Mediaonderscheiding Werkgroep Verder
Doel

Het doel van de mediaonderscheiding is het aanmoedigen van correcte en verantwoorde
berichtgeving in de media over zelfdoding en nabestaanden.

Wie komt in aanmerking voor nominatie?

Alle journalisten en mediapersonen die op een correcte en constructieve wijze het thema zelfdoding
en nabestaanden in de publieke aandacht in Vlaanderen hebben gebracht, ongeacht het medium. Een
jury kiest uit de nominaties de laureaat.

Achtergrond

Bepaalde vormen van berichtgeving over zelfdoding hebben een drempelverlagend effect op
suïcidale personen. Het gaat dan vooral om sensationele, simplistische of geromantiseerde
berichtgeving. Tegelijkertijd is het voor vele nabestaanden telkens opnieuw een pijnlijke
confrontatie die vermijdbaar nieuw leed brengt.

Selectiecriteria

Voor de toekenning van de mediaonderscheiding zijn de volgende specifieke accenten van tel:

Er werd gewezen op de complexiteit van de oorzaken van zelfdoding, de rol van psychische problemen,
en de gevolgen voor de nabestaanden

Het bericht stelde zelfdoding niet voor op een simplistische, sensationele of geromantiseerde
wijze. Dit kan o.a. blijken uit het taalgebruik, bvb. plaatsen op een frontpagina, foto’s, enz

De privacy van de overledene en de nabestaanden werd gerespecteerd. De nabestaanden
hadden de mogelijkheid om de tekst of de reportage waaraan ze hebben meegewerkt in te
zien en eventueel te corrigeren voor het publiek werd gemaakt

Het geheel werd gekaderd door bijvoorbeeld ook een hulpverlener aan het woord te laten. Er
werden hulpverleningsadressen gegeven waar suïcidale personen en nabestaanden terecht
kunnen

Er was opvang voorzien voor nabestaanden of suïcidale personen die werden geïnterviewd

Je kunt de selectiecriteria uitgebreid nalezen in de folder ‘Als journalist kan je levens redden’.

Oproep nominaties
Zag of hoorde je een artikel, boek, documentaire, reportage, theaterstuk of film over
zelfdoding en/of nabestaanden dat je wel beviel en waarvan je denkt dat het min of
meer beantwoordt aan de hiervoor vermelde criteria? Nomineer dan hier de betrokken
journalist! (info@werkgroepverder.be)

