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A jelen forrásmunka olyan speciális társadalmi és szakmai 
célcsoportok számára készült, amelyek tagjai különösen sokat 
tehetnek az öngyilkosságok megelőzéséért. A dokumentum a WHO 
SUPRE programjának – az öngyilkosság megelőzésére irányuló 
világkezdeményezésnek – keretében készült. Kulcsszavak: 
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Ez a dokumentum nem tartozik a Világegészségügyi Szervezet (WHO) hivatalos 
kiadványai közé, nevezett szervezet mégis minden jogot fenntart. Ez alól kivételt képez – 
és szabadon engedélyezett – a másolás, a bírálat, a rövidítés, a fordítás és sokszorosítás, 
amennyiben e tevékenységek nem szolgálnak kereskedelmi célokat. A dokumentumban 
hangoztatott álláspont a szerzőké, nem pedig a WHO hivatalos álláspontja.  
 
Előszó  
 
Az öngyilkosság komplex jelensége már több évszázada foglalkoztatja a filozófusokat, teológusokat, 
szociológusokat és művészeket; jó példa erre Albert Camus francia filozófus, aki a Sziszüphosz 
mítosza című könyvében ezt tekinti az egyetlen „komoly” filozófiai problémának.  
 
Az öngyilkosság ugyanekkor súlyos közegészségügyi probléma is, hiszen megelőzése és 
befolyásolása nem egyszerű. A korszerű prevenció tevékenységek egész sorát öleli fel; ide tartozhat 
például az is, ha egy adott társadalom a lehető legjobb feltételeket próbálja biztosítani a fiatal 
generáció fejlődéséhez; ha a társadalompolitika szabályozza a környezeti rizikótényezőket; vagy ha 
magas színvonalú és hatékony a mentális betegségek kezelése. Magától értetődik az is, hogy fontos 
az e témához kapcsolódó információk széles körű terjesztése és a társadalmi tudatosság fokozása is.  
 
1999-ben a WHO elindította a SUPRE programot, világszerte az öngyilkosságok megelőzését tűzve 
ki célul. A jelenlegihez hasonló, a SUPRE program keretében kidolgozott szóróanyagok valamennyi, 
az öngyilkosság megelőzéséért tenni képes társadalmi csoporthoz (pl. jogalkotók, szociális 
munkások, jogalkalmazók, családok, segítő közösségek) egyaránt szólnak.  
 
Köszönettel tartozunk Diego de Leo professzornak, az ausztráliai Griffith University (Brisbane, 
Queensland) tanárának, aki e kiadvány korábbi verzióját készítette, valamint a WHO Nemzetközi 
Öngyilkosság-megelőzési Hálózat (International Network for Suicide Prevention) szakembereinek a 
szaklektori munkáért:  
 
Dr. Sergio Pérez Barrero. Bayamo Kórház, Granma, Kuba 
Dr Annette Beautrais, Christchurch School of Medicine, Christchurch, Új-Zéland 
Dr Ahmed Okasha, Ain Shams Egyetem, Kairó, Egyiptom 
Lourens Schlebusch professzor, Natal Egyetem, Durban, Dél-Afrika 
Jean-Pierre Soubrier, Cochin Kórházcsoport, Párizs, Franciaország 
Dr Airi Värnik, Tartu Egyetem, Tallinn, Észtország 
Danuta Wassermann professzor, Az Öngyilkosság-kutatás Nemzetközi Központja, Stockholm, 
Svédország 
Dr Shutao Zhai, Nanjing Orvosi Egyetem, Agyklinika, Nanjing, Kína 
 
A korábbi szövegváltozat technikai szerkesztését Dr Lakshmi Vijayakumar végezte (SNEHA, Chennai, 
India).  
 
Reméljük, hogy széles körben terjesztett információs anyagainkat az érdeklődők több nyelvre is 
lefordítják, és tartalmukat az adott célközösséghez igazítják. Az adaptálásra irányuló kéréseket 
szívesen fogadjuk a következő címen:  



 
Dr. J.M. Bertolote,  
a mentális és viselkedészavarok gondozásának koordinátora 
a Világegészségügyi Szervezet (WHO) Mentális Egészség Részlege 
 
Az öngyilkosság megelőzése 
 
Útmutató médiaszakemberek részére 
 
Napjaink társadalmára jellemző, hogy igen széles skálájú információk változatos utakon jutnak el 
hozzánk. A médiumok erősen befolyásolják a közösségi attitűdöket, nézeteket és a viselkedést, 
valamint szerepet játszanak a politikában, a gazdaságban és a szociális szférában. Ez az erős 
hatásrendszer az öngyilkosság megelőzésére is felhasználható.  
 
Az öngyilkosság az egyik legtragikusabb mód az élet befejezésére. A veszélyeztetettek többsége 
ambivalensen viszonyul hozzá: nem biztosak benne, hogy valóban meg szeretnének halni. S bár sok 
tényezője van annak, ha egy sérülékeny ember véget vet az életének, ezek közül egyik 
mindenképpen az öngyilkosságokról szóló tudósításokhoz kapcsolódik.  
 
A jelen információs anyag az öngyilkosság a médiában való bemutatását tekinti át, javaslatokat tesz 
általános témájú és specifikus riportok készítésére vonatkozóan, és rámutat azokra a veszélyekre és 
buktatókra, amelyeket szükséges lenne elkerülni.  
 
Médiahatások és öngyilkosság 
 
A médiahíradások és az öngyilkosság kapcsolatát bemutató egyik legkorábbi példa Goethe Az ifjú 
Werther keservei című, 1774-ben megjelent művéhez kapcsolódik. Tudvalevő, hogy a regény 
főhőse egy beteljesületlen szerelem miatt agyonlövi magát. A publikálás után rövid idővel a korabeli 
híradásokban arról lehetett olvasni, hogy sok fiatalember lett öngyilkos hasonló módon. Ennek a 
ténynek az lett a következménye, hogy Goethe könyvét több helyen is betiltották.(1) Az eset óta a 
szakirodalom az öngyilkosság utánzását a „Werther-hatás” kifejezéssel jelöli. 1  
 
Egy nem túlságosan régi utánzási hullám Derek Humphry A végső kilépés című könyvének 
publikálását követően kezdődött – hatására New Yorkban növekedett a hasonló módszerrel 
elkövetett öngyilkosságok aránya (3). Franciaországban nemrég egy Öngyilkosság: lehetséges 
módszerek (Suicide: mode d’emploi) című kéziratnak, szintén statisztikailag mérhető 
következménye volt (4). Philips és mtsai szerint az a publicitás, amely egy adott öngyilkossági 
témának jut, közvetlenül korrelál az adott környezetben bekövetkező hasonló kísérletek számával. 
Ha híresség oltja ki az életét, ennek különösen erős hatása van.  
 
A televízió külön említést érdemel. Az előzőkkel összhangban, Philips (7) kimutatta, hogy a 
fontosabb, öngyilkosságról szóló tévériportok sugárzása utáni tíz napos időszakban megnövekszik 
az elkövetők aránya. A több csatornán is sugárzott történeteknek van a legnagyobb hatásuk – 
főként akkor, ha hírességekről van szó (Egyébként az írott sajtóban is nagyobb a többször is 
megjelent hírek provokáló hatása). Nincs viszont egyértelmű bizonyíték a fikciótörténetek szerepére: 
közülük egyesek egyáltalán nem, mások pedig egyértelműen befolyásolják az öngyilkos magatartást 
(8).  
 
A színdarabok, zeneművek és a szuicid cselekedet közti összefüggést kevesen vizsgálták, jelen 
tudásunk szerint nem mutatható ki köztük kapcsolat. Az Internet viszont a legutóbbi években sok új 
problémát, kérdést vetett fel. Változatos tartalmú weboldalak jelentek meg: egyesek „segítik” az 
öngyilkosságra készülőt terveinek véghezvitelében, míg mások inkább próbálják visszatartani. 
Hatásukat mindmáig nem kutatták.  
 
Összességében tehát elegendő bizonyíték áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a reális 
információtartalmú újságok, valamint a televízió – különösképpen a fiatalok körében –jól 
kimutathatóan fokozhatják az öngyilkossági késztetést. (Szerencsés módon azonban ennek az 
ellenkezője is igaz lehet: más híradások éppenséggel mérsékelhetik az elkövetési szándékot.) 
Tudjuk viszont, hogy a legtöbb öngyilkosság híre nem éri el a médiát. Ha adott személy a sajtónak 
ilyen esetről számol be, ennek oka minden bizonnyal a szokatlan jellegű módszerben, az elkövető 
jellemzőiben vagy a helyszín különös sajátosságaiban kereshető. Gyakran éppen azok a 
momentumok vonzzák az emberek figyelmét, amelyek szokatlanok, mégis megdöbbentő, hogy a 



médiában közölt információk közül szinte valamennyi atipikus jellegű. A szélsőségek átlagosként 
való beállításával a közvéleményt egyszerűen félreinformáljuk. Az ismétlődő vagy több folytatásban 
publikált hírek nyilvánossága – főleg a serdülők és a fiatal felnőttek számára – azt sugallhatja, hogy 
a saját élet kioltása „normális” jelenség, és hozzájárulhat az öngyilkossággal való túlságos 
foglalkozáshoz, sőt akár öngyilkossági szándékot is kelthet.  
 
A tájékoztatás kérdése azért is nehéz, mert még a klinikai szakemberek és a kutatók is elismerik, 
hogy az öngyilkosság tényének közlése nem elegendő egy tudósítás megalkotásához; ugyanakkor 
nagy kihívás olyan riportot írni, amely nem unalmas, és nem is provokáló.  
 
Az öngyilkosságról szóló híradás– amennyiben megfelelő, tényszerű, szakmailag pontos 
információtartalmú és segítő szándékú – hozzájárulhat ahhoz is, hogy minél kevesebb 
élet érjen tragikus véget. Megbízható információforrások 
 
Az öngyilkosság mortalitásarányáról a világnak szinte minden országában vannak megbízható 
statisztikák. A WHO adatbankban már az 1950-es évtől őriznek hasonló, életkor és nem szerinti 
bontásban közölt adatokat. Megbízható információforrás az ENSZ gyermekalapja (UNICEF), az ENSZ 
Kriminalisztikai és Igazságügyi Kutatóintézete (UNICRI),az ENSZ női fejlesztési alapja (UNIFEM), a 
Nemzetközi Klinikai Epidemiológiai Hálózat (INCLEN), a gyermekbántalmazást megelőző nemzetközi 
szervezet (ISPCAN) az INTERPOL, az Európai Közösség Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) és a 
Világbank.  
 
A felsoroltak mellett értékes információt gyűjt sok kormányzati szerv, egyes nemzetközi és 
önkéntes szervezetek; például Svédországban a Svéd Öngyilkosságkutatási Központ, az Ausztrál 
Statisztikai Iroda (Australian Bureau of Statistics) és az Egyesült Államok prevenciós és terápiás 
központjai.  
 
A Nemzetközi Szövetség az Öngyilkosságok Megelőzésére (IASP, http://www.who.int/ina-
ngo/ngo027.htm), az Amerikai Szuicidológiai Szövetség (http://www.suicidology.org), az ausztrál 
Fiatalok Mentális Egészségéért Korai Intervenciós Hálózat (http://auseinet.flinders.edu.au), 
valamint Az Öngyilkosságkutatás Nemzetközi Akadémiája (http://www.uni-wuerzburg.de/IASR) 
saját weboldallal rendelkezik, ahonnan korlátozás nélkül tölthetők le a fontosabb információk. E 
szervezeteknek 18-36 hónapra visszamenőleg, országok szerinti bontásban vannak friss adataik a 
szuicid arányszámokról.  
 
Az öngyilkosságok előfordulását mindazonáltal többnyire alábecsüljük – a hiba mértéke 
országonként változhat, attól függően, hogy a halál okát milyen módszerrel vizsgálják. Torzító 
tényezők lehetnek a stigmák, a szociális és politikai tényezők, a hatályos biztosítási jogszabályok 
(ez azt jelenti, hogy egyes esetek inkább balesetként vagy meghatározatlan okú halálként jelennek 
meg a statisztikákban). Az alábecslés mértéke idősebbeknél elérheti a 20-25%-ot, más 
csoportoknál pedig a 6-12%-ot. A nem végzetes öngyilkos viselkedésről (öngyilkossági kísérletekről) 
viszont a világ egyetlen részében sem áll rendelkezésre hivatalos feljegyzés, vélhetően azért, mert 
a kísérletezőknek átlagosan csupán 25 százaléka kér orvosi segítséget. A többségről egyszerűen 
nem szerzünk tudomást.  
 
Az öngyilkosságokról készült statisztikák problémái 
 
Az öngyilkosságokról készült statisztikák gyakran tartalmaznak különböző országok közti 
összehasonlításokat- mindazonáltal világos, hogy a mortalitási adatok kritériumai és feljegyzésük 
körülményei akár országonként is változhatnak. Tartsuk szem előtt, hogy az adatok közvetlen 
összehasonlítására nincs lehetőség; és minden viszonyítás fenntartásokkal kezelendő.  
 
Az óvatosságnak lényeges oka, hogy a számadatokat általában százezer főhöz viszonyítva adják 
meg. Amennyiben az adat kis térségre vonatkozik (városok, kis országok, tartományok), már 
néhány haláleset is drámai módon befolyásolhatja a mutatók alakulását. Egyes adatok továbbá 
korcsoportokra standardizált formában vannak, s ezáltal a statisztikából kimaradhatnak például a15 
év alattiak (az alacsony öngyilkossági szám miatt). Másrészt viszont tudvalevő, hogy az utóbbi 
években nyugtalanítóan növekszik az iskoláskori, egészen korai szuicid cselekedetek aránya.  
 
Hogyan tudósítsunk az öngyilkosságról?  
 
Az öngyilkosságokról szóló híradásoknál a következő szempontokat érdemes szem előtt tartani:  



• A statisztikák értelmezése legyen elővigyázatos és korrekt  
• Hiteles, megbízható információforrásokat kell használni  
• Alaposan figyeljünk a rögtönzött kommentárok tartalmára; tegyük ezt még akkor is, ha 

kevés az időnk  
• A kis mintákról készült statisztikákkal különösen óvatosan kell bánni.  
• Kerülni kell az olyan kifejezéseket, mint „öngyilkossági járvány” vagy „az ország, ahol az 

öngyilkossági arány az egész világon a legmagasabb”.  
• Nem szabad úgy bemutatni az öngyilkosságot, mintha az természetes válasz lenne a világ 

szociális vagy kulturális változásaira.  

Hogyan tudósítsunk egy aktuális öngyilkosság-hírről?  
 
A következő dolgokra figyeljünk:  

• Következetesen kerülni kell a szenzációkeltést, különösképpen, ha az elkövető híres 
személy. A híradás legyen minimális; és abban az esetben, ha az elkövetőnek mentális 
problémái voltak, ezt szükséges megemlíteni. Törekedjünk, hogy ne dimenzionáljuk túl a 
történteket, kerüljük a helyszínről készült fotók bemutatását, az elhalálozott személy 
fényképének közzétételét. A téma semmiféle körülmények közt sem való címoldalra.  

• Legjobb, ha a tudósítás nem részletezi a módszert, és azt sem, hogy az érintett pontosan 
hogyan jutott hozzá az eszközökhöz. A kutatások tanulsága szerint a médiának még 
erősebb hatása van a leendő öngyilkosok módszereire, mint a halálozási arányszámokra. 
Ha nem járunk el körültekintően, megtörténhet, hogy egyes helyszínek (hidak, sziklák, 
magas épületek, vonatok) asszociálódnak az öngyilkossággal, sőt akár fertőzési hatás is 
felléphet.  

• Sose tekintsük az öngyilkosságot megmagyarázhatatlannak, vagy „egyszerű” eseménynek, 
a jelenség ugyanis sosem egyetlen tényező következménye. Sokféle, mentális és fizikai 
faktor (szerhasználat, családi problémák, személyközi konfliktusok és stresszorok) komplex 
kölcsönhatásának talaján következik be. Ha elismerjük ezt a sokrétűséget, ez a 
közvéleményre jó hatással lesz.  

• Ne mutassuk be az öngyilkosságot az anyagi tönkremenéssel, szexuális abúzussal, vagy az 
iskolai teljesítmény zavaraival való megküzdés egyik lehetséges módjaként. Lehetőség 
szerint azonban térjünk ki az öngyilkosság a családra és más túlélőkre gyakorolt hatására, 
beszéljünk a stigmatizáltság és a pszichés szenvedés érzéséről.  

• Az öngyilkosok mártírnak való beállítása és tettük nyilvános „elismerése” más 
veszélyeztetetteket is – tévesen – meggyőzhet arról, hogy a társadalom elismeri, értékként 
kezeli ezt a fajta devianciát. Ha lehetséges, a riportok súlypontját helyezzük inkább a 
hozzátartozók a halál utáni gyászára.  

• A kudarcba fulladt öngyilkossági kísérletek fizikai következményeinek (agysérülés, bénulás, 
stb.) bemutatása elrettentően hathat.  

Informálás a szakszerű segítség lehetőségeiről 
 
Ha az öngyilkosságról fontos információkat továbbít, a média akár a megelőzésben is szerepet 
játszhat. A következő információk vannak a veszélyeztetettek segítségére:  

• A lelkigondozást végző szervezetek és krízis telefonszolgálatok elérhetőségei (cím, 
telefonszám).  

• A krízis előjeleinek ismertetése  
• Tájékoztatás arról, hogy a depresszió eredményesen kezelhető zavar, amely gyakran társul 

szuicid magatartással  
• Informálás azokról a telefonszámokról, amelyeken a túlélők támogató csoportokkal vehetik 

fel a kapcsolatot.  
• Annak tudatosítása, hogy az önsegítő csoportok résztvevőinek és családjaiknak sok 

szempontból pozitívan változhat meg az élete a sorstársi közösség hatására  



Mit tegyünk és mit ne tegyünk? – összegzés 
 
Mit tegyünk?  

• A tények bemutatásában szorosan működjünk együtt az egészségügyi hatóságokkal  
• Befejezett, ne pedig „sikeres” öngyilkosságokat említsünk  
• Csak fontos adatokat közöljünk az esetről, de ne a címlapon  
• Hangsúlyozzuk az egyéb alternatívákat  
• Adjunk információt a krízisszolgálatokról és a segítség más formáiról  
• Hozzuk nyilvánosságra a rizikótényezőket és a veszélyjelzéseket  

Mit ne tegyünk?  

• Se fényképeket, se búcsúleveleket ne közöljünk  
• Ne adjunk részletes információt a módszerekről  
• Ne adjunk egyszerű magyarázatot a történtekre  
• Ne dicsőítsük az öngyilkosságot, és ne kovácsoljunk belőle szenzációt  
• Ne használjunk vallási vagy kulturális sztereotípiákat  
• Ne vádoljunk  

1 Az utánzás olyan folyamat, amely során egyik öngyilkosság modellként szolgál más 
öngyilkosságok elkövetői számára. Az adott esettel szoros földrajzi vagy időbeli összefüggésben 
történő öngyilkosságokat a nemzetközi szakirodalomban clustereknek nevezik. A kifejezést akkor is 
használják, ha a közvetlen kapcsolat nem mutatható ki. Fertőzésnek hívjuk azt a folyamatot, amely 
által egy adott esemény hozzájárul egy későbbi öngyilkossági kísérlet bekövetkezéséhez (ez 
független attól, hogy közvetlen, vagy közvetett módon volt róla tudomása a későbbi elkövetőnek). 


