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Forord
Vi oplever, at konfliktløsning ikke længere er omgivet af så mange tabuer, og der er efterspørgsel på
redskaber til konfliktløsning.
Center for Konfliktløsning har gennem de seneste 20 år uddannet konfliktvejledere og mæglere, og
nu kan vi mærke effekten. Der bruges mæglere på arbejdspladser, i boligselskaber, i politiets
konfliktråd, i statsforvaltningen, på bosteder, i klubber og på gadeplan. Der er kommet mange nye
aktører på området, og vi gør, hvad vi kan for at efteruddanne og opkvalificere flere i
konfliktløsningens teori og metoder.
Center for Konfliktløsning er i stigende grad blevet et nationalt centrum for kurser og træning i
konfliktløsning og mægling, samt det sted hvor enkeltpersoner og organisationer henvender sig, når
de søger hjælp til at håndtere konkrete konflikter.
Familiekonflikter, kulturelle konflikter, konflikter i nabolaget og konflikter på arbejdspladserne har
været højt profilerede i den offentlige debat i det seneste år. Det har betydet, at TV, fagblade og
dagblade har henvendt sig til os for at få eksempler på vellykkede konflikthåndteringsprocesser og
gode råd, som er umiddelbart anvendelige. Det typiske spørgsmål, vi får, er: Kan du ikke give tre gode
råd til, hvad man skal gøre, hvis man ryger ud i en konflikt?
I 2013 har der været særlig stor efterspørgsel efter vores professionelle mæglere. Desuden har
arbejdspladser, kommuner og regioner efterspurgt kurser i konfliktløsning med henblik på at klæde
medarbejderne bedre på, når de skal håndtere trusler om vold på arbejdspladsen.
Samfundspolitisk vil vi også gerne på banen. Vi har derfor igangsat et udredningsprojekt, der skal
afdække, hvor og hvordan der arbejdes med genoprettende processer i det danske samfund. Vi har
selv lagt kimen med uddannelsen af flere hundrede ungemæglere, men der mangler i den grad viden
om og evaluering af den praksis, der er rundt omkring. Det vil vi gerne bidrage med, da viden er det
bedste redskab til at påvirke myndigheder og politikere til at skabe bedre rammer for at løse
samfundsmæssige konflikter med et genoprettende sigte. I beretningen kan du læse mere om de
opgaver, vi har prioriteret i 2013 - god læselyst.
Musa Kekec
Bestyrelsesformand

Aase Rieck Sørensen
Centerleder
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Konfliktfaglige og ressourcemæssige hensyn
De konfliktfaglige emner, der har optaget os i 2013, har været forebyggelse af vold på arbejdspladsen,
brugen af genoprettende retfærdighed i arbejdet med unge, de særlige mønstre for optrapning af
konflikter online og det stigende behov for anerkendelse i samfundet, som måske kan føre til
afmontering af det kritiske potentiale, der også ligger i konflikterne - for nu blot at nævne nogle af de
emner, der har været temaer på vores interne og eksterne møder og konferencer. Kort sagt, vi ser
konflikter som et signal om, at der er behov for refleksion, dialog og udvikling, og vi inddrager både
samfundspolitiske, filosofiske og etiske vinkler i vores arbejde.
De nationale og de internationale konflikter har naturligvis fælles træk; men centrets konkrete
aktiviteter er primært knyttet til det nationale – simpelthen fordi vi ikke har ressourcer til at gøre det
hele.
Vi har valgt at fokusere vores udenlandske aktiviteter på konkrete initiativer så som studierejsen til
Istanbul i foråret 2013, hvor vi mødtes med konfliktmæglere, krisecentre, dommere og journalister, og
i øvrigt supplerer vi vores internationale engagement ved at have plads i andre danske organisationers
råd og bestyrelser – som f.eks. tænketanken RIKO og det nye forskningscenter CRIC, som udelukkende
arbejder med international konfliktløsning. Bestyrelsen har også haft møde med LIVIA fonden, der
støtter kreativ konflikthåndtering i ind- og udland bl.a. via prisuddeling, for at drøfte nye
samarbejdsmuligheder.
I 2013 har vi arbejdet målrettet på at skabe kontakt til alle, der arbejder inden for det konfliktfaglige
felt. Vores hovedaktivitet er jo at udbrede kendskabet til bæredygtig og konstruktiv konfliktløsning, og
det gør vi gennem uddannelse, kurser, rådgivning, træningsforløb og processer, der tager afsæt i
hverdagens konflikter.
På den baggrund gik vi i gang med en ny målrettet markedsføring af vores aktiviteter i slutningen af
2013, hvor vi sendte en kursusnyhedsmail ud til alle vores kontakter – dvs. tidligere kursister,
rekvirenter, samarbejdspartnere og andre, der har vist interesse for vores måde at løse konflikter på.
Det har givet god respons og ført til et stort netværk med nye kontakter, så det vil vi fortsætte med i
2014. Vi er kendte i konfliktfaglige kredse, men har brug for større synlighed. Derfor er markedsføring
blevet et plus ord.
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Det er tanken at foreningen og den indtægtsdækkede virksomhed skal berige hinanden og skabe
synergieffekt. Balancen mellem de to er afgørende for vores muligheder fremover.
Center for Konfliktløsning er kommet lidt i ubalance på grund af faldende antal kursister på de åbne
kurser. Derfor har de økonomiske spørgsmål fyldt meget på bestyrelsens dagsorden i 2013.
Center for Konfliktløsning er en medlemsforening, der er uafhængig af politiske og økonomiske
interesser – og det skal vi blive ved med. Vi tilhører gruppen af socialøkonomiske virksomheder, der
har et samfundsmæssigt sigte og en indtægtsdækket virksomhed, der gør det muligt at udvikle sig på
baggrund af egne værdier og i takt med de samfundsmæssige behov. Men vi er også en forening, der
har tyve års erfaring, og al den viden, vi har høstet, skal samles op og omsættes til nye aktiviteter – det
er undervisernes nyetablerede faglige forum allerede godt i gang med.

Praktisk konflikthåndtering og åbne kurser
Af Dorte Holmberg, faglig leder
2013 bød på en bred vifte af rekvirerede opgaver i mange dele af samfundet med både skræddersyede
kursusforløb og konkret støtte til konflikthåndtering, mægling og udvikling af dynamiske
arbejdsmiljøer. Vi løste opgaver i centre, styrelser og forvaltninger. I kommuner, regioner og stat. I
børnehaver, skoler, ungdomsklubber, boligforeninger, private virksomheder og på det frivillige
område. I alt har vi haft 137 rekvirerede opgaver i 2013.
Vi oplevede generelt i 2013 en tendens til, at de rekvirerede opgaver, vi inviteres ind til, får større
volumen og mere udviklingskarakter. Vi tror, det er en spejling af, at der i organisationerne bliver
stadigt større bevidsthed om, at det kræver en sammenhængende og kontinuerlig organisatorisk
indsats at udvikle kompetencer i konflikthåndtering.

Det socialpsykiatriske område
CfK har gennem årene erfaret, at vores tænkning og metoder er særdeles brugbare indenfor det
socialpsykiatriske område – blandt andet på bosteder. Vi medvirker til bl.a. udvikling af konfliktråd,
hvor beboere og medarbejdere sammen lærer at håndtere dagligdagens konflikter.
Ofte samarbejder vi med institutioner over lange perioder. Som eksempel er vi nu på 3. år engageret i
videreuddannelse på det socialpsykiatriske bosted Parkvænget i Glostrup. Hele personalegruppen, i alt
75 personer, er i hold på 25 hvert år på kursus sammen i konflikthåndtering, anerkendende
kommunikation og forebyggelse af vold. Der er desuden sideløbende etableret konfliktfaglig
supervision for stedets arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom ledergruppen har fået både kursus og
sparring.
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Vi har gennem årene løst mange opgaver i Sundhedssektoren, således også i 2013. Forløb i den
kommunale hjemmepleje, på hospitalsafdelinger, undervisning af TR-repræsentanter fra Dansk
Sygeplejeråd. Og ikke mindst fyldte vores samarbejde på 3. år med Region Sjælland, hvor vi
gennemfører kurser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse for personale på hospitaler og
institutioner i regionen. Vi indleder i 2014 en række beslægtede kurser specifikt målrettet nyansatte i
psykiatrien i regionen.
Generelt har vi de senere år fået et stigende antal henvendelser med fokus på vold og trusler om vold.
2013 bød således på en lang række opgaver for såkaldt frontpersonale i f.eks. den kommunale
borgerservice, i jobcentre, på døgninstitutioner, skadestuer og i asylcentre. Det drejer sig om
personalegrupper, der har brug for at blive klædt på til på ordentlig vis at møde svært frustrerede og
vrede borgere, og til at tage vare på sig selv og hinanden i det interne samarbejde, når presset i
perioder opleves stort.

Asylafdelingen i Røde Kors
Vold og trusler om vold er en stor arbejdsmiljøudfordring i Asylafdelingen. I 2013 afholdt vi et kursus
i konflikthåndtering og voldsforebyggelse for personalet i Sandholmlejren. Det førte til et udvidet
samarbejde, hvor vi i foråret 2014 bidrager til en nyudviklet konfliktmentoruddannelse i Røde Kors.
Deltagerne er blandt andet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Fokus for forløbet er at klæde
ressourcepersoner på til at understøtte udviklingen af konflikthåndteringen med beboere samt
udviklingen af et miljø for refleksion og læring i personalegrupperne i de enkelte asylcentre. Behovet
for begge dele er stort for at kunne stå til dagligdagens udfordringer.

Vi får stadigt flere konfliktmæglingsopgaver. Mægling er for alvor ved at blive en både kendt og
anerkendt metode til konfliktløsning i mange sammenhænge: I familier, boligforeninger, frivilliggrupper og ikke mindst på arbejdspladser. Når to eller flere er i konflikt med hinanden i en opgang, en
familie, et team eller en afdeling, påvirker det ofte hele gruppen eller fællesskabet. Her kan mægling
enten mellem to eller få parter fra gruppen eller i en proces med hele gruppen føre til genopretning af
relationer, trivsel og samarbejde.
CfKs samarbejde med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) om projektet Dialogambassadørerne fortsatte
også i 2013. Formålet med projektet er dels af fremme forståelsen mellem unge i Danmark og
Mellemøsten, dels at udbrede kendskabet til dialog som værdi og metode. Siden 2009 er 75 unge fra
Jordan, Egypten og Danmark blevet uddannet i dialogmetoder og de har gennemført dialogaktiviteter
for 10.000 unge i de tre lande. Rekruttering af flere ambassadører, træning og workshops ruller videre
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ind i 2014. I forlængelse af vores træning af ambassadørerne har vi knyttet de danske
dialogambassadører til CfKs ung til ung tilbud, så det er muligt at bestille en gratis dialogworkshop via
kontakt til Center for Konfliktløsning.

Kursus for klubpædagoger i Københavns Kommune
I efteråret deltog 12 klubmedarbejdere fra 4 forskellige fritids- og ungdomsklubber i Københavns
kommune på en særlig og rekvireret version af vores åbne kursus Praktisk Konflikthåndtering med
introduktion til Mægling. De oplevede kursets faglighed som relevant og tiltrængt i forhold til deres
arbejde med de unge, og flere af dem gik tilbage i deres institutioner og netværk og delte og
formidlede den nye inspiration.
Det har resulteret i foreløbig 5 skræddersyede forløb af forskellig længde til klub- og
gadeplansmedarbejdere i kommunen. I alt har vi, når det sidste forløb afsluttes ultimo marts,
undervist 70 medarbejdere indenfor det samme felt over en periode på få måneder. Når mange
kolleger fra samme klub eller område kommer sammen på kursus, styrker det motivationen og
mulighederne for at inddrage resten af personalegruppen i den nye viden og inspiration. På den måde
kan der på kort tid tilføres ny viden og redskaber meget bredt på et fagområde.

Åbne Kurser
Vores egne kurser og uddannelser videreudvikles løbende og nye kurser kommer til. Netop nu har vi
lagt sidste hånd på et nyt kursus. Det er et kursus i konflikthåndtering og voldsforebyggelse: og det er
udsprunget af vores erfaringer fra Region Sjælland og fra andre opgaver for frontpersonale forskellige
steder i landet. Vores eget kursus på dette område er kurset ”Vold og trusler på arbejdspladsen”, som
udbydes i 2014. Vi ser indsatsen vedr. voldsforebyggelse som en naturlig del af vores tilgang til ikkevoldelig, fredelig konflikthåndtering.
Centralt for vores forståelse af dette felt er, at voldsforebyggelse som kompetence hænger uløseligt
sammen med og skal udvikles i sammenhæng med det menneskesyn, det konfliktsyn og de
kompetencer i konflikthåndtering, der i øvrigt præger en arbejdsplads.
Vores grunduddannelsesforløb (GRUK) har nu været udbudt i 20 år. Indholdet og deltagerfeltet
udvikler sig kontinuerligt, og vi oplever at mange højt kvalificerede professionelle mennesker søger
vores grunduddannelse i disse år. Tre ugers internat er en udfordring at finde plads til i en travl
arbejdskalender, men netop muligheden for fordybelse i en kvalificeret gruppe på internaterne er
noget deltagerne hyppigt kvitterer meget positivt for. For mange opleves fordybelse som en
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mangelvare i dagligdagen, og de værdsætter muligheden for at se på problematikker fra mange
vinkler, undersøge dem til bunds, og blive frugtbart forstyrret i egne naturlige vanetænkninger.
Samme fokus på fordybelse gør sig gældende i vores tre andre længerevarende uddannelsesforløb:
GRUM – Grunduddannelse i Mægling, Ungemægleruddannelsen og Konflikthåndtering i Grupper. Disse
forløb var i 2013 ikke lige så søgte, og vi arbejder derfor med at undersøge, hvorvidt formatet på
uddannelserne svarer til de målgrupper, vi henvender os til.
Vores kortere kurser, Praktisk Konflikthåndtering og Praktisk Konflikthåndtering med introduktion til
Mægling, er forløb, der også i 2013 havde en bred appel. Her får deltagerne på en overskuelig tid en
substantiel indføring i grundprincipper i konflikthåndtering og mægling. Og mange deltagere får på
den baggrund appetit på mere. Endelig har vi de mere specialiserede kurser, som også kontinuerligt
udvikles og justeres: Konflikt er i Kulturmødet, Klar Kommunikation samt altså i 2014 i
Voldsforebyggelse. I alt har vi haft 144 kursister på vores åbne kurser i 2013.

Studierejsen til Istanbul
Formålet med rejsen var at udveksle viden om konfliktløsning og konfliktløsningens metoder med
relevante grupper i Tyrkiet, der kunne være interesserede i en dialog og gensidig konfliktfaglig
inspiration. Vi var en gruppe på elleve personer som var af sted 4-11. maj 2013.
Vores faglige fokus var rettet mod genoprettende retfærdighed og konfliktmægling, idet vi dels havde
mødt tyrkiske universitetsfolk i Helsinki, da vi deltog i Det Europæiske Forum for Genoprettende
Retfærdighed året før og dels havde erfaret, at Istanbul skulle være vært for en international
mediatorkonference i efteråret, hvor de danske masterstuderende fra Københavns Universitet skulle
deltage. Endvidere havde vores nyvalgte bestyrelsesmedlem Musa Kekec gode kontakter i Istanbul.
Desuden opfattede vi Tyrkiet som en interessant, anderledes og nærværende del af Europa, som vi var
nysgerrige på at udveksle erfaringer med.
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Det viste sig at blive en usædvanlig og meget vedkommende oplevelse ikke mindst i lyset af de
senere demonstrationer i Gezi parken og på Taksim pladsen i Istanbul – en udvikling der var i gang
i begyndelsen af maj, mens vi var der.

Vi havde tilrettelagt et meget varieret og spændende program, hvor vi mødtes med mæglere fra
Mediators Beyond Borders, frivillige i kvindekrisecentret Purple Roof, forskere på Bilgi Universitetet,
dommere ved Retten i Kadiköy, organisationen Journalists and Writeres Foundation (som er en gren af
Gülen bevægelsen), initiativtagerne til Peace and Conflict Studies på Hacettepe Universitetet, og både
lokale og tilflyttede enkeltpersoner, der fortalte om deres liv i Istanbul, og de udfordringer de så.
Desuden besøgte vi Novo Nordisk’ regionale kontor i Istanbul, hvor vi fik indblik i både virksomhedens
mission i regionen og de kulturmøder, ledelse og medarbejderne oplevede i Istanbul.
Som en ekstra og uventet bonus, blev vi inviteret med til en højtprofileret konference med åbningstale
af Mrs. Emine Erdogan ”Empowering Women in the Workplace, Market Place and Community”, hvor vi
deltog i eftermiddagens session og dermed fik indblik i de tyrkiske kvinders stilling på
arbejdsmarkedet.
Efterfølgende har vi samlet studiegruppen her i CfK for at drøfte udviklingen i Tyrkiet, og vi har haft
besøg af Lara Toensmann, som var en af vores kontakter i Istanbul. Lara fortalte, at hun efter
dønningerne af de voldsomme demonstrationer har været med til at skabe en ny platform, Baraka
Istanbul, som fokuserer på fredsopbygning og dialogprocesser.
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Projektet om genoprettende retfærdighed
Genoprettende retfærdighed er en metode og et tankesæt, der vægter genopretning af menneskelige
relationer med det formål at få både den krænkede, gerningspersonen og det omgivende samfund til at
kunne leve videre på en bæredygtig måde efter en konfliktfyldt hændelse.
Der er mange måder at praktisere genoprettende processer på, og centret har været med til at udvikle
både metoder og praksis gennem ungemægleruddannelsen og uddannelsen i konfliktløsning i grupper.
For nogle år siden tilrettelagde vi en konference med oplæg om både nationale og internationale
perspektiver sammen med Købehavns Universitet og Aarhus Universitet. Konferencen mundede ud i
netværket om genoprettende retfærdighed, som i dag har godt hundrede medlemmer. På
netværksmødet i 2013 satte vi fokus på ’straf versus genoprettende retfærdighed’. Birgitte Rahbæk
fortalte om sine erfaringer som konfliktrådsmægler, og Christian Gade om sin forskning i
genoprettende ret.
Centret har fået bevilget 100.000 kr. fra Forskningsfonden af 1971 til at afdække, hvem der arbejder
med genoprettende processer i Danmark. Vi vil i første omgang klarlægge, hvad status er, og derfor
udsender vi et spørgeskema til alle aktører inden for feltet i foråret 2014.
Efter denne første fase håber vi på at få bevilget yderligere midler til opkvalificering af de personer,
der allerede er godt i gang med at praktisere genoprettende processer inden for forskellige
samfundsmæssige områder.
Formålet med projektet er at styrke og kvalificere brugen af genoprettende retfærdighed – herunder
brugen af konfliktmægling. Projektet har også et bredere samfundspolitisk sigte, idet vi ønsker at
påvirke myndigheder og politikere til at skabe bedre rammer for at løse samfundsmæssige konflikter
via genoprettende retfærdighed. Det er Christian Gade, som både er underviser i Center for
Konfliktløsning og forsker på Aarhus Universitet, der står for udredningen sammen med centerleder
Aase Rieck Sørensen.
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Ungemæglerkonferencen
Den 10. oktober mødtes ungemæglere, gadeplansmæglere og konfliktrådsmæglere på centrets
årligt tilbagevendende ungemæglerkonference. Temaet var mægling og genoprettende processer.
Vi satte fokus på erfaringer fra daglig praksis og havde et meget spændende panel af aktører.

Paneldebatten foregik mellem den faglige
leder af ungemæglerne i Hillerød Svenn
Petersen, gademægler Mathilde Orts
Ottosen fra Ungdommens Røde Kors,
konfliktrådsmægler Carl Plesner,
uddannelsesvejleder Torben KofoedNielsen, Bornholm, og Clara Rubin,
dialogambassadør og konfliktvejleder i
ungdomsorganisationer.
Fælles for dem alle var, at de arbejdede med mægling blandt unge, men den kontekst, de arbejdede i,
var meget forskellig – det kommunale regi, foreningsregi og konfliktråd i straffesager. Deres tilgange
var også meget varierede. Det gav en god dialog om mæglingens muligheder, dilemmaer og
betydningen af mæglers empatiske evner.
Kriminolog Lars Holmberg bidrog med forskningsbaseret viden om unge, kriminalitet og forebyggelse.
Han understregede, at kriminaliteten er faldende, og antallet af sigtelser mod unge under 18 år er
halveret fra 2001 til 2012.
Et af de spørgsmål, der optog konferencens deltagere, var, hvorvidt mægling kunne reducere og
forebygge kriminalitet blandt unge. Det tyder en række internationale undersøgelser faktisk på.
For eksempel viser en nyere svensk undersøgelse blandt unge gerningsmænd, at risikoen for at falde
tilbage i kriminalitet er væsentlig mindre, hvis man deltager i et konfliktråd, end hvis man ikke
deltager.
Centret har gennem de seneste syv år uddannet flere hundrede ungemæglere – altså voksne, der
mægler blandt unge i konflikt. Senest er kompetencer i at forestå genoprettende processer i større
grupper af unge blevet føjet til.
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Samtidig har centret igangsat en undersøgelse af, hvem der arbejder med genoprettende processer i
Danmark. Christian Gade fortalte om de indledende undersøgelser og tankerne bag - som afslutning på
konferencen.

Når unges konflikter går online
Af Marie Reiter, praktikant efteråret 2013, retorikstuderende
Møgluder, står der i en anonym snapchat, klamme kærestetyv står der i en kommentar på facebook,
der er selvmordsopfordringer, sexting, hadesider, facerape, delinger af intime billeder, aftalte
slåskampe, gruppedannelser, net-chikane og flertals misforståelser.
Beskeder og onlineudveksling i den dur er en del af mange unges hverdag, når de går på internettet.
For chatdebat kan hurtigt udvikle sig til voldsomme konflikter eller mobning. Udfordringer, der er
værd at se nærmere på med konfliktløsningens briller.
For at blive klogere på fænomenet tog jeg i efteråret, som praktikant i Center for Konfliktløsning, en
snak om netop dét med ungemæglere og gadeplansarbejdere i Furesø, Hillerød og Brøndby. Jeg har
desuden talt med en gruppe piger i Brøndby Strand samt to piger fra Brøndbyøster i alderen 14-18,
der har delt deres erfaringer og oplevelser med mig. Der blev fortalt flere historier, der giver stof til
eftertanke.
Konsekvenserne af konfliktoptrapning på internettet kan gå hen og blive uoverskueligt store i løbet af
kort tid. Problemerne eskalerer og kan udvikle sig til vold og/eller frafald på den uddannelse, de unge
er i gang med, hvis ingen griber ind.
”Man kan aldrig løse en konflikt på Facebook. Det bliver bare værre og værre. Hvem skulle få det
til at stoppe? Man begynder bare at bande, og andre blander sig”, sagde en af de piger, jeg talte
med, og måske har hun ret.

Modelfoto: GettyFreeImages
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For det første er det tilsyneladende meget svært at bevare en god tone, hvis man bliver angrebet. Ofte
svarer man i samme stil, hvis man føler sig ramt. Adskillige kan blande sig og stemme i med samme
hårde sprogbrug, og konflikten vokser sig større. De sociale medier kan fungere som gabestok, hvor
brugerne kan nedgøre og ydmyge hinanden foran et stort publikum.
For det andet er man bag en skærm, der skaber distance. Flere undersøgelser viser, at online mobbere
føler ringe eller slet intet ansvar for deres handlinger på nettet. Man kan sige, at unge både har et
digitalt og et fysisk hoved eller image at passe, og med en sådan dobbelt identitet tager man ikke et
personligt ansvar for det, man skriver og lægger på nettet. Man kaster det derimod videre til netidentiteten. Og empati for den anden vindes ikke let, når følelser bliver udtrykt gennem smiley-ikoner.
For det tredje er der tilsyneladende ingen, der går ind og sætter en stopper for kommunikationen, som
dermed får plads til at udvikle sig hæmningsløst.
En måde at hjælpe de unge i online konflikter kunne være, at konfliktmæglere melder sig på banen og
møder de konfliktende dér, hvor problemerne udspiller sig, på internettet. Det forslag kom både
ungemæglerne i Hillerød samt de to piger i Brøndbyøster ind på. Åltså simpelthen et “onlinekorps”,
som de unge kan henvende sig til, når situationer på nettet udvikler sig i uoverskuelig retning.

Åben Konfliktrådgivning
Alle er velkomne i rådgivningerne. Det er et gratis tilbud, og de frivillige rådgivere er uddannet i
Center for Konfliktløsning. Rådgivningerne holder til i medborgerhuse eller biblioteker, hvor man kan
være anonym. Målgruppen er i princippet alle, der har brug for hjælp til løsning af hverdagens
konflikter, hvad enten det er konflikter i familien, naboskabet, foreningen eller på arbejdspladsen.
For det meste er det en enkelt person, der møder op, andre gange er det to eller flere personer.
Efterspørgslen på rådgivning svinger lidt gennem året, men i efteråret 2013 gav det et ekstra skub, da
Dorte Holmberg blev interviewet til den husstandsomdelte avis, Søndagsavisen, hvor hun fortalte om
rådgivningerne. De sidste tre måneder af året var der ca. 25 rådgivninger i København.
Formålet er at udbrede kendskabet til konfliktløsningens metoder og støtte de parter, der er i konflikt,
så de selv kan se en udvej. Selve rådgivningen har karakter af en struktureret samtale, hvor to
rådgivere er aktivt lyttende med henblik på at skabe klarhed og hjælpe brugeren til at se konflikten fra
flere sider. Det er ofte kaotisk at være i en konfliktsituation, og derfor er det en hjælp at få støtte til at
se på både egen og andres rolle i konflikten og de handlemuligheder, der kan være.
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Rådgivergruppen består af ca. 20 frivillige, som alle er uddannet i Center for Konfliktløsning på
Grunduddannelsen i Konfliktløsning og derudover har gået føl med en erfaren rådgiver i en periode.
Rådgiverne samles flere gange årligt og får supervision af en af centrets undervisere. I 2013 var det
centrets erfarne mægler og underviser Birgitte Winkel, der tog sig af supervision. Birgitte er nu afløst
af Anne Karin Smidt, der er erhvervs- og organisationspsykolog med mange års erfaring i
konflikthåndtering. Rådgiverne har valgt en tovholder, som holder kontakten til centerkontoret –
gennem de sidste mange år har det været Mette Geldmann.
De åbne konfliktrådgivninger i København har eksisteret siden november 2002, og Gentofte
rådgivningen kom til i 2011. En ny rådgivninger er åbnet i Hillerød, og vi samarbejder også med
tilsvarende rådgivninger i Århus og på Frederiksberg, hvor de frivillige rådgivere har organiseret sig
som selvstændige foreninger.

Ung til Ung – Konflikthåndtering i Foreningslivet
Af Julie Thalund, studentermedhjælper(KiF)
I snart tre år har Konflikthåndtering i Foreningslivet (KiF) tilbudt gratis konflikthåndtering og
rådgivning til frivillige i børne- og ungdomsforeninger i hele landet. Vi er efterhånden nået ud til rigtig
mange mennesker og til næsten ligeså mange forunderlige grene og kroge af foreningslivet.
Alene i år har vi været i berøring med næsten 200 frivillige. Frivillige fra blandt andet Venstres
Ungdom, fra De grønne pigespejdere og fra Ungdommens Røde Kors. Uanset om grenen, vi er kravlet
ud ad eller krogen, vi er kommet forbi, har været politisk, humanitær eller noget helt tredje, har det
gennemgående været nogle stærke møder med engagerede, dygtige og nysgerrige unge mennesker.
Når vi kommer ud og skal undervise, bliver vi stort set altid mødt af oprigtig lyst til at blive klogere på
sig selv, hinanden og på noget, som kan være rigtigt svært. Der er ingen tvivl om, at det arbejde, vi
laver i Center for Konfliktløsnings ’ung til ung projekt’, rører ved nogle mennesker og betyder noget
for dem – for nogle betyder det meget og for andre mindre. Men berøringen er af betydning.
Efter den sidste workshop, vi havde i år, sagde en af deltagerne ”Det har givet mig et sprog for

noget, jeg ikke havde et sprog for". En sætning, som betød rigtig meget for den af vores
vejledere, som underviste på workshoppen den dag, men også en sætning, som betyder rigtig
meget for os andre. Det er nemlig denne slags udtalelser, som udgør en stor del af lønnen for vores
frivillige arbejde.
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En anden del af lønnen er den supervision, vi får af nogle af centrets kloge hoveder. I år har vi
måtte sige farvel til Annette Willig, som gik på pension. Hun har været vores supervisor siden den
spæde begyndelse, og nu er vores nye supervisor Dorte Holmberg, som allerede har lært os rigtig
meget om konflikthåndtering i forhold til børn. Et tema, som vi gerne vil blive stærkere i, da
mange af dem, vi underviser eller rådgiver, har med børn at gøre i deres frivillige arbejde.
Udover de mange workshops har vi afholdt vores tredje grundkursus for det nyeste kuld
konfliktvejledere i KiF. Derudover har vi haft et par vejledertræf, hvor vi er blevet klogere på
dialog som værktøj. Vi er blevet introduceret for narrativ konflikthåndtering af Mette Juel Madsen,
og Jesper Bastholm Munk har arbejdet med os om, hvordan man kan indarbejde
rådgivningselementer i workshops. Vi har piftet hjemmesiden lidt op med billeder og små
introduktioner. Vi har fået lavet en facebookside – og I må rigtig gerne like os!

AKTIVITETER i 2013
Center for Konfliktløsning er aktiv på mange fronter. Vi udbyder kurser i konfliktløsning- og mægling,
igangsætter projekter og får henvendelser fra kommuner, regioner, virksomheder og foreninger, som
efterspørger konfliktmægling eller efteruddannelse i konstruktiv konfliktløsning i deres eget regi.
Derudover arrangerer vi medlemsmøder, organisatoriske og faglige seminarer/træf, studierejser og
konferencer. Center for konfliktløsning er både en forening og en indtægtsdækket virksomhed.
Her kan du få et overblik over foreningsaktiviteterne i 2013.
11-12. januar Undervisertræf, faglig udvikling, Smidstrup Refugium
26. februar Bestyrelsesmøde
09. marts Centertræf for bestyrelse, undervisere, rådgivere og ansatte. Temaet var anerkendelse og
kritik af den dominerende anerkendelsesglæde, oplæg ved sociolog Rasmus Willig. Mødet blev holdt
hos Global Platform MS på Fælledvej, København
21. marts Dialogzonen, tværkulturelle konflikter v. Asad Ahmad, La Oficina, Frederiksberg
18. april Generalforsamling. Forud for den ordinære generalforsamling gav filosoffen Erik Bendtsen
os indblik i ondskabens mange facetter. PH Cafeen, København
19.-21. april Kursus for KiF, konfliktvejledere i foreningslivet, MS København
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04-11. maj Studierejse til Istanbul – hvor vi besøgte universiteter, virksomheder, retten, krisecentre,
fredsorganisationer, konfliktmæglere og fik indblik i Istanbuls mangfoldighed.
04.-05. maj Kursus for frivillige rådgivere, La Oficina, Frederiksberg
14. maj Konfliktrådgivningernes årlige møde.
24. maj Møde i netværket om genoprettende retfærdighed, ”Genoprettende retfærdighed versus straf”
med oplæg ved konfliktrådsmægler Birgitte Rahbek og filosof Christian Gade, MS, København.
07. juni Reception, faglig leder, Dorte Holmberg afløser Jesper Bastholm Munk
23. august Undervisertræf
04. september Bestyrelsesmøde
21. september: FNs fredsdag – PeaceWalk fra Christiansborg til Nørrebrohallen, hvor der var
debatter, oplæg og boder, København.
10. oktober: Konference: ”Ungemægling - genoprettende processer”, erfaringsudveksling og
forskningsbaseret viden om unge, kriminalitet og forebyggelse ved kriminolog Lars Holmberg,
Ungdomsbyen, Rødovre
11. november Bestyrelsesmøde
18. november Dialogzonen, En konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen ved Vibeke Thorsen
27. november Bestyrelsesmøde
09. december Møde i følgegruppen til centrets udredningsprojekt om brugen af genoprettende
retfærdighed i Danmark.
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Hvem er vi?
Bestyrelsen
Musa Kekec, (bestyrelsesformand) HR konsulent i Novo Nordisk.
Bjørn Nygård, (næstformand) mag.art. i antropologi, selvstændig samt underviser i CfK.
Karin Nielsen, cand. phil, psykoterapeut, selvstændig, underviser i Center for Konfliktløsning.
Lars Trock, cand.scient, master i konfliktmægling (MMCR), psykoterapeut, karrierechef i DJØF.
Poul Erik Christoffersen, leder af Ungdomsbyen, medlem af styrelsen i IBIS og LIVIA fonden.
Trine Sick, journalist, kommunikationskonsulent, selvstændig.
Mie Marcussen (afgået bestyrelsesmedlem primo 2014) cand.merc.jur, master i konfliktmægling
(MMCR), selvstændig, samt ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Centerkontoret
Aase Rieck Sørensen, cand.mag., centerleder
Dorte Holmberg, kultursociolog BA, faglig leder
Anne Marie Wilhjelm, cand. mag., kursusadministrator
Fahad Saeed, cand. comm., markedsføringskonsulent
Mathias From, cand.IT., webmaster og medlemskoordinator

Seniorrådgiver
Else Hammerich er tilknyttet som seniorrådgiver. Hun står til rådighed med sparring og vejledning for
medlemmer i CfK, hvad enten det drejer sig om at udvikle konfliktfaglige projekter eller at løse
konflikter.

Åben Konfliktrådgivning
De frivillige rådgivere i København og Gentofte
Birgitte Rahbek, Bjørn Juel-Sundbye, Christina Balslev, Else Hammerich, Gitte Rødtness, Ileana
Schrøder, Jette Gabrieli, Jørgen Stampe, Lars Rau, Lone Severinsen, Mads P. Gede, Marianne Munis,
Marianne Saxtorph, Mette Geldmann (tovholder), Mette Garder Jensen, Nicole Henius, Signe Knutzen,
Susanne Lundbye, Susanne Oestmar og Ulla Skovmand.

Ung til Ung, Konflikthåndtering i Foreningslivet
De frivillige konfliktvejledere i København og Århus
Ane Marie Nord, Canan Atici, Christine Toftdahl Sørensen, Johanne Marie Dirdal Bensøe, Julie Thalund
(tovholder), Lasse Tørslev, Maise Johansen, Maria Karis Søgaard, Marie Reiter, Mette Godsk og Solveig
Dalgaard Hansen
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Tilknyttede undervisere og mæglere
Allan Schurmann (kriminalassistent og central koordinator af konfliktråd i Københavns Politi) er
særligt optaget af undervisning i konflikthåndtering inden for faggrupper, hvor autoritet, kropssprog
og talesprog kan få central betydning i håndteringen af konflikter.
Anne Karin Smidt (cand.pæd.psych.(aut.)) underviser på kurserne Praktisk Konflikthåndtering samt
Konflikt og Kommunikation, superviserer personalegrupper samt designer skræddersyede forløb i et
kreativt samarbejde med den pågældende rekvirent. Arbejder herudover som erhvervs- og
organisationspsykolog med organisationsudvikling, coaching af ledergrupper, teamudvikling,
mindfulness i grupper.
Asad Ahmad (tidl. udviklingskonsulent, lærer, ph.d.) er særligt optaget af kommunikation, dialog,
identiteter og den betydning værdier, normer og traditioner har i konfliktsituationer. Medlem af EUekspertnetværk om radikalisering. Er desuden medlem af PETs dialogforum.
Bjørn Nygaard (mag.art. i antropologi) arbejder med konfliktløsning i organisationer og mellem
enkeltpersoner, med at etablere et konfliktberedskab i organisationer og med interkulturelle
konflikter. Bjørn udgav i 2010 bogen ”Kulturmødet på arbejdspladsen”, der beskriver udfordringer,
konflikter, muligheder og løsninger i forbindelse med kulturmødet på arbejdspladsen i og udenfor
Danmark. Endelig arbejder han med konflikthåndtering i international sammenhæng.
Bo Ørsnes (master i konfliktmægling) arbejder med konfliktløsning på arbejdspladser og i
organisationer. Udvikling af konfliktkultur og konfliktkodeks i virksomheder, på skoler og i
institutioner.
Christian B. N. Gade (ph.d., adjunkt v. Aarhus Universitet) forsker og underviser i konflikthåndtering.
Har international erfaring med konflikthåndteringsprocesser og er gademægler i Ungdommens Røde
Kors samt koordinerer netværket om genoprettende processer. Er underviser i Center for
Konfliktløsning fra 2014.
Dorte Holmberg (faglig leder, kultursociolog BA, psykoterapeut) arbejder med kompetenceudvikling
for ledere og medarbejdere og med konflikters betydning og håndtering i børns og voksnes samliv, i
familie, daginstitution og skole.
Else Hammerich (cand.pæd.) interesserer sig især for uddannelse af konfliktvejledere og mennesker,
der har vanskelige opgaver i udsatte områder. Formand for LIVIAfondens bestyrelse
(www.liviafonden.dk).
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Jens Hyldahl (cand. mag. i psykologi/pædagogik, konfliktmægler) arbejder med konflikthåndtering og
forebyggelse af vold på hospitaler, i kommuner og i psykiatrien samt voldsforebyggelse i et
organisatorisk og et samfundsmæssigt perspektiv. Er konfliktmægler ved Vestegnes Politi og
mentor i bandeexit i Kriminalforsorgen.
Jesper Bastholm Munk (scient.pol., BA) interesserer sig for udvikling af konflikthåndterende
arbejdsmiljø i institutioner, boligselskaber, skoler, organisationer og virksomheder.
John Andersen (socialpædagog) arbejder med efteruddannelse i kommunikation og
konflikthåndtering, supervision, psykisk arbejdsmiljø og forhandling.
Karin Nielsen (sygeplejerske, cand.phil., psykoterapeut) arbejder med kommunikation,
stressproblemer og konflikthåndtering – især indenfor sundhedssektoren, på universiteterne og på
børne- og ungeområdet.
Kirsten Frydensberg (master i retorik, kommunikation og formidling) arbejder som konfliktmægler
på arbejdspladser og i familier. Underviser i konflikthåndtering og leder processer i organisationer og
på private og offentlige arbejdspladser, der arbejder med konflikter internt i organisationen eller
eksternt i forhold til borgere, kunder og samarbejdspartnere.
Keld Kunze (organisationspsykolog, MA i Innovation) arbejder i organisationer med at udvikle
blomstrende individualitet og værdsættende fællesskaber. Dette indebærer konflikthåndtering, dialogog procesledelse samt innovation. Har særligt fokus på udvikling af personlige og kollektive
potentialer. Arbejder endvidere med ledersupervision, u-teori og meditation.
Lene Holmsgaard (cand.jur., advokat) underviser ledere i konflikthåndtering som
ledelseskompetence og har bred erfaring med procesledelse og mægling i grupper. Træner faggrupper
i konflikthåndtering, mægling og gruppeprocesser. Tilknytningen til CfK ophører primo 2014.
Marianne Katsina Munis (lærer, proceskonsulent, diplomuddannet leder) beskæftiger sig med
konflikthåndtering, ledelse, team-, kompetence- og organisationsudvikling. Inddrager elementer af
Deep Democracy.
Mette Juel Madsen (cand.scient.anth.)arbejder som pædagogisk konsulent med konflikthåndtering
ing i folkeskolen. Er konfliktrådsmægler hos Københavns Vestegns Politi og er specielt optaget af
perspektiverne i genopbyggende retfærdighed.
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Mette Lindgren Helde (cand.comm.) selvstændig konsulent og arbejder især med kulturmøder,
kommunikation og ledelse i forhold til konflikthåndtering og mægling. Tilknyttet Linnéuniversitetet i
Sverige, hvor hun underviser masterstudenter i interkulturel kommunikation og er forfatter til
Dialoghåndbogen (2012).
Nethe Plenge (cand.pæd.) selvstændig udviklingskonsulent med fokus på de mellemmenneskelige
konflikter på arbejdspladsen. Arbejder bl.a. med personaletræning, organisationsudvikling og
supervision af personaleledere.
Susan Kristiansen (lederuddannet) arbejder med konfliktløsning som ledelseskompetence og med
ledelsesudvikling, sparring, samarbejde, arbejdsmiljø, forhandling og mægling. Tilknytningen til
Center for Konfliktløsning ophører primo 2014.
Vibeke Thorsen (konfliktmægler, supervisor, psykoterapeut, sygeplejerske, voksenpædagogik) fokus
på arbejdsglæde. Arbejder med kommunikation, konfliktløsning, mægling og teambuilding. Uddanner
bl.a. tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Erfaring indenfor både primær og sekundær
sundhedssektor.
Vibeke Vindeløv (professor, dr.jur. og konfliktmægler). Arbejder med mægling og konfliktløsning i
nationale og internationale sammenhænge. Leder af Master i Konfliktløsning ved KU
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CENTER FOR KONFLIKTLØSNING
Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser,
mægling, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning. Vi udfører praktisk konflikthåndtering i
virksomheder, institutioner, kommuner, foreninger og hos private. Vi deltager i projekter sammen med
andre både i Danmark og ude i verden.
MEDLEMSKAB
Enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og
værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Alle medlemmer får mulighed for at få indflydelse på
centerets arbejde, deltage i dialogzonemøder, modtage nyhedsbrev og deltage på den årlige
generalforsamling. Desuden får medlemmerne rabat på vores åbne kurser og uddannelser. Send en mail
til medlem@konfliktloesning.dk.
GRATIS KONFLIKTRÅDGIVNING
Åben Konfliktrådgivning er gratis, anonym og fortrolig. De frivillige rådgivere er uddannede i Center for
Konfliktløsning. Åben Rådgivning ligger i København, Gentofte og Århus. Bestil tid på 21 16 14 59 eller
mail raadgivning@konfliktloesning.dk
KONTAKT
Du er velkommen til at kontakte os på 35 20 05 50 eller mail til center@konfliktloesning.dk
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