
 
 

  

Nyhedsbrev Center for Konfliktløsning, maj 2016 

 

 

Kære medlemmer i Center for Konfliktløsning 

Siden sidste nyhedsbrev i starten af marts har vi gennemført forskellige aktiviteter og deltaget i 

forskellige begivenheder og processer som vi gerne vil dele med jer. 

Globally Connected 

Globally Connected – et internationalt tværkulturelt samarbejde mellem CfK Ung, Livia samt en 

syrisk civilsamfundsorganisation har – hen over påsken-med succes afholdt 4 dages workshop i 

aktivt medborgerskab. Workshoppen havde deltagere fra forskellige lande heriblandt herboende 

syrere, syrere fra Holland og danskere. Efter workshoppen starter nu anden fase, der involverer sig 

til de nævnte lokalsamfund. Deltagerne skal tage deres viden fra workshoppen hjem til hver deres 

lokalsamfund og skabe brobygnings- og dialogprojekter lokalt. Målet er, at der i hvert lokalområde 

er minimum ét åbent arrangement, der inddrager, engagerer og involverer borgere i deres 

lokalsamfund. På sigt er målet- på tværs af Danmark at etablere et netværk af lokalt engagerede 

herboende syriske flygtninge og danske statsborgere på. Deltagerne i netværket kan bruge hinanden 

til at udveksle erfaringer og idéer til lokale initiativer og aktiviteter. Netværket er forbundet til et 

internationalt netværk, der arbejder for brobygning og fredsarbejde. På baggrund af deres arbejde 

med det nyopstartede frivillige netværk, Globally Connected Denmark, rejser to konfliktvejledere 

fra CfK-Ung og et Livia medlem til Beirut fra d. 9.-13. maj for at deltage i et Training of Trainers 

seminar om aktivt medborgerskab og dialog. Seminaret leveres af The British Council og blandt 

deltagerne vil bl.a. være hovedkvinderne bag den syriske civilsamfundsorganisation, også kaldet 

Globally Connected, der arbejder for fredelig sameksistens og ikke-voldelig konflikthåndtering i 

Syrien. Seminaret er henvendt organisationens fredsaktivister, der på nuværende tidspunkt befinder 

sig i Europa og arbejder med medborgerskabs- og dialoginitiativer i deres lokalsamfund.  



Dialogzone 

Medlemsarrangementet Dialogzone omkring voldsforebyggelse på arbejdspladsen blev d. 6.4. 2016 

afholdt med succes og deltagelse af både medlemmer og ”folk udefra”. Vi inviterer allerede nu til 

den næste Dialogzone, der foregår d. 24.5. 2016 fra 18.30 til 21.00 – igen i lokalerne i 

Købmagergade 43, 1, 1150 København K. Tilmelding foregår til Lars Rau på 

lr@konfliktloesning.dk. Temaet er ”Konflikthåndtering bag tremmer” og facilitator er tidligere CfK 

kursist Tonny Hulvej Jensen, der vil fortælle om sit arbejde med konflikthåndtering blandt indsatte i 

danske fængsler. Der kan læses mere om begivenheden enten på facebook under: ”Dialogzone: 

konflikthåndtering bag tremmer”eller på hjemmesiden http://konfliktloesning.dk/node/2488 

 

Rådgivernyt: Om CfK konfliktrådgiveres oplevelser og glæde ved det frivillige arbejde 

Det er berigende og giver mening at være frivillig konfliktrådgiver! 

Det har vi haft intern kommunikation om, dels på et nyligt afholdt rådgivermøde, dels i vores fælles 

rådgivermeddelelses- og samtalerum via gruppemail. I sidstnævnte kom der for nylig denne 

beretning med følgende overskrift i mailens emnefelt: Vi gør en forskel!! Mailteksten indeholdt 

indledningsvis følgende udsagn: 

” Det er jo sjældent, vi får at vide, hvad der skete efter vores rådgivning, så derfor vil jeg lige dele 
med jer, at jeg lige har mødt en kvinde, som min kollega og jeg engang har haft i rådgivning. Hun 
kom mig glædestrålende i møde og fortalte, at den ene time i rådgivningen havde gjort en 
afgørende forskel i hendes liv. Det at blive mødt og forstået og troet på og at min kollega havde 
sagt til hende at han kunne se på hende at der var en del af hende, der ikke havde givet op 
………………….. havde givet hende mod på at kæmpe……………………” 

Mailen sluttede med : ” Der er sikkert mange af sådanne historier rundt omkring som vi ikke hører, 
men hvor en enkelt time i en af vore rådgivninger gør en stor forskel i et menneskes liv”. 

Ovenstående fortælling ansporede andre rådgivere til at byde ind med nogle af deres ” Vi gør en 

forskel” oplevelser…. 

”Lige nu tænker jeg på en mor, der kom hos os i (anden rådgivning): Hun havde ikke set sin søn og 
sine børnebørn i 8 år - og gangen efter kom hun sammen med sønnen og fik talt godt med ham ved 
vores hjælp; sammen gik de meget omsorgsfuldt med hinanden ud af døren…….” 

En tredje situation: 

” Og et ægtepar som heller ikke havde set deres søn og børnebørn i mere end et år. Vi havde tre 
samtaler med dem: først to med forældrene og den sidste en mæglingslignende samtale hvor vi først 
havde far og søn og mor og søn snakke – og til sidst alle tre. Meget, meget bevægende...for dem og 
for os ”. 



Ovenstående oplevelser, men også rådgivningssituationer som kun resulterer i mere beskedne 

forandringer, eller i, at brugeren blot får en enkelt idé til at komme videre med sin konflikt og gøre 

sig overvejelser om sit næste skridt er – for os - motiverende og meningsfyldte i vort frivillige 

arbejde. 

Derfor vil vi gerne her gøre opmærksom på at rådgivergruppen som helhed efterspørger flere 

opgaver. Vi har ressourcer, kompetencer og kapacitet nok. 

Til yderligere orientering for alle CfK medlemmer – og andre: Man kan komme til rådgivning – 

som privatperson- med behov for at blive klogere, få ideer og mod til at afprøve nye 

handlemuligheder i alle typer konflikter. Det gælder dem der udspiller sig i privatsfæren, der 

foregår i nabolaget, du oplever i fritidslivet, på arbejdspladsen, i en NGO eller andre steder i 

civilsamfund og samfundsliv. 

Yderligere oplysninger findes på vores hjemmeside under ”Gratis Rådgivning” (som også er 

anonym). Kontaktinformationer til forskellige rådgivninger findes her. Man kan ringe eller maile. 

 
Andre projekter eller aktiviteter 

Center for Konfliktløsning har fået kr.150.000 for Forskningsfonden af 1971 til en fortsættelse af et 

projekt om Genoprettende Retfærdighed. I første fase af projektet skrev Christian Gade en rapport 

om udbredelsen af Genoprettende Retfærdighed i Danmark (kan hentes 

her: http://pure.au.dk/portal/files/86793688/Genoprettende_rapport_CfK.pdf ). I den anden fase, 

som vi nu har fået nogle af midlerne til, er ambitionen at styrke og kvalificere brugen af 

genoprettende retfærdighed, specielt med fokus på inklusive processer med en mæglende tilgang.  

 

Information om aktiviteter i Centrets kursus- og mæglingsvirksomhed 

Også i første kvartal af 2016 har undervisergruppen løst mange forskellige slags opgaver for meget 

forskellige målgrupper. Vi får løbende henvendelser fra offentlige eller private institutioner, 

foreninger, organisationer og virksomheder. I de senere år er der kommet et øget antal henvendelser 

fra forskellige interesse- og værdibaserede foreninger og fra politiske partier.  

Senest har to af Center for Konfliktløsnings undervisere assisteret Alternativet med at udforme 

deres vedtægter omkring et konfliktmæglingsråd samt omkring eksklusionsprocesser. To af 

underviserne har tidligere holdt oplæg for partiets storkreds-bestyrelser og det har bl.a. medført et 

ønske om at arbejde mere aktivt med konstruktiv konflikthåndtering internt i partiet. På den 

baggrund har vi været behjælpelige med, hvordan de kan indføre et konfliktmæglingsråd, der skal 

arbejde med konflikthåndtering internt i partiet samt sikre, at der kan tilbydes mægling hvis der 

opstår konflikter.  



Information fra bestyrelsen 

Ved generalforsamlingen d.17. marts 2016 var der valg til bestyrelsen for Center for 

Konfliktløsning. 

Følgende blev valgt: Ane Nord, Anne-Marie Wilhjelm, Karin Nielsen samt Susanne Branner 

Jespersen. Jesper Bastholm Munk og Mette Juel Madsen fortsætter i bestyrelsen, da de i 2015 blev 

valgt for 2 år. Bestyrelsen har d.2.april 2016 konstitueret sig med Susanne Branner Jespersen som 

forperson og Karin Nielsen og Anne Marie Wilhjelm som næstforpersoner. Bestyrelsen vil gerne 

sige tak for mandatet og ser frem til arbejdet. 

Information om det aktuelle CfK interne organisatoriske arbejde 

Den 19.4. 2016 afholdt vi centermøde for medlemmer som gerne ville deltage i refleksioner, dialog 

og debat om Center for Konfliktløsnings organisatoriske forhold, jvf . CfK’s ordinære 

generalforsamlings beslutning om af at følge "den grønne 3. vej" som udgangspunkt for videre 

udvikling af centrets fremtidige organisatoriske struktur og retning. 

På dette centermøde fik deltagerne lejlighed til, individuelt at kommentere og reflektere over, og i 

fællesskab/ plenum - at diskutere det foreløbige” udkast til vedtægtsændringer”, som var udarbejdet 

af en ”arbejdsgruppe for vedtægtsændringer”. Efterfølgende arbejdede deltagerne i grupper med at 

finde ideer til kvalificering af udkastet, bud på nødvendige drøftelser og med forslag til ændringer 

eller mulige justeringer. 

Det videre arbejde med forslag til fremtidige vedtægter fortsættes og færdiggøres i en nu udvidet 

arbejdsgruppe. I løbet af maj måned vil et nyt forslag blive præsenteret for bestyrelsen med det sigte 

at blive indstillet som forslag på en ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2016. Der vil snart 

blive udsendt en invitation med oplysning om tidspunkt og mødested for denne generalforsamling. 

 

Venlig hilsen og herlig forsommer 

 
  

Center for Konfliktløsning 
  

 

 
 


