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Konfliktmægling som alternativ eller supplement? 

Medierne interesserer sig i stigende grad for konfliktløsning. Konfliktmægling og genoprettende 
retfærdighed er i centrum. Der har været en del debat om mægling i konfliktråd her i eftersommeren og 
senest har nogle af vores samarbejdspartnere (SSP folk) fremhævet den nordirske model med 
’ungekonferencer’ – altså genoprettende processer. Modellen er en formel del af det nordirske 
retssystem, hvor man kan henvises til en ungekonference enten via retssystemet eller direkte via 
politisystemet. CfK har hentet inspiration fra Nordirland i forbindelse med tilrettelægningen af vores 
ungemægleruddannelse, og måske kan vi også bevæge det danske retssystem. 
 
www.politiken.dk/retfaerdigheden-skal-tilbage-i-det-danske-retssystem 

 

 
 
 
Konfliktløsning, der styrker fællesskabet 
 
Tilmeld dig jubilæumskonferencen nu. Vi er spændt på, hvor mange der kommer. Det er 15. nov. 2014 i 
København og programmet ligger klar med masser af gode oplæg, indfald og udspil. Tyve års erfaring 
med konfliktløsning fører os frem til den konklusion, at vi helst ser konfliktløsning, der styrker 
fællesskabet. Alle er velkomne – og prisen er i bund kun 250 kr. for hele dagen. Den 2. okt. gør vi 
antallet op og beslutter på den baggrund, om det bliver Nørrebrohallen eller Borups Højskole 



Vi holder aktivist møde for CfKs medlemmer 6. okt. kl. 16.30-18.30 her i centerkontoret – mød op og 
vær med til at styrke fællesskabet omkring konferencen. 
 
Tilmelding til: fs@konfliktloesning.dk. 
 
Programmet kan du se her www.konfliktloesning.dk 
 

 
  
Nyt bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen blev fornyet med Hans Månsson, Ane Nord og Kirsten Frydensberg på 
generalforsamlingen i april, og nu er der kommet endnu et nyt bestyrelsesmedlem til. Det er Lone 
Severinsen, der er indtrådt på den ledige plads efter Trine Sick, som har valgt at trække sig efter otte 
års aktivt arbejde i bestyrelsen. En stor tak til Trine for det engagerede og vedholdende arbejde i 
bestyrelsen og velkommen til Lone, som allerede er godt i gang – med start på bestyrelsesmødet den 
26. august. 

 

 
 
 
Ny åben konfliktrådgivning i Birkerød 

Så er der kommet endnu et gratis tilbud om konfliktrådgivning. Hovedbiblioteket i Birkerød kontaktede 
os, fordi de gerne ville huse en åben konfliktrådgivning ligesom Biblioteket i København NV og Gentofte 
Bibliotek. CfKs rådgivergruppe var hurtig til at sige ja, og allerede nu har Gitte Rødtness dannet 
makkerpar med en af de nye konfliktrådgivere, Thomas Lester og givet tilsagn til Birkerød om at starte 
op torsdag den 16. oktober 2014. Skønt der er rift om vores frivillige rådgivere – husk at alle er 
velkomne til at bestille tid i København, Århus, Gentofte og Birkerød – booking sker centralt i 
centerkontoret ring til åben konfliktrådgivning på 21 16 14 59 eller skriv 
til raadgivning@konfliktloesning.dk    
 
Læs mere om den nye rådgivning i Birkerød http://rudersdalbibliotekerne.dk/konflikt 

 



Stemplet - CfK er med i antimytekampagnen 

Antimyte kampagnen er en del af København Kommunes strategi for at bekæmpe diskrimination i 
hovedstaden. Ideen er lånt fra Barcelona. CfK tilbyder fire workshops i efteråret, hvor man kan blive 
klogere på sine egne fordomme og være med til at gøre København til en mere fordomsfri by. 
Workshoppen har et konfliktfagligt afsæt, og det er Dorte Holmberg og Mette Lindgren Helde, der 
faciliterer de gratis workshops. Du kan deltage i en workshop 6.nov. eller 26.nov. eller bestille en 
workshop til din arbejdsplads eller forening. 
 
Læs mere www.kk.dk/stemplet 
 
Tilmelding/bestilling sker hos Trine Dencker Christensen på y533@bif.kk.dk 

 
 
Mellem os - ABC til konflikt 

Fire konfliktmæglere – heraf CfKs Bo Ørsnes - er gået sammen om at skrive en ny bog om 
konfliktløsning. Bogen har en mæglende tilgang og stiller skarpt på de nære relationer – dvs. alt det 
man selv har direkte eller indirekte indflydelse på. Opskriften er A: Tænk vi, B: Undersøg, C: Gør noget. 
Enkelt men ikke altid let. Gennem tre fortællinger viser bogen, hvordan konflikter i en familie, på en 
arbejdsplads og i en boligforening udvikler sig. 
 
”Mellem os” af Jens Emborg, Mie Marcussen, Marion Thorning og Bo Ørsnes. Frydenlund, 2014.    
 
www.frydenlund.dk 
 
 

 

Ungdomsforening - konfliktvejledere 

CfK-Ung er Center for Konfliktløsnings ungdomsforening. En gruppe frivillige konfliktvejledere, 
uddannet af CfK tilbyder gratis workshops og rådgivning i konflikthåndtering til unge, der er aktive i 
foreningslivet, på uddannelsesinstitutioner mv.    
 
Den oprindelige tanke bag uddannelsen af konfliktvejlederne var, at de skulle udbrede kendskabet til 
fredelig konfliktløsning til de unge, der er aktive i ungdomsforeninger. Støtte i form af workshops, 
rådgivning og generel oplysning om konfliktarbejde. Det mener vi stadig er opgaven. Men som 



ungdomsforening er der nu et bredere sigte med konfliktarbejdet blandt ungdommen. Det betyder bl.a., 
at man ikke behøver at arbejde som frivillig i en forening for at benytte sig af vores gratis tilbud om 
rådgivning og workshops. Vi er selv meget begejstrede for udvidelsen, og vi håber, at I vil være med til 
at sprede budskabet. 
 
I kan læse mere på www.konfliktloesning.dk    
 
Kontakt os: Julie Thalund studmedarb@konfliktloesning.dk 

 
 
 
Nye medlemmer 
 
Du er meget velkommen til at invitere flere med i CfK kredsen – prisen er fortsat meget rimelig.400 
kr./år for et medlemskab, kun 150 kr. for arbejdsløse/pensioner. Kommuner, foreninger, virksomheder 
med flere kan tegne et kollektivt medlemskab for 1000 kr./år. Alle medlemmer har mulighed for at få 
rabat på de åbne kurser, og de kan søge konfliktfaglig sparring hos Else Hammerich, som er 
seniorrådgiver skriv direkte til eh@konfliktløsning.dk 
 
Medlemskab www.konfliktloesning.dk 


