETUPKOJL,BUFESF[BQTJIJBUSJKP ;BMPÝLB -KVCMKBOB 
slavko.ziherl@psih-klinika.si.
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V svojem pisateljevanju je opisoval pristno zanimanje za človeka in njegovo vedenje. Še posebej so ga
zanimali starostniki (že na začetku njegove zdravniške poti), pa tudi vojna s psihološkega in filozofskega
vidika. Razumel je torej tudi tisti mračni, razdiralni del človekove duševnosti.
Kadar koli sva se po njegovi upokojitvi srečala, sva bila oba tega srečanja vesela. Pri tem ni bilo nič nenavadnega, da sem čutil in pokazal do profesorja svoje spoštovanje in občudovanje. Ni pa bilo običajno,
da je tudi on kazal enako spoštovanje do mene, svojega učenca. A tak je bil profesor Kostnapfel: vedno
spoštljiv do sogovornika, pozoren in naklonjen. Tudi to kaže, da je imel ljudi rad.
Bil je izvrsten sogovornik. In ni čudno, da sem kar vpijal njegova razmišljanja, ko sva dan po njegovi
upokojitvi prehodila ves Manhattan in se tudi povzpela na vrh ene od stolpnic dvojčic Svetovnega trgovJOTLFHBDFOUSBW/FX:PSLV/FQP[BCFONJKFOKFHPWW[LMJLOBWEVÝFOKB LPKFPƦBSBO[SMOBTWFUQPE
seboj: kako mogočno, kako mogočen je človek, je dejal.
Profesor Janko Kostnapfel je bil zdravnik, kakršen zdravnik mora biti. Etičen, pošten do sebe in drugih,
spoštljiv in načelen. Predvsem pa dober človek. Takega bomo ohranili v trajnem spominu. Zame in za
vse nas, ki smo imeli priložnost delati in se družiti z njim, je velik privilegij, da smo se lahko učili od
njega.
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13.–17. september 2011
997**"418PSME$POHSFTTi*OUFHSBUJOHDVMUVSBMQFSTQFDUJWFTJOUIFVOEFSTUBOEJOHBOEQSFWFO
UJPOPGTVJDJEFw
Peking, Kitajska

31. oktober–2. november 2011
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Praga, Češka

18.– 21. april 2012
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Baltimore, Maryland

3.–6. september 2012
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Tel Aviv, Izrael
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