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RECOMANACIONS
PER A PERIODISTES

Els mites sobre el suïcidi, estretament
relacionats i en molts casos similars
als que també existeixen sobre la salut
mental, tenen una forta influència en el
nostre imaginari. I això pot determinar
les nostres reaccions quan ens trobem
davant d’un cas, tant sigui personal com
en el nostre entorn proper. Els comportaments de l’entorn són determinants
per al transcurs dels esdeveniments de la
persona amb problemes de salut mental.
Poder parlar obertament del que ens
passa, per exemple, està demostrat que
és el millor remei per combatre l’aïllament
i l’estigma.
) Els periodistes, abans de posar-se a
escriure qualsevol contingut en relació
amb aquest tema, han de tenir molt
presents quines són aquestes falses
creences i anar amb especial cura de no
reproduir-les a les seves peces.
) Alguns d’aquests mites provoquen que augmenti l’estigma cap a les
persones que passen per una situació
complicada en què el seu estat mental o
emocional es veu alterat i poden arribar a
tenir pensaments de treure’s la vida.
) Per eliminar el tabú del suïcidi cal fer
caure també l’estigma de la salut mental.
Si els mitjans són conscients de quins són
els prejudicis existents sobre aquestes
qüestions, seran capaços de deixar de
reproduir-los.
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Les persones amb experiència viscuda de
problemes de salut mental o suïcidi són
un exemple vivencial que la recuperació
és possible.
I disposen d’una perspectiva única al
voltant de:
) Com impacta i NO impacta en el dia
a dia. (Tant la salut mental en si com
les situacions d’incomprensió, estigma i
discriminació. O bé les de suport.)

) Com es pot millorar l’accés a serveis
de salut, socials, treball i habitatge.
) Poden ajudar a reduir l’estigma, mitigant la por i els prejudicis que existeixen
sobre les persones amb problemes de
salut mental.
) Poden animar altres persones amb
problemes de salut mental a buscar
ajuda.
) Poden corregir mites i estereotips entorn dels problemes de salut mental
i el suïcidi.

MALES
PRAXIS

MALA PRAXIS

EXEMPLE / ALTERNATIVA

Representar el suïcidi com a quelcom
desitjat «Suïcidi fallit« «El suïcidi fallit més
espectacular de la història»

«Va sobreviure a un intent de suïcidi»

Relacionar-lo amb crim o pecat
«Va cometre suïcidi»

«Es va llevar la vida. Va morir per suïcidi»

Sensacionalisme «Epidèmia de suïcidi»

«Augment de suïcidis»

Tractar-ho amb glamur «Artistes suïcides»

Quan es parla de suïcidi cal evitar frivolitzar

Ús inadequat o metafòric de la paraula

Evitar incloure el tema del suïcidi en altres

suïcidi polític

contextos/col·loquialismes

EL SUÏCIDI ALS MITJANS:

RECOMANACIONS PER A PERIODISTES

4

MITES
I REALITATS

MITE

REALITAT

La majoria de suïcidis passen sense avís previ

Moltes persones donen pistes verbals o no verbals abans
d’intentar-ho.
Qualsevol intent de suïcidi s’ha de prendre seriosament.
Abans d’una temptativa pot ser que la persona hagi cercat
ajut psicològic.

Les persones que s’intenten suïcidar són egoistes o

Les persones que s’intenten suïcidar poden estar passant
per una depressió, o tenir alts nivells d’ansietat, por o culpa.

dèbils

Sentir-se desesperades, que no hi ha sortida/solució o que la
seva vida ha perdut el sentit.
El que es necessita és ser ajudat, no jutjat.

Les persones que parlen de
treure’s la vida només volen
cridar l’atenció

Qualsevol menció o intent de suïcidi ha de ser pres seriosament.

Parlar de suïcidi amb algú
pot augmentar la probabilitat que intenti treure’s la
vida

Parlar amb algú quan hi ha la idea d’acabar amb la pròpia
vida pot ser positiu si es fa en un entorn en què es pugui fer
amb calma i es dona el temps per parlar en condicions perquè la persona es pugui expressar amb tranquil·litat. També
és bo tenir informació de quines passes seguir després de la
conversa.
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ÉS IMPORTANT
CONTEXTUALITZAR

MITE

REALITAT

Noticies detallant el
mètode de suïcidi poden
comportar un augment
de morts amb el mateix
mètode i de suïcidis totals
en general

En el cas que calgui esmentar el mètode, sempre és millor
anar a allò més genèric. Com per exemple parlar de mort per
asfíxia en comptes de penjament.

Mètodes nous: notícies que
detallen una nova manera
poden comportar contagi i
que es copiï

Evitar detalls sobre un nou mètode que cridi l’atenció. Tant
com en la manera de dur-lo a terme com en com trobar-ne
més informació.

Detallar el lloc on s’ha
esdevingut una mort per
suïcidi pot portar a l’efecte
contagi i augmentar l’ús
del mateix escenari per a
persones de risc

Si cal parlar del lloc on ha tingut lloc una mort per suïcidi és
recomanable parlar-ne de forma general. Per exemple, «un
parc proper» en comptes de dir el nom del parc.

Les imatges que mostren
una persona que es treu
la vida poden comportar
contagi, tant per l’ús de
l’escenari com pel mètode

Evitar el morbo o sensacionalisme. Les fotos o vídeos
mostrant el mètode o el lloc d’un suïcidi poden conduir persones que estan plantejar-se llevar-se la vida que se suïcidin
fent servir aquest mètode.
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CONSELLS
FINALS

) Escollir el llenguatge adequat per
descriure les persones amb problemes de
salut mental.
) Trencar mites i estereotips sobre els
trastorns mentals, gràcies al testimoni en
primera persona. Incloure-hi experiències
sobre recuperació, superació personal i
vida normalitzada.
) No relacionar el trastorn mental com
la causa de violència o perillositat tant
dels casos reals com en les històries d’un
personatge de ficció.
) Evitar mostrar imatges o àudios que
transmetin aïllament social, patiment,
compassió o rebuig.
) Encoratjar les persones a demanar
ajuda si creuen que poden tenir un problema de salut mental.

EL SUÏCIDI ALS MITJANS:

RECOMANACIONS PER A PERIODISTES

7

ALGUNES CONCLUSIONS
DE L’INFORME 2018
www.obertament.org/observatorisuicidi
DE QUÈ ES PARLA
QUAN APAREIX EL
SUÏCIDI ALS MITJANS?

) El contingut que més interessa als mitjans
respecte al suïcidi, amb diferència, és l’explicació o especulació sobre la causa.
) Els problemes de salut mental, associats a
factors ambientals o determinants socials.

EL QUE APAREIX
MASSA POC

) La gran absència als mitjans de comunicació és la veu de la persona que ha sobreviscut
a un intent de suïcidi i ha recuperat el sentit
de la seva vida.
) Les notícies d’acció positiva i de caire crític
que assenyalen l’exclusió social o denuncien
les mancances del sistema sociosanitari
per fer front a la problemàtica tenen una
presència molt menor en comparació a altres
aspectes.
) La incidència en alguns col·lectius concrets està encara més invisibilitzada o fins
i tot silenciada. Com és el cas del suïcidi en
persones grans. O la problemàtica del suïcidi
a les presons.

LA HISTÒRIA EN
PRIMERA PERSONA

) La presència d’històries en primera persona sobre l’experiència del suïcidi té una
presència del 12 %.
) Les notícies estrangeres sobre personatges famosos que moren per suïcidi o fan
temptatives donen oportunitat a peces
periodístiques més completes que aprofiten
per incloure certa conscienciació social sobre
la problemàtica i l’estigma. Al mateix temps,
si no s’aborden correctament tenen un alt
risc d’estigmatitzar o tractar-ho amb un
glamur perillós.
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QUÈ POT FER
OBERTAMENT
PER TU?

Periodista, productor o creador de continguts!
Si has d’elaborar una peça informativa o un
contingut de ficció sobre salut mental o suïcidi
i tens dubtes al voltant de quin enfocament
donar-li, contacta’ns:
@ premsa@obertament.org
c 931 123 717
SERVEI D’ASSESSORAMENT
A PERIODISTES D’OBERTAMENT
) Contrast sobre mites i falses creences.
) Acompanyament per no reproduir
missatges estigmatitzadors.
) Consultoria sobre el to apropiat a l’hora de
parlar-ne
) Testimonis en primera persona
) Assessorament general sobre bones praxis
periodístiques en el tractament informatiu de
la salut mental
) Contrast en la creació de personatges i
obres de ficció versemblants i lliures de clixés

Col·laboren

