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Langt færre begår selvmord globalt
Som følge af mindre fattigdom og bedre adgang til sundhedspleje dykker andelen af selvmord sammenlignet
med 1990. Men der er fortsat store regionale forskelle
AF PATRICK GALEY
/ritzau/AFP

Indrykning af boligannonce
I Kristeligt Dagblad har du mulighed for at indrykke boligannoncer på vores rubrikside onsdage eller fredage. Den ønskede tekst sendes til annonce@k.dk, indtelefoneres på 33 48 05 00 eller sendes pr. brev til Kristeligt Dagblads annonceafdeling,
Vimmelskaftet 47, 1161 København K.
Annonceteksten skal være avisen i hænde kl. 09.00 dagen før den ønskede indrykningsdato. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så annoncen bliver udformet
bedst muligt. Du kan ringe til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon 33 48
05 00 eller tage kontakt via e-mail: annonce@k.dk.
Faktura sendes pr. e-mail efter annoncen har været i avisen.
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Over de seneste årtier er der
sket et markant fald i andelen
af mennesker, der tager livet
af sig selv. På verdensplan er
selvmordsraten dykket med
en tredjedel siden 1990, viser
en omfattende analyse, der er
offentliggjort i det videnskabelige britiske tidsskrift BMJ.
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, betegner selvmord som et kritisk problem
for folkesundheden og skønner, at mindst 800.000 mennesker tager livet af sig selv
hvert år. Undersøgelsen viser,
at 817.000 mennesker begik
selvmord i 2016. Det er en lille
stigning på 6,7 procent i forhold til i 1990. Men tager man
højde for, hvordan den globale befolkningstilvækst er eksploderet de seneste tre årtier,
er selvmordsraten faktisk faldet. Med 32,7 procent.
Som tidligere omtalt i Kristeligt Dagblad er selvmordsraten faldet markant siden
begyndelsen af 1980’erne i
flere vestlige lande.
Mens Grønland og andre
inuitsamfund har svært ved
at knække kurven, er udviklingen globalt set gået den
rigtige vej i mange lande de
seneste 20 år.
Årsagerne vurderes blandt
andet at være, at færre mennesker lever i absolut fattig-

Selvmord
verden over

Fra 1990 til 2016 er selvmordsraten i verden faldet 32,7 procent.

3 Selvmordsraten er globalt faldet 32,7 procent
siden 1990 – fra 16,6 til
11,2 selvmord pr. 100.000
indbyggere.
3 Blandt mænd begår 15,6
ud af 100.000 personer
selvmord. Hos kvinder er
raten 7,0.
KILDER: GLOBAL BURDEN OF DISEASE,
CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING

dom, og at flere har adgang til
sundhedspleje.
”Selvmord betragtes som
en dødsårsag, der kan forebygges. Dette studie viser, at
vi skal fortsætte vores indsats
mod at forhindre selvmord,”
siger Heather Orpana, der er
forsker ved Canadas folkesundhedsinstitut og en del af
holdet bag studiet.

”Med endnu flere tiltag kan
vi få dødeligheden som følge
af selvmord endnu længere
ned,” tilføjer hun.
Det fremgår også af det nye
studie, at den overordnede
dødsrate, der omfatter alle
dødsårsager, er faldet over 30
procent siden 1990 – altså i
nogenlunde samme tempo
som selvmordsraten.

Det får Heather Orpana til
at pege på, at selvmord i højere grad bør behandles som
enhver anden sygdom.
”Nogle gange ser vi
anderledes på selvmord end
på eksempelvis hjertesygdomme eller kræft. Men det
ensartede fald i selvmordsraten og dødsraten kan vidne
om, at faldet er drevet af lig-

nende faktorer,” siger hun.
Selvom holdet bag analysen er tilfreds med den nedadgående tendens, advarer
forskerne om, at selvmord
fortsat er et stort problem i
mange dele af verden.
I Zimbabwe er selvmordsraten fra 1990 til 2016 næsten
fordoblet.
I Kina er den derimod faldet

64,1 procent i samme tidsrum.
Samtidig er mænd stadig mere tilbøjelige til at begå selvmord end kvinder. Det gælder
alle steder i verden og blandt
alle aldersgrupper undtagen
blandt de 15-19-årige.
”Dødeligheden er generelt
højere blandt mænd, men der
er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder afhængigt af alder og endda land,”
siger Heather Orpana.
På verdensplan begår 15,6
mænd ud af 100.000 selvmord. Blandt kvinder gælder
det for 7 ud af 100.000.
WHO har et mål om at nedbringe selvmordsraten med
10 procent i 2020 sammenligJ
net med i 2013.

Helvede er blevet
del af Brexit-debat
Britisk Brexit-fløj var klar med svar
på tiltale på EU-præsidents udsagn
BJARNE NØRUM
SKRIVER FRA
STORBRITANNIEN
norum@k.dk

Donald Tusk har sat ord på
frustrationerne i EU over den
uklare britiske Brexit-kurs.
Det skete, da EU-præsidenten
på et pressemøde i onsdags
hævdede, at ”der er et særligt
sted i helvede for de Brexiteers, som end ikke har en
kladde til en plan for at gennemføre Brexit”. Noget, han
efterfølgende gentog på Twitter.
Med de bemærkninger virkede som en rød klud for en
tyr for selvsamme Brexit-fløj.
Den tidligere konservative
Brexit-minister David Davis
har reageret sarkastisk ved at
sige, at Tusk selv kan tilslutte
sig Brexit-fløjen i helvede.
”Men når folk slår om sig
med fornærmelser, så siger
det mere om dem selv end
dem, de fornærmer. Hvad det
også siger, er, at de er ved at
være nervøse,” siger David
Davis til tv-stationen ITV.
For mange på Brexit-fløjen
er det netop sådanne kommentarer, som udstiller EU’s
arrogance, og dermed understreger, hvorfor briterne vil
ud af EU – nærmest uanset
prisen. Andre fremtrædende
konservative forsøger at nedtone fornærmelsen.

”Det var ikke det mest brillante diplomati. Men enhver,
der følger debatten i Underhuset, vil vide, at ubehersket
og overdrevet sprogbrug
ikke kun kommer ud af Bruxelles,” sagde David Lidington, Theresa Mays højre
hånd, til BBC Radio.
Men Donald Tusks bemærkninger skal også ses i
lyset af, at de resterende 27
EU-lande troede, de havde
indgået en aftale om Brexit
med den britiske regering
– hvorefter aftalen blev underkendt af det britiske parlament.
I går var den britiske premierminister, Theresa May, igen
i Bruxelles, hvor hun mødte
EU-Kommissionens formand
Jean-Claude Juncker. Og her
var svaret igen, at EU ikke er
villig til at genforhandle den
aftale, som allerede er indgået. Der kan højst blive tale om
supplerende politiske hensigtserklæringer.
Dermed er det igen i Underhuset, at Theresa May skal
finde opbakning til aftalen.
Britiske medier spekulerer i,
at afstemningen kan blive
udskudt til sidst i februar for
at sætte maksimalt pres på
parlamentsmedlemmerne.
Alternativt, at briterne beder
om en udsættelse af udmeldelsesdagen, som formelt er
J
midnat den 29. marts.

Jobmarked
Organist med korledelse til
Hundige-Kildebrønde Sogn

Lyngby Baptistkirke

Hundige-Kildebrønde Menighedsråd søger en dygtig DOKS eller
PO organist på fuld tid fra den 1. marts 2019 som kan være med
til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk
variation indenfor både klassisk og rytmisk musik.
Vi tilbyder:
• Et stort og aktivt forstadssogn med en middelalderkirke og en
moderne kirke (1976) med gode orgler, gode faciliteter og
mange forskellige aktiviteter.
• En stor medarbejderskare, der er villige til at række udover
egne faggrænser, og hvor humor spiller en vigtig rolle.
• En medarbejderskare, som gerne tænker nye tanker med
respekt for de værdier, der kan være i traditionen.
• En sangglad menighed, som sætter pris på et friskt tempo
i salmesangen.
• En mulighed for at være med til at udvikle et musikliv i sognet,
hvor både det klassiske og det moderne har plads.
• Gode muligheder for at udvikle det velfungerende pigekor,
som er tjenestekor ved gudstjenesterne, samt styrke børne
- og spirekor.
• Mulighed for at præge det fremtidige koncertudbud.

Teologisk iværksætter med sans for innovation og udvikling søges til Lyngby Baptistkirke

Randers Friplejehjem
søger leder
Randers Friplejehjem, Store Bjørn 2,
Helsted, Randers, søger leder til nyt
friplejehjem fra 1. april 2019.
Se nærmere på Randers
Friplejehjems hjemmeside:
www.randers-friplejehjem.dk
 se ledige stillinger

Vi forventer:
• En dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og
moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse
og interesse for gudstjenesten.
• En organist, der er åben for at inddrage klaver i gudstjenesten.
• En korleder, der løfter korsangen i sognet og understøtter
menighedens salmesang sammen med pigekoret.
• En person, der kan arbejde selvstændigt.
Se resten af stillingsopslaget på

hundigekirke.dk/organiststilling

Hjertebo søger ny leder
Hjertebo er et selvejende bofællesskab for 15
voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og en arbejdsplads for 23 engagerede
medarbejdere.
Hjertebo har eksisteret siden 2012 og har udvidet med multisal, sanserum og orangeri i 2017.
Som leder får du chancen for at blive en del af et
hjem, hvor hverdagen er indholdsrig og meningsfyldt.
Hjertebo søger en leder, der har lyst til at gå forrest og er visionær
Jobbet assisteres af en souschef, der tillige har
en teamlederfunktion i organisationen.

Organist på fuld tid søges til Farum Kirke
Vi søger en organist med kirkemusikalsk diplomeksamen fra konservatoriet eller tilsvarende kompetence. Vi lægger særligt vægt på
at organisten
• med højt fagligt niveau kan understøtte og lede menighedens salmesang
• har sikker sans for gudstjenestens musikalske udformning
• kan fungere som en kompetent kirkemusikalsk sparringspartner for sognets fem præster
• kan lede og inspirere sangerne ved kirkens kor
• er indstillet på at medvirke i den kontinuerlige udvikling og fornyelse af
kirkens musik- og koncertliv og andre kirkelige aktiviteter
• kan og vil indgå i arbejdet med at opbygge sognets børne- og ungdomskor
• har gode samarbejdsevner
Vi tilbyder
• en stor og velfungerende arbejdsplads med engagerede præster,
medarbejdere og menighedsråd
• et muntert og dedikeret arbejdsklima omkring musikken i sognet
• eget kontor i sognegården ved Farum Kirke
• gode muligheder for og støtte til faglig og personlig udvikling
Farum Kirkes orgel er bygget i 2012 af P. G. Andersen og Bruhn og har
24 stemmer. Der er flygel til rådighed i sognegården ved Farum Kirke
og i Stavnsholtkirkens kirkerum og mødesal.
Ansættelsen er omfattet af gældende overenskomster, som kan ses
på www.folkekirkenspersonale.dk.
Ansættelse 1. maj eller hurtigst muligt herefter.
Ansøgning sendes til 7414fortrolig@sogn.dk senest torsdag 28.
februar kl. 12.00
Samtaler og prøvespil forventes at finde sted 19. og 21. marts.
Se udførligt stillingsopslag på www.farumsogn.dk

Ansøgningsfrist 1. marts 2019 kl. 12
Se hele opslaget på:
www.hjertebo.dk under stillinger, eller
www.k-h.dk/bofaellesskaber/ledige-stillinger/

Bolig tilbydes

Kristeligt Dagblad leveres uden beregning til en hvilken
som helst ferieadresse i Danmark.

Vi er en lille baptistmenighed, der har mistet pusten over de senere år og står i et vadested,
hvor vi enten skal opfinde os selv på ny eller måske nedlægge de kirkelige aktiviteter her i
Lyngby baptistkirke. Vi har - synes vi selv - en meget smuk kirke, som vi gerne vil fylde med liv
og lys og mening og mennesker. Vi mangler en ildsjæl, der kan hjælpe os i denne proces og
være med til at skabe samling på den lille flok.
Arbejdet indbefatter
• Planlægning og gennemførelse af to månedlige søndagsevents (kan både være en traditionel
gudstjeneste, et musikarrangement, en søndagsmatiné eller en kirkelig relevant debatformiddag eller…)
• At være tovholder på menighedens arrangementer - herunder kommunikation og omtale
udadtil.
• At være med til at styre en proces hen imod en afklaring af menighedens fremtid i tæt samråd
med menighedens medlemmer.

V
V

Bofællesskab
Baunehøj, Rønde
Vi søger personer,der
er interesseret i ledig
bolig. Bofællesskabet
bygger på et kristent
idegrundlag med
fællesskab omkring
meditation, sociale,
kreative og kulturelle
aktiviteter.
Se yderlige oplysninger
på www.bofaellesskabbaunehoej.dk
Kontakt på e-mail:
knudsloth44@gmail.com
Tlf.61443321

Vi forventer af dig, at du er kirkeligt engageret og det vil da være en stor fordel, om du har
teologisk tæft, er en god formidler og/eller har musikalske evner. Det vil desuden være en
fordel, om du er et selvstændigt menneske, der kan lede og organisere frivillige.
Vi kan tilbyde en 1 årig deltidsstilling på 20 timer ugentligt med mulighed for forlængelse.
Ansættelsesstart efter aftale. Du kan forvente små arbejdsgrupper du kan sparre med i forhold
til de tre arbejdsopgaver (søndagsarrangementer, kommunikation og menighedsudvikling).
Ligesom du kan regne med et menighedsråd, der vil støtte op om dig i det daglige arbejde.
I kirken, der er beliggende på Odinsvej 1, vil der blive stillet et kontor til rådighed.
Kontakt Bente Ellegaard Haahr på telefon 21 31 18 95 for yderligere oplysninger og evt. aftale
om at se kirken inden du sender din ansøgning til menighedsrådet via
menighedsraad@lyngbybaptistkirke.dk

På Kristeligt Dagblads
online jobmarked kan du se
nye spændende jobopslag
og finde dit næste job.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Se mere på www.k.dk/job
eller www.kirke.dk/job

V

Jobmarked på k.dk/job
Følgende ledige stillinger kan du læse mere om på k.dk/job
Stillingsbetegnelse
Kordegn

Arbejdsgiver

I avisen 1. gang

Ansøgningsfrist

Sankt Nikolaj Kirke, Kolding

25. januar

It-chef

Kristeligt Dagblad

23. januar

Chef

Blå Kors Genbrug

25. januar

17. februar 2019

Organist/kirkemusiker

Toftlund Kirke

11. januar

18. februar 2019

Seden-Åsum Pastorat

30. januar

Præst
Kirkegårdsleder

18. februar 2019

1. februar

18. februar 2019

Kordegn

Lindehøj Kirke, Herlev

1. februar

20. februar 2019

Organist

Hundige og Kildebrønde kirker

8. februar

Sømandsmissionærer

Stege Kirkegård

8. februar 2019
11. februar 2019

Sømandskirken

25. januar

21. februar 2019
22. februar 2019

Leder

Randers Friplejehjem

8. februar

22. februar 2019

Lærer

LivogJob, Falster

25. januar

28. februar 2019

Farum Sogn Kirke

6. februar

28. februar 2019

Sdr. Nærå Valgmenighed

18. januar

Organist
Præst

1. marts 2019

Leder

Hjertebo

6. februar

1. marts 2019

Teologisk iværksætter

Lyngby Baptistkirke

8. februar

1. marts 2019

www.k.dk/job

