
        EAAD – styczeń 2022 1 

     

             

   

 

    
 

 
  

Wytyczne Europejskiego Sojuszu Przeciwko 
Depresji dla dziennikarzy – relacje w mediach o 

samobójstwie  
 

Bezpieczna relacja medialna ratuje życie: 
Jak dziennikarze mogą odpowiedzialnie mówić o 

samobójstwie? 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z 3. Programu Zdrowia Unii Europejskiej - Annual 
Work Programme 2020 (HP-PJ-2020) w ramach umowy o dotację nr 101018325. 
Zaprezentowany materiał i wyrażone opinie stanowią wyłączną odpowiedzialność 
autora(ów). Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania 
przedstawionych informacji. 
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Wstęp  
• Samobójstwo to poważny problem w zakresie zdrowia publicznego – w 2019 r. około 800 000 osób na całym 

świecie i około 48 000 osób w Europie zmarło śmiercią samobójczą.1  

• Około 90% samobójstw ma miejsce w kontekście zaburzeń psychicznych, a najważniejszym z nich jest depresja. 

U osób ze zdiagnozowaną depresją istnieje blisko 20 razy większe ryzyko samobójstwa niż u osób bez depresji.2 

• Badania pokazują, że relacje medialne o samobójstwie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnych 

samobójstw (samobójstwa naśladowcze). To zjawisko znane jest jako efekt Wertera (patrz poniżej).3 Jednak 

doniesienia medialne skupiające się na kimś szukającym pomocy i na przezwyciężaniu kryzysu samobójczego 

mogą mieć pozytywny wpływ na osoby zagrożone samobójstwem (czasami określane jako efekt Papageno).4 

• Europejski Sojusz Przeciwko Depresji (EAAD) opracował Wytyczne dla dziennikarzy – relacje w mediach o 

samobójstwie, aby zapewnić dziennikarzom praktyczne porady dotyczące odpowiedzialnego relacjonowania 

samobójstw. 

Efekt Wertera 

• Nazwa Efekt Wertera pochodzi od powieści Johanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego Wertera” 

(opublikowanej w 1774 r.), w której młody człowiek zastrzelił się w wyniku nieodwzajemnionej miłości. Po 

ukazaniu się powieści w całej Europie miały miejsce samobójstwa naśladowcze młodych mężczyzn, według 

tego samego schematu, co w powieści.  

• Efekt Wertera występuje, gdy jedno samobójstwo służy jako model dla kolejnych aktów samobójczych. 

Modelem może być celebryta, ale może też być krewny, sąsiad, przyjaciel lub postać fikcyjna, np. z powieści.  

• Termin „efekt Wertera” został po raz pierwszy użyty w środowisku akademickim w 1974 r. przez Davida 

Phillipsa3, który przeanalizował skutki doniesień medialnych o samobójstwach celebrytów, jakie pojawiły się 

na pierwszej stronie New York Times. Porównując statystyki samobójstw przed i po relacji medialnej o 

samobójstwach celebrytów, a następnie porównując je z tymi samymi okresami w latach poprzednich i 

kolejnych, odkrył, że po 26 z 33 doniesień medialnych o samobójstwach celebrytów, nastąpił znaczny wzrost 

liczby zgonów samobójczych.3  

• Rozmiar efektu Wertera był większy, gdy pojawiały się kolejne relacje: im więcej rozgłosu poświęcono historii 

samobójczej, np. im więcej dni taka historia pojawia się na pierwszej stronie, tym większy był wzrost liczby 

samobójstw w późniejszym okresie. W ciągu 2 miesięcy po samobójstwie Marilyn Monroe, któremu 

towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów, zanotowano 303 samobójstwa ponad średnią w Stanach 

Zjednoczonych i 60 w Anglii i Walii.3 

• Do tej pory na całym świecie opublikowano ponad 150 badań dotyczących efektu Wertera5 (np. Stany 

Zjednoczone6, Kanada7, Australia8, Niemcy9, Francja, inne kraje Europy11, Japonia,12 Korea Południowa13, 

Tajwan1,4 Hong Kong15, Izrael16 i Indie17). 
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• Niedawna metaanaliza i przegląd systematyczny18 wykazały, że w okresie 1-2 miesięcy po tym, jak media 

doniosły o samobójczej śmierci celebryty, liczba samobójstw rosła o 8-18%; kiedy ujawniano konkretną 

metodę samobójstwa, ryzyko samobójstwa tą samą metodą zwiększało się o 18-44%.18 

Studia przypadków dotyczące efektu Wertera 
• W ciągu 5 miesięcy po samobójczej śmierci aktora światowej sławy Robina Williamsa w 2014 r. w Stanach 

Zjednoczonych10, która spowodowała intensywne zainteresowanie mediów, nastąpiło o 1,841 więcej zgonów 

samobójczych w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku (wzrost o 9,85%), oraz większa niż się 

spodziewano liczba samobójstw tą samą metodą (uduszenie), u tej samej płci (mężczyzna) i w podobnej grupie 

wiekowej co Williams. 

• W ciągu dwóch tygodni po samobójstwie niemieckiego bramkarza Roberta Enke w 2009 roku9 i po 

intensywnych doniesieniach medialnych o samobójstwie liczba samobójstw kolejowych w Niemczech 

podwoiła się. Szczególnie problematyczny jest tu fakt, że zaobserwowano skutki długofalowe: w kolejnych 2 

latach odnotowano wzrost o 19% kolejowych aktów samobójczych w Niemczech w porównaniu z dwoma 

poprzednimi latami.9 Ponadto taki efekt Wertera stwierdzono nie tylko w Niemczech, ale także w sąsiednich 

krajach europejskich: Holandii, na Węgrzech, w Austrii i Słowenii.11 

Studium przypadku: pozytywny przykład 
• Po otwarciu metra w Wiedniu w 1978 r. media regularnie informowały o samobójstwach w metrze i 

zaobserwowano alarmujący wzrost liczby takich samobójstw. W 1987 r. opracowano wytyczne dla mediów, 

rozpoczęto kampanię medialną i znacząco zmienił się sposób, w jaki media informowały o samobójstwach w 

tym miejscu. W efekcie liczba dokonanych i usiłowanych samobójstw w metrze spadła w tym samym roku o 

ponad 80%.19 

Możliwe mechanizmy efektu Wertera 
• Chociaż relacje medialne o samobójstwach celebrytów mogą nie być głównym powodem aktów samobójczych, 

mogą wpływać na proces podejmowania decyzji przez osobę w krytycznej fazie jako: kluczowy czynnik 

wyzwalający, model metody samobójczej i osłabienie granic osoby. Istotną rolę w tym kontekście odgrywa 

identyfikacja ze zmarłym i „normalizacja” samobójstwa jako akceptowalnego sposobu radzenia sobie z 

kryzysem w intensywnych relacjach medialnych. Ponadto informacje, zwłaszcza o śmiertelnych metodach 

samobójczych, mogą wpłynąć na wybór metody przez daną osobę, powodując wzrost liczby zgonów 

samobójczych.18 
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Wytyczne EAAD dla dziennikarzy – relacje w mediach o samobójstwie zawierają następujące zalecenia dotyczące tego, 

jak nie relacjonować i jak relacjonować samobójstwa. 

Jak nie relacjonować samobójstw: 

• Nie pokazywać relacji w widocznym miejscu, unikać pierwszej strony w mediach drukowanych. 

• Unikać sensacyjnych lub dramatycznych nagłówków i nie używać w nagłówku takich określeń, jak 
samobójstwo, samobójczy lub innych powiązanych słów (np. „Pan X użył strzelby, aby popełnić 
samobójstwo”). 

• Nie przedstawiać samobójstwa w sposób korzystny, dramatyczny lub godny pochwały (np. bohaterski lub 
romantyczny), nie wspominać o żadnych pozytywnych konsekwencjach samobójstwa. 

• Nie przedstawiać samobójstwa jako zrozumiałego rozwiązania lub rozsądnego wyboru w sytuacji kryzysowej. 

• Nie opisywać samobójstwa jako niewytłumaczalnego lub pozbawionego sygnałów ostrzegawczych; unikać 
niewłaściwych przekonań, że nic nie można zrobić w przypadku samobójstwa. 

• Nie upraszczać zbytnio samobójstwa, uznając śmierć samobójczą za „wywołaną ” pojedynczym zdarzeniem, 
takim jak utrata pracy, żałoba lub rozpad związku. 

• Nie sugerować, że ktoś zmarł na miejscu lub że śmierć była szybka, łatwa lub bezbolesna. 

• Nie przedstawiać samobójstwa w sposób łatwy do naśladowania. 

• Unikać wspominania o metodach samobójstwa (szczególnie nowych lub nietypowych metodach 
samobójstwa) w doniesieniach medialnych; szczególnie ważne jest, aby unikać ich w nagłówku (np. „zmarł 
przez powieszenie” lub „zatrucie”). 

• Nie opisywać miejsca samobójstwa, jeśli jest to łatwo dostępne miejsce publiczne (np. urwisko, most lub tory 
kolejowe); i nie określać konkretnego miejsca jako „popularnego miejsca samobójstw” (np. las samobójców 
Aokigahara w Japonii): nie podawać szczegółowych informacji, takich jak wysokość mostu lub urwiska. 

• Nie używać zdjęć ani nagrań wideo osoby zmarłej ani jej rodziny i przyjaciół pogrążonych w żałobie, w tym z 
wydarzeń ku czci czy pogrzebów. Jeśli to konieczne, należy użyć zdjęcia, neutralnych i pozbawionych emocji 
obrazów, takich jak ze szkoły lub pracy. 

• Nie cytować listów pożegnalnych ani paktów samobójczych. Jeśli zmarły zostawił list, nie należy szczegółowo 
opisywać jego treści  ani odnosić się do niego jako „list pożegnalny”. 

• Nie cytować policji, ratowników medycznych ani naocznych świadków, mówiąc o przyczynach samobójstwa; 
raczej cytować opinie ekspertów. 

• W przypadku mediów cyfrowych nie dawać możliwości komentowania ani tworzenia łączy do sieci 
społecznościowych lub innych witryn internetowych. 

• Zamiast zgłaszać samobójstwo w taki sam sposób, w jaki zgłaszano by przestępstwo, należy traktować je jako 
problem zdrowia publicznego. 
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Jak relacjonować samobójstwa: 

• Głównym przesłaniem doniesienia medialnego na temat samobójstwa powinno być zachęcanie ludzi do 
szukania pomocy i kierowanie ich ku pomocy. Podać informacje kontaktowe lokalnego lub krajowego 
centrum wsparcia, jak całodobowe infolinie, poradnie i ośrodki zdrowia lub grupy samopomocy. 

• Minimalizować czas trwania relacji i jej wyeksponowanie. 

• Tam, gdzie to możliwe, korzystać z okazji, aby edukować i informować czytelników o samobójstwach i 
powiązanych czynnikach ryzyka (np. chorobach psychicznych), znakach ostrzegawczych i najnowszych 
postępach w leczeniu chorób psychicznych.  

• Relacjonować samobójstwo w kontekście choroby psychicznej. Ilustrować je jako następstwo lub połączenie 
z chorobą psychiczną, taką jak depresja lub nadużywanie alkoholu i substancji i jako coś, co można 
skutecznie leczyć. 

• Dawać przekaz, że samobójstwo nie jest słabością czy wadą kogoś, ale w większości przypadków jest 
tragicznym skutkiem choroby psychicznej. 

• Zaznaczyć w relacji, jakie profesjonalne leczenie lub wsparcie jest dostępne.  

• Przedstawić alternatywne możliwości rozwiązywania problemów, umiejętności radzenia sobie lub strategie 
zarządzania kryzysem. 

• Mówić o samobójstwie jako stracie, której można uniknąć. 
• Zasięgnąć porady psychiatrów jako ekspertów od zapobiegania samobójstwom i przedstawiać opinie 

ekspertów w relacji. 
• Ze szczególną ostrożnością traktować samobójstwa osobistości. 
• Traktować samobójstwa rozszerzone, gdy osoba zabija innych przed odebraniem sobie życia, z dodatkową 

ostrożnością; samobójstwa rozszerzone zdarzają się rzadko, ale mogą przyciągnąć szczególną uwagę 
mediów.  

 
Dziennikarze mają do odegrania ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom. Może ona polegać na odpowiedzialnej 
relacji, podnoszeniu świadomości społecznej i zmniejszaniu stygmatyzacji związanej z chorobami psychicznymi, a 
także poprzez wzmocnienie działań osób z chorobami psychicznymi, które szukają pomocy. 
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Kontakt 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt z EAAD. 
Centrum Koordynacji Europejskiego Sojuszu Przeciwko Depresji 
 
Klinika Psychiatrii, Psychosomatyki i Psychoterapii 
Szpital Uniwersytecki we Frankfurcie 
Heinrich-Hoffmann-Straße 10  
60528 Frankturt nad Menem, Niemcy  
 
Telefon: +49 69 6301 863 44  
E-mail: contact@eaad.net 
 
Strona WWW: www.eaad.net 
www.ifightdepression.com/en/  
 
Niniejsze wytyczne zostały pierwotnie opracowane w oparciu o projekt PREDI-NU finansowany przez Unię 
Europejską oraz projekt finansowany przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. „Sieć naukowo-badawcza w 
temacie depresji i samobójstwa” oraz w kontekście interdyscyplinarnego seminarium dla dziennikarzy, lekarzy 
psychiatrów i studentów komunikacji zorganizowanego na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium w 
2000 r. (podziękowania dla prof. Ulricha Hegerla, prof. Hansa-Bernda Brosiusa, dr. Walthera Zieglera). Ostatnia 
aktualizacja wytycznych miała miejsce w grudniu 2021 r. 

 
  

mailto:contact@eaad.net
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