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FORORD
Center for Konﬂiktløsning, CfK, er en nonproﬁt organisation, der har til opgave at bidrage til og
udbrede kendskabet til fredelig konﬂiktløsning. Det sker dels gennem centrets ikke-indtægtsgivende
foreningsprægede aktiviteter, dels gennem udbud af egne indtægtsgivende kurser og gennem varetagelse af mangeartede rekvirerede opgaver. De indtægtsdækkede aktiviteter medﬁnancierer de førstnævnte.
Både forenings- og forretningsaktiviteterne er i disse år karakteriseret ved at skulle afvikles i spændingsfeltet mellem traditioner, rutiner og ekspertise, som 10 års erfaring har givet, og behovet for
nyudvikling af aktiviteter, kurser og projekter affødt såvel af vores egne visioner som af nye vilkår i en
forandret verden.
Med denne skriftlige beretning ønsker bestyrelsen at give centrets medlemmer og andre interesserede
et samlet overblik over centrets virksomhed, udfordringer og resultater gennem det år, der er gået.
Det er tredje gang, vi udarbejder en skriftlig årsberetning, og nærværende omhandler generalforsamlingsperioden april 2004 til april 2005. Indholdet vil blive uddybet i den mundtlige beretning på generalforsamlingen den 20. april 2005.
Et af højdepunkterne i denne beretningsperiode har været CfK’s 10 års jubilæum, som blev fejret i maj.
Jubilæumsanledningen har vi brugt til at forsøge at markere os udadtil samt til at gøre status og sætte
ekstra gang i debatten om centrets fremtidige organisering og ledelse.
I denne organiseringsproces har bestyrelsen, underviserne og de ansatte investeret ganske mange
kræfter og meget tid – i et konstruktivt samspil med to eksterne konsulenter. Vi er kommet langt, men
der er endnu et stykke vej til mål.
Heldigvis har alt ikke handlet om vores interne affærer. Der har sideløbende igen i år været en forøget
omsætning på kurser og uddannelser. Og antallet af projekter er også vokset. Således er Rumæniensprojektet blevet forlænget og to projekter om det ﬂerkulturelle kommet i hus. Derimod er mængden af
rekvirerede opgaver stagneret.
Men på trods af væksten er økonomien igen i år stram. Samtidig har netop væksten medvirket til at
tydeliggøre behovet for, at vi nu ﬁnder en forholdsvis hurtig fælles afklaring på centrets organiseringsog ledelsesform. Bestyrelsen vil derfor på aprilgeneralforsamlingen fremlægge sine foreløbige overvejelser, mens egentlige beslutninger først vil blive taget på en ekstraordinær generalforsamling, som vil
blive indkaldt til den 16. juni 2005.
I daglig tale forkorter vi altid vores lidt lange navn til ‘Centret’. Indadtil omfatter det os alle: medlemmer, undervisere, medarbejdere på centerkontoret og andre, der engagerer sig i arbejdet med at udbrede fredelig konﬂiktløsning i center-regi. Udadtil er det netop fortsat vores ambition, at vi skal være
kendt af alle som centeret for fredelig konﬂiktløsning.
Årsberetningens artikler er skrevet af de ansvarlige for de enkelte områder.
Redaktion og mangfoldiggørelse: Centerkontoret.

Af Jørgen Stampe, bestyrelsesformand og Palle Westergaard, centerleder
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BESTYRELSENS BERETNING
Det forløbne år har både været sædvanligt og
usædvanligt for centret.
Der har været travlhed og mangfoldighed i opgaverne. Gode gennemprøvede kurser er med
succes blevet gennemført, velkendte projekter er
videreført, underviserne og projektfolk er mødtes
regelmæssigt, ideer er blevet udviklet og afprøvet,
og mange rekvirerede opgaver er kommet i hus,
mens nogle er udsat og andre glippet.
Bestyrelsen har holdt nogenlunde det antal bestyrelsesmøder, som den plejer. Og alle har haft
travlt. Som sædvanlig.
Det usædvanlige har været, at der oveni er lagt et
stort arbejde i at fejre centrets 10 års jubilæum og
påbegynde den interne organiseringsproces, som
generalforsamlingen sidste år vedtog, vi skulle
prioritere højt. Det har givet usædvanlig travlhed
og krævet mange kræfter. Bestyrelsen har derfor
besluttet at gøre sit til, at processen nu føres
igennem med beslutninger om evt. ny organisering inden sommerferien.
Aktiviteter
Blandt årets mange ”sædvanlige” aktiviteter skal
nævnes:
> Antallet af medlemmer er øget.
> Ny hjemmeside – både i en dansk og en
engelsk version.
> Vi har fået nyt design på foldere m.v.
> Antallet af kurser og opgaver er steget.
> Åben konﬂiktrådgivning er blevet en integreret del af centret, og ﬂere rådgivere er kommet til.
> Oplysningsvirksomheden er øget uden for
København.
> Rumæniensprojektet er blevet forlænget.
> To projekter om interkulturel konﬂikthåndtering er blevet godkendt
15 medlem-til-medlem/dialogzone-arrangementer har været afholdt.
> Underviserne har forberedt nye undervisningsmaterialer og planlagt videreuddannelser i international konﬂikthåndtering.
Jubilæum
Den 24. maj 2004 afholdt vi en velbesøgt reception på Nørrebrogade 32 i anledning af 10-året for
centrets oprettelse.
Else Hammerich, Steen Clausen, Birgitte Winkel,
Carsten Fledelius, Peter Bastian og Tom McEwan
talte og underholdte i hastigt tempo; indrammet
af centerlederens og bestyrelsesformandens velkomst, indledning og afslutning. Det hele kyndigt
koordineret af vores jubilæumskoordinator.
Ugen efter holdt vi en lige så vellykket fest for
undervisere, ansatte og bestyrelse.

I forbindelse med jubilæet blev hæftet ‘Historier
fra centerfolk’ og jubilæumsavisen ‘Dialog og
Dilemma’ udgivet.
Desværre lykkedes det ikke i nævneværdig grad at
bruge anledningen til at påkalde os større opmærksomhed i offentligheden. Dog ﬁk vi en mindre, men udmærket fredspolitisk debat med Anne
Knudsen fra Weekendavisen om, hvorvidt også
større samfundsmæssige interessekonﬂikter kan
løses gennem større gensidig forståelse (gengivet
i Nyhedsbrevet januar 2005).
Et planlagt møde med Johan Galtung med efterfølgende internt seminar blev udsat til 2005 af
økonomiske årsager.
Organiseringsprocessen
Generalforsamlingen i 2004 besluttede, at vi i
indeværende periode skulle udvikle centerets
organisationsformer, så de kommer i tydeligere
overensstemmelse med centrets faglighed, samfundsmæssige formål og administrative behov.
Det skulle bl.a. ske ved at diskutere: ”hvor langt
et traditionelt ledelsessyn rækker, når verden
ændrer sig, inddrage medarbejdere, bestyrelse og
undervisere i en åben proces i alle forløbets faser
og faciliteres af udefrakommende procesledere
med sans for kreative organisationers udvikling”.
Projektet er beskrevet forholdsvis detaljeret af
bestyrelsesformanden i et indstik i Nyhedsbrevet
januar 2005.
Bestyrelsen, de ansatte og underviserne har lagt
mange kræfter i denne meget åbne proces.
Punktet har været på dagsordenen på samtlige
bestyrelsesmøder året igennem, og en tværgående arbejdsgruppe har tilrettelagt det praktiske forløb. Vi har afholdt et halvdags, et heldags
og et todags dialogseminar. På de to sidste har vi
haft assistance fra proceskonsulent Frode Restad.
Endvidere har virksomhedsrådgiver, Suzi Lyng
Hansen, med speciale i organisationsudvikling og
ledelse, deltaget i weekendmødet og udarbejdet
en rapport med forslag til det videre forløb.
Processen fortsætter i tre tværgående arbejdsgrupper i april og maj med mulighed for sparring
med sidstnævnte med henblik på at indstille
konkrete forslag til bestyrelsen. Vi håber at kunne
fuldføre udviklingsprojektet med beslutninger på
en ekstraordinær generalforsamling den 16. juni
2005.
Undervejs i forløbet har bestyrelsen revideret det
vedtagne strategipapir og sat en række initiativer,
som ville foregribe processen, i bero.
Ligeledes har processen haft indﬂydelse på
budgettet, der i indeværende år derfor har haft
karakter af et foreløbigt arbejdsbudget.
Desværre må vi også konstatere, at det ikke i
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nævneværdig grad i perioden er lykkedes os også
at sætte det fredspolitiske på dagsordenen, som
generalforsamlingen ellers havde udpeget som et
særlig vigtigt indsatsområde.
Økonomi
Omfanget af kurser og projekter har været tilfredsstillende, mens der har været en nedgang
i omsætningen på de rekvirerede opgaver i forhold til det budgetterede. Nogle af kurserne har
desværre heller ikke været fyldt op, så de samlede indtægter er desværre blevet mindre, end
vi havde håbet på. Ligeledes lykkedes det ikke
at opnå sponsorstøtte til jubilæumsudgifterne.
Og da udgifterne har ligget på det forudsete, har
det betydet, at regnskabet for 2004 udviser et
underskud, hvilket undervejs har forstærket de
likviditetsproblemer, som centret gennem en årrække har haft i de måneder, hvor indtægterne af
naturlige årsager er lavest.
Det er således ikke lykkedes for 2004 at leve op
til målet om et overskud på minimum 150.000 kr.
for at imødegå disse problemer. Det er utilfredsstillende for alle, men især over for de undervisere, vi har indgået aftaler med om honorering
inden for bestemte tidsgrænser. Det beklager
bestyrelsen, og den vil gøre alt for, at kasseoverskuddet reelt fremkommer og bliver på 200.000
kr. Det vil nemlig samtidig være forudsætningen
for at kunne opnå en passende kassekredit.
Heldigvis tegner 2005 bedre, bl.a. fordi nogle af
de planlagte opgaver fra 2004 ikke er aﬂyst, men
blot udsat.
Omvendt må vi forvente en fortsat øget konkurrence.
Lokaler og personalia
Centret har udvidet sit lejemål med lokalerne på
4. sal i Nørrebrogade 32, som nu bruges som
mødelokaler og til mægling.

To af vore projektkoordinatorer har fået ’rigtige’
job. Det samme har vores fundraiser. Efter eget
udsagn på baggrund af de kompetencer, som
de havde erhvervet gennem deres ansættelse i
centret som frivillige.
Af ﬂere grunde, herunder centrets stramme økonomi, har vi ikke udmøntet beslutningen om at
ansætte en national projektkoordinator. I stedet
er det lykkedes i en periode i efteråret at få ’ansat’
en frivillig som fundraiser og projektformidler for
centret.
Desuden har der været nogle rotationer på kontoret på grund af andre glædelige begivenheder,
nemlig barsler.
Bestyrelsen internt
Bestyrelsen konstituerede sig i maj med Jørgen
Stampe som formand og Bjørn Juell-Sundbye
som næstformand.
Henrik Rosager blev udpeget til Fagligt Samråds
repræsentant i bestyrelsen. Endvidere har Bjarne
Vestergaard og Lilia Winkel deltaget i møderne
som repræsentanter for henholdsvis Fagligt Samråd og centerkontorets ansatte.
Ruth Borrits har med udgangen af januar 2005
trukket sig fra bestyrelsen, da hun har fået undervisningsarbejde i udlandet. Dagmar Rasmussen
indtrådte i stedet pr. 1. februar 2005.
Alt i alt et begivenhedsrigt og arbejdskrævende
år, hvor vi nu i foråret ser frem til snart at skulle
høste frugterne af den investerede energi i organiseringsprocessen. Vi håber, at 2005-2006 bliver
et positivt vendepunkt – også økonomisk.
Det vil bestyrelsen fortsat arbejde hårdt for, og vi
opfordrer alle medlemmer til at gøre ligeså.

Bestyrelsen april 2004 - april 2005
Ruth Borrits,
lektor på Den sociale Højskole, København
Else Hammerich,
stifter af og underviser i Center for Konﬂiktløsning
Knud Halding (suppleant),
underviser i Center for Konﬂiktløsning
Henrik Rosager (formand for Fagligt samråd),
underviser i Center for Konﬂiktløsning
Bjørn Juell-Sundbye (næstformand),
direktør i Gramex
Jesper Bastholm Munk,
underviser i Center for Konﬂiktløsning

Dagmar Rasmussen (suppleant),
forsorgsfuldmægtig i Kriminalforsorgen
Jørgen Stampe (formand),
lærer, hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening
Dorte Valentin (suppleant),
centermedarbejder i Center for Konﬂiktløsning
Vibeke Vindeløv,
underviser i Center for Konﬂiktløsning
Anne Marie Wilhjelm,
kursusadministrator i Center for Konﬂiktløsning
Palle Westergaard (sekretær)
centerleder i Center for Konﬂiktløsning

Foto: Esther Groen
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FAGLIGT SAMRÅDS RAPPORT
I tråd med de seneste to årsberetninger fra Fagligt
Samråd (FS) vil jeg også indlede denne med at
understrege vigtigheden af at værne om FS som
et demokratisk forum for underviserne i Center
for Konﬂiktløsning.
Dette forum er måske vigtigere end nogensinde i
centrets snart 11årige historie.
På undervisernes sommertræf 2004 bad det
nyvalgte FS om mandat til at prioritere sin indsats
noget anderledes i det kommende år, da vi fandt
det overordentlig vigtigt at engagere os i centrets
forestående organiseringsproces. Dette mandat
ﬁk vi, og det bærer denne årsberetning da også
præg af.
I de senere år er FS ikke blot blevet bedt om at
forholde sig til de mange problemstillinger, som
har krævet faglig vurdering, men der har været
en tendens til, at vi også er blevet bedt om at
forholde os til spørgsmål, der har krævet faglig
ledelseskompetence. Dette forhold besluttede FS
at ændre i år.
Vi valgte altså at sætte store dele af det faglige arbejde på ’stand by’ og meddelte centerlederen, at
vi ikke ville tilbyde et FS-forretningsudvalg, men
at centerlederen løbende måtte bede om faglige
vurderinger på vores møder.
FS har i skrivende stund afholdt fem møder à to
timer med centerlederen og den faglige koordinator, hvor (grundet medlemmerne af FS sparsomme tid) formanden og de medlemmer, der måtte
have mulighed for det, har deltaget.
Derudover har FS afholdt syv møder à fem timer,
hvor vi dels har drøftet faglige problemstillinger i
forhold til de efterfølgende møder med centerle-

deren og den faglige koordinator, dels har givet
os tid til grundige overvejelser angående bestyrelsesarbejdet og organiseringsprocessen.
FS har i år valgt at ændre undervisernes vintertræf og i stedet tilbyde bestyrelsen, at denne
weekend kunne bruges til organiseringsprocessen. Dette tog bestyrelsen imod, og der blev den
15. - 16. januar 2005 afholdt ’Allemandstræf’.
Endvidere har underviserne en aften i februar afholdt et kort træf for at drøfte centrets nuværende
situation. På dette møde bad undertegnede på
FS‘ vegne om et mandat til fortsat at sætte fokus
på organisationsprocessen og bestyrelsesarbejdet
- og ﬁk endnu engang mandatet.
Derudover bidrager vi i arbejdet med Projektsamrådet, Åben konﬂiktrådgivning, nationale og internationale projekter, konﬂiktlærlinge og ikke
mindst i bestyrelsens organiseringsarbejdsgruppe.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke FS’ medlemmer for en stor indsats og ligeledes en stor tak
til alle undervisere, som har bakket os op i det
forløbne år!
Til sidst vil jeg udtrykke at FS ser på centrets nuværende situation med stor alvor, og vi deler en
blanding af både bekymring og håb for centrets
fremtidige udvikling!

Af Henrik Rosager, formand for Fagligt Samråd

Fagligt Samråd juni 2004 - juni 2005

Claus Kold
Keld Kunze
Marianne Munis

Henrik Rosager,
formand
Marianne Saxtorph
Bjarne Vestergaard,
medlem af Projektsamråd

Foto: Derek Jones

Kirsten Frydensberg
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PROJEKTSAMRÅD
Udbredelsen af konstruktivt konﬂiktarbejde er
udgangspunktet, både når vi støtter skabelsen af
vores søsterorganisation Tibetan Centre for Conﬂict Resolution (TCCR) i Dharamsala og i mødet
med brugerne af Åben Konﬂiktrådgivning (ÅK) i
Kongens Enghave. To eksempler blandt ﬂere på
vores samfundsmæssige og almennyttige engagement. Det er meningsfulde projekter.
Center for Konﬂiktløsning har igennem 10 år
været et arnenested for projekter herhjemme og i
udlandet. Projekter er en del af centrets virke. Det
er svært at se TCCR eller ÅK for sig uden projektmageriet som frembringende ramme.
Projekterne er en af de måder, vi søger at udbrede
kendskabet til fredelig konﬂikthåndtering på.
Gennem projekterne møder vi folk, vi ellers ikke
ville møde. Vores konﬂiktsyn, tilgange og metoder
kommer ud i verden og vender tilbage som ny
viden om konﬂiktarbejdets muligheder.
Projektsamråds (PS) opgave og ansvar er at sikre,
at centrets projekter i Danmark og udlandet udvikles og realiseres på basis af centrets idégrundlag. PS bliver løbende orienteret om idéer til nye
projekter, behandler konkrete projektforslag og
anbefaler nye projekter til godkendelse. Vi følger
igangværende projekter og evalueringen af afviklede projekter.
PS har eksisteret i 3 ½ år. Det består af to personer udpeget af bestyrelsen, en person udpeget af
Fagligt Samråd og af centerlederen, der er formand. Derudover er der tilknyttet en sekretær. PS
vælges for et år ad gangen.
PS mødes ﬁre til seks gange årligt. Der skrives
referat af møderne. De kan ses på centerkontoret.
Projekter, der er anbefalet, godkendt og som PS
følger:
> Konﬂiktløsning for unge på uddannelsessteder
> Interkulturel kompetence og konﬂikthåndtering

> Forankring af Åben Konﬂiktrådgivning i
Kongens Enghave
> Flerkulturel rummelighed i skolen
> Kommunikation, kultur og fødsler
> In-Service training for Teachers at Tibetan
Transit School
> Human Rights and Conﬂict Management
Project for Roma Liaison Police Ofﬁcers
> South East European Centre for Open Education in Sarajevo
Projekter under idéudvikling som PS holder sig
orienteret om:
> Criminal Prevention Project, Kenya (arbejdstitel)
> Civil Society Dialogue, Nepal (arbejdstitel)
> Peaceful Conﬂict Resolution in Somalia
Arbejdet i PS er spændende og udfordrende, fordi
vi har fokus på, hvordan centrets projekter møder
verden. Projektarbejdsformen er en skabende
ramme for centret samt de organisationer og
mennesker, vi samarbejder med. At arbejde
projektorienteret fordrer, at vi videreudvikler vores
kompetencer på området.
PS har fokus på at støtte og blive klogere på de
særlige forudsætninger, der gælder for centrets
projektcyklus: hvordan kommer vi fra idé til
gennemførelse over evaluering til læring. En
arbejdsgruppe under PS har, udfra vores erfaringer med projekter, søgt at formulere forslag til
strategiske fokuspunkter for projektudvikling.
Fokuspunkter der skaber de bedste muligheder
for konstruktivt konﬂiktarbejde og samtidig gør,
at vi lever op til de interne og eksterne projektfaglige krav, der stilles (afrapportering, økonomistyring mv.). Arbejdsgruppen har valgt at sætte sit
arbejde i bero indtil videre, da de emner, der er i
spil, er svære at håndtere uden om centrets organiseringsudvikling.
PS anser det dog fortsat af afgørende betydning,
at vi i centret løbende lærer af vores erfaringer på
projektområdet og hele tiden styrker vores projektfaglighed til gavn for det fredpolitiske arbejde,
der ligger os alle på sinde.
Af Jesper Bastholm Munk, bestyrelsesmedlem

Birgitte Qvist-Sørensen,
underviser

Palle Westergaard,
centerleder

Bjarne Vestergaard,
medlem af Fagligt Samråd

Lilia Winkel,
sekretær

Jesper Bastholm Munk,
bestyrelsesmedlem

Foto: Jason Foster

Projektsamråd 2004-2005:
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CENTERLEDERENS RAPPORT
Den forløbne generalforsamlingsperiode har fra
en ledelsesmæssig synsvinkel været usædvanlig.
Baggrunden er først og fremmest generalforsamlingens beslutning i april 2004 om at igangsætte en organisationsudviklingsproces, og den
virkning det har haft på centrets aktiviteter og
tilstand den forløbne periode. Jeg vil fremdrage
nogle få, men væsentlige forhold ved dels at
beskrive og kommentere dem i den rækkefølge,
de har fundet sted, dels afsluttende foretage en
vurdering af centrets situation.
Siden 2001 har centret arbejdet på grundlag af et
såkaldt strategipapir, der sætter rammer og perspektiver for centrets mål, aktiviteter og økonomi.
Det har samtidig været mit ledelsesmæssige
grundlag.
Aktiviteter stillet i bero i 2005
På et bestyrelsesmøde den 20. september 2004
tog bestyrelsen centrets strategipapir op til
drøftelse og beslutning med henblik på 2005. Det
blev besluttet, at centret fortsat arbejdede inden
for de eksisterende retningslinier for Fagligt Samråd, Projektsamråd, informationsstrategi, frivilligpolitik og personalepolitik for centerkontoret,
hvis grundlag igen er vedtægter og værdipapir
(bilag B og C).
Det blev dernæst besluttet at forlænge strategipapiret fra 2004 frem til generalforsamlingen den
20. april 2005, dvs. fortsætte de ﬂeste aktiviteter
på uændret niveau. Følgende aktiviteter blev derimod besluttet stillet i bero, idet de forventedes at
indgå i en organisationsudviklingsdebat (citeret
fra strategipapiret):
> Planlægning af en skoletjeneste for unge på
skoler og uddannelsessteder.
> Igangsætning af en debat i centret, som
fører frem til konkrete ideer om, hvorledes
vi kommer ud til offentligheden med budskabet om konﬂiktløsning, som et alternativ
til voldelig magtanvendelse i samfundet og i
verden.
> Initiativ til møde om landsdækkende åbne
rådgivninger.
> Udvikling af en intern projektlederkursus for
nationale projekter.
> Ansættelse af en national projektkoordinator for et år.
> Retningslinier for bestyrelsens sammensætning, herunder repræsentation fra centerkontor og råd.
> Retningslinier for Fagligt Samråd.
> Retningslinier for Projektsamråd.
> Administrative og faglige retningslinier for
projektkoordinering og ledelse.
> Rammer for faglig ledelse og koordinering

inden for centerstof og metoder
> Centrets ledelsesmæssige struktur styrkes
med et ledelsesniveau med reference til
centerlederen. Der tilstræbes en høj grad af
uddelegering af ansvar og kompetence med
fokus på kursusområdet, nationale projekter, internationale projekter og evt. oplysnings- og medlemsområdet.
> Indførelse af en samarbejdsaftale mellem
centret og den enkelte underviser.
> Med henblik på kvalitetssikring evalueres
og revideres centrets godkendelsesprocedure for undervisere, herunder retningslinier
for nye godkendelsesforløb og for vedligeholdelse af en godkendelse.
> Der formuleres en politik for samarbejdet
mellem den enkelte underviser og centret
med henblik på at præcisere samarbejdets
karakter og graden af gensidige forpligtigelser.
> En plan for erhvervelse af undervisningsfaciliteter i tilknytning til centerkontoret udarbejdes, drøftes og afklares.
> En sammenhængende plan, som omfatter
både forenings- og forretningsdelen med
henblik på at styrke centrets indsats i Jylland
og på Fyn.
> Det er centrets mål at indføre lønninger
for centerkontorets medarbejdere, der svarer til beslægtede organisationers løn. Et
udredningsarbejde gennemføres i 2004.
Der er rigtig mange og væsentlige aktiviteter og
initiativer, der fortsat er i spil. Men som det fremgår af det besluttede strategipapir (bilag D), er en
række væsentlige spørgsmål stillet i bero i forbindelse med organisationsudviklingsprocessen.
Budgetlægning for 2005
På et bestyrelsesmøde den 6. december 2004
behandlede bestyrelsen centrets budget for 2005.
Der blev besluttet et budget:
> der ligger i forlængelse af bestyrelsens
beslutning om et strategipapir for 2005,
> lønudgifter til centerkontoret omfatter løn
til fastansatte, hvorimod der ikke er indregnet løn til en forlængelse af de tidsbegrænsede aftaler (drejer sig om 3 medarbejdere)
> et overskud på minimum 150.000 kr.
> forsinkelser i lønudbetaling til undervisere
skal undgås
> der skal afsættes minimum 100.000 kr.
til organisationsudviklingsprocessen, midler
der skal skaffes ved en aktivitetsudvidelse.
På bestyrelsesmødet den 16. marts 2005 blev
budgettet for 2005 på ny behandlet. Der var enighed om, at der var tale om et optimistisk budget.

12 CfK Årsberetning

Der var ikke enighed om, hvorvidt budgettet var
realistisk.
Et ﬂertal af bestyrelsen vurderede, at det ville
være forstyrrende - parallelt med organisationsudviklingsprocessen - at diskutere og revidere
budgettet. På den baggrund besluttede et ﬂertal
af bestyrelsen at fremlægge ‘det forlængede budget’ for generalforsamlingen.
Jeg opfatter det optimistiske budget som udtryk
for en tro på og en vilje til at ville arbejde for et
øget engagement og aktivitet, og for at dette vil
lykkes for os.
Afmatning i omsætningen af rekvirerede opgaver
i 2004
På bestyrelsesmødet den 24. januar 2005 blev
et udkast til det økonomiske resultat for 2004
fremlagt og behandlet i bestyrelsen. Vi har holdt
vores budget på udgift- og indtægtssiden på åbne
kurser og uddannelser. Men det har desværre ikke
været tilfældet for de rekvirerede opgaver. November og især decembers omsætning blev ikke
på niveau med tidligere år. Omsætningen i 2004
blev en smule ringere end i 2003. Det er årsagen
til, at vi beklageligvis og noget overraskende kommer ud med et underskud på godt 200.000 kr.
Vi må generelt konstatere en afmatning i efterspørgslen på rekvirerede opgaver, hvilket giver
anledning til bekymring. Den markante nedgang
på slutningen af året skyldes bl.a:
> Kommunerne har holdt sig tilbage med
bestillinger i efteråret.
> Nogle opgaver er blevet skubbet ind i 2005,
fordi underviseren ikke kunne på det ønskede tidspunkt.
Derudover har vi:
> mistet ﬂere almindelige rekvirerede opgaver
end tidligere år.
> været udfarende på ﬂere opgaver som
underleverandør, men tabt licitationen.
> haft færre større opgaver end tidligere.

forberede os på at være mere markedsorienterede
og opsøgende.
I spil og på spil - april 2005
Den økonomiske bundlinie er i høj grad udtryk
for centrets aktuelle tilstand. Denne rapport er
derfor også kommet til at handle rigtig meget
om økonomi, idet det forløbne år har udviklet sig
overraskende. Jeg har givet denne detaljerede redegørelse for at give centret og dets medlemmer
en forhåbentlig klar oplevelse af, hvad der er i spil
og på spil for centret og for den enkelte netop nu.
Det er en kendt sag, at en gennemgribende organisationsudviklingsdebat over længere tid, hvor
man samtidig vælger at sætte vitale aktiviteter og
udviklingstendenser på lavt blus uvægerligt indebærer risiko for tab af ressourcer og motivation i
organisationen.
Vi er ingen undtagelse.
I min rapportering har jeg ikke anvendt linier på
de mange faglige og aktivitetsmæssige ting, der
er lykkedes gennem året, og på de mange gode
og bemærkelsesværdige initiativer og indsatser,
som er udøvet af centrets folk. Dem anerkender
jeg i den grad, vær ikke i tvivl om det. Men jeg vil
her overlade læseren til at stifte bekendskab med
disse gennem de følgende artikler.
Ro på - og fremsyn
Centret har brug for ro omkring sig selv. Og for et
‘go’ til at kunne skabe, arbejde og trives.
Jeg håber, at organisationsudviklingsprocessen,
som jeg synes kører godt, vil munde ud i, at centret får et fornyet grundlag, der fremmer aktivitet
og tilfredshed. Og bringer fokus tilbage på vores
fælles sag.

Vi må endelig konstatere, der er en generel større
konkurrence på kursusmarkedet i dag end for fem
år siden. Og der er ﬂere aktører på banen end
tidligere, herunder folk vi selv har uddannet på
vores kurser.
Vi må se en ny markedsmæssig situation i
øjnene. Vi har hidtil ikke haft en politik om at
være markedsførende og opsøgende. Det er en
holdning, som jeg ikke tror holder længere.
Grundlæggende må vi være til rådighed, når vi
bliver spurgt om at udføre en opgave, og vi må
Af Palle Westergaard, centerleder
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CENTERKONTORETS RAPPORT
En dag på centerkontoret
Det lille køkken er fyldt af mennesker. De sidder
tæt omkring bordet, og snakken går lystigt. Jeg
står et øjeblik og kigger. Jeg er den, der er kommet sidst, for jeg var lige midt i en telefonsamtale, da der blev kaldt til frokost. Det lykkes mig at
klemme mig ind på den plads, der er ledig.
Det er en af de dage, hvor vi er mange på kontoret. Og så har vi endda ekstraspisere, fordi der
er et par undervisere, som holder møde ovenpå
med nogle folk udefra.
Sildemadder og humus. Spegepølse og avocado.
Da bordet er støvsuget for mad, rejser vi os og
fordeler os i lokalerne i den store lejlighed på
Nørrebrogade, der huser centerkontoret. Christa,
som har frokostdag, rydder køkkenet, imens hun
sludrer med Asad og Anna, der tager en smøg på
altanen. De taler om tilgivelse og forsoning; hvad
er egentlig forskellen?
I projektrummet sidder Lene ved computeren og
kæmper for at blive færdig med en fondsansøgning til Danida, samtidig med hun forbereder det,
hun skal præsentere for Projektsamråd i eftermiddag. Om det runde bord tager Jesper og Mette en
hurtig snak om ﬂerkulturel rummeligheds-projektet, mens Dorte samler kompendier ved siden
af. Hun laver en kæmpe stak, for der skal være
grunduddannelse i næste uge.

Jeg har lige fået sat mig, da døren går op. En
mand kommer ind og ser sig spørgende omkring. Signe rejser sig og går hen til ham. Han er
medlem af centret og ﬁk lyst til at kigge forbi, da
han var i nærheden. Telefonen ringer; det er til
Lilia - en kvinde, vil gerne på Grunduddannelse i
Konﬂiktløsning. Lilia taler allerede i telefon, så jeg
får et telefonnummer.
Der er kommet et par mails. Der er en fra en
viceskoleinspektør, som gerne vil have en oplægsholder ud. Den sender jeg videre til Rie, som tager sig af de rekvirerede opgaver. Og så er der en
invitation til et fyraftensmøde om konﬂiktmægling; den ryger ud til centerkontor og undervisere.
Mødet ovenpå er færdigt. Underviserne benytter
sig af, at de nu er på kontoret, og får klaret noget
kopiering. De får også snakket lidt med de nye
mennesker på kontoret, der er kommet til siden
sidst. Der er en barselsvikar og en ny projektkoordinator. Til gengæld er en anden holdt op; han
blev træt af at arbejde ulønnet og ville videre.
Klokken er ved at være ﬁre. Telefonen ringer ikke
ret meget mere, og vi er ikke så mange tilbage.
Her er ro og stille koncentration. Og så er det
bare om at få skrevet de der ting…

Af Sidsel Westi Kragh, informationsmedarbejder

Medarbejdere på centerkontoret
Palle Westergaard,
centerleder
37 timer om ugen

Asad Ahmad,
faglig koordinator
2½ dage om ugen

Dorte Valentin,
centermedarbejder
1 dag om ugen (frivillig)

Medarbejdere som har været
tilknyttet centerkontoret i
2004/05:

Anne Marie Wilhjelm,
kursusadministrator
30 timer om ugen

Lene Østergaard,
international koordinator
20 timer om ugen

Mette Høyberg,
informationsassistent
1½ dag om ugen (frivillig)

Maj Manczak,
fundraiser
frem til 28. februar 2005

Lilia Winkel,
kursuskoordinator
37 timer om ugen

Jesper Bastholm Munk,
projektkoordinator
1 dag om ugen

Christa Baumgartner,
centermedarbejder
3 dage om ugen (frivillig)

Annette Whimster,
barselsvikar for Sidsel

Signe Saxe Jessen,
medlemskoordinator
31 timer om ugen

Anna Agger,
projektkoordinator
4 dage om ugen (frivillig)

Soﬁe Myschetzky,
informationsassistent
4 dage om ugen (praktikant)

Sidsel Westi Kragh,
informationsmedarbejder
31 timer om ugen

Mette Møhl,
projektkoordinator
1 dag om ugen (frivillig)

Martin Pedersen,
økonomimedarbejder
2 dage om ugen

Malene Alexandersson,
projektkoordinator
1 dag om ugen (frivillig)

Camilla Vibe-Hastrup
(barsel)
Jens Hyldahl Andersen,
frem til 30. juni 2004
Katrine Krogh Jacobsen,
frem til 27. januar 2005

Foto: Stephanie L.
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KURSER OG UDDANNELSER
Siden sidste generalforsamling, april 2004, har
omkring 250 personer været igennem et af centrets åbne kurser. Her har de trænet girafsprog,
mæglet, arbejdet med konﬂikttrapper, konﬂikters
sprog og meget andet.

Evalueringerne er generelt overvældende positive,
og den største kritik er ofte, at der ikke er nok tid.
En kursist formulerer det således: ”Jeg ønsker
mig mere af det hele – men ikke på bekostning af
noget!”

Deltagernes baggrunde er meget forskellige.
På samme kursus kan man ﬁnde både præster,
politifolk, tandlæger, gadearbejdere, virksomhedsledere, revisorer og skuespillere. Det, der
binder dem sammen, er ønsket om at bruge
konﬂiktløsning i deres daglige arbejde. Enten via
undervisning eller måske som konﬂiktkonsulenter
på deres arbejdsplads.

Kursernes omfang
Omfanget af kurser stiger støt. I det forløbne år
har centret afholdt i alt otte grunduddannelser.
Til sammenligning afholdtes kun to i år 2000.
En af sidste års nyskabelser er Tværkulturel
Grunduddannelse i Konﬂiktløsning, som særligt
henvender sig til mennesker, som dagligt arbejder
med tværkulturelle problemstillinger. Det kommende år vil desuden også byde på et kursus i
stresshåndtering og konﬂiktløsning, en overbygning på mæglingsuddannelsen samt en engelsksproget grunduddannelse i konﬂiktløsning.
Du kan følge med på vores hjemmeside, hvor nye
tiltag lægges ud, så snart de er klar. Adressen er:
www.konﬂiktloesning.dk

Den brede sammensætning er en styrke ved kurserne. Som en deltager på en grunduddannelse i
konﬂiktløsning (GRUK) skrev i sin evaluering:
”Jeg er glad for, at jeg valgte GRUK’s koncept det har været berigende at arbejde med mennesker fra så mange forskellige arbejdspladser”.
En anden skriver: ”Glæden ved at ﬁnde folk fra
mange professioner, der ønsker at arbejde med
konﬂiktløsning, bekræfter mig i, at jeg er på rette
vej.”

Kurser og uddannelser:
Efterår 2004
Grunduddannelse i Konﬂiktløsning, Sjælland
Grunduddannelse i Konﬂiktløsning, Jylland
Tværkulturel Grunduddannelse i Konﬂiktløsning
Grunduddannelse i Konﬂiktmægling
Træningsforløb i Girafsprog
Introduktion til Konﬂiktmægling
Praktisk Konﬂikthåndtering
Forår 2005
Grunduddannelse i Konﬂiktløsning, Sjælland
Grunduddannelse i Konﬂiktløsning, Jylland
Grunduddannelse i Konﬂiktmægling
Grunduddannelse i Konﬂiktmægling, Montenegro
Opfølgning på Grunduddannelse i Konﬂiktløsning
Træningsforløb i Girafsprog
Praktisk Konﬂikthåndtering
Introduktion til Konﬂiktmægling

Af Lilia Winkel, kursuskoordinator
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REKVIREREDE OPGAVER
I denne generalforsamlingsperiode har vi gennemført ca. 210 rekvirerede opgaver. Det betyder,
at centret bliver kontaktet af f.eks. en skoleinspektør, en kommunal sagsbehandler, en institutionsleder, en tillidskvinde eller en konsulent, fordi de
har brug for hjælp til et konkret problem eller
måske gerne vil have inspiration til et bedre konﬂiktberedskab.

voldelig kommunikation, men f.eks. gode møder,
mødeledelse og kommunikation sammen.

Samtalen giver indtryk af, hvilke behov der ligger
til grund for henvendelsen, og den såkaldte
’koordineringsgruppe’, bestående af centerleder,
kursusadministrator, kursuskoordinator og faglig
koordinator, beslutter på baggrund deraf hvilke
undervisere, der skal kontaktes. Derefter er det
underviseren, som har den videre kontakt med
kunden og aftaler al videre samarbejde.
Den tilknyttede økonomi afklares direkte med
kursusadministratoren, og centret indgår en
skriftlig aftale med rekvirenten og underviseren
om opgavens løsning og vilkår.

Mange henvender sig, fordi de har hørt om centret. At kurserne er grundige og afvekslende med
dygtige undervisere. Andre har tidligere brugt
centret og vil nu gerne genopfriske metoderne.
Og endelig har en del fundet os på hjemmesiden, som de ﬁnder smuk og overskuelig.

Hver enkelt opgave får altid en særskilt opmærksomhed, og centrets tilbud til kunden er skræddersyet i forhold til kundens behov.
Vi har gennem det sidste års tid udarbejdet en
oversigt over vores kundegrupper, opgaveproﬁler
og den tilknyttede økonomi. Den er udarbejdet
for et kalenderår.
For 2004 er det værd at hefte sig ved følgende:
det er efterhånden legalt at have konﬂikter og
at bruge konsulenter til løsningen heraf. Det er
også almindeligt at hente inspiration til et bedre
arbejdsmiljø. Konﬂikthåndtering er blevet en del
af hverdagen på arbejdspladserne, i hvert fald i de
miljøer vi hører fra.
I 2004 har centret fået ﬂere henvendelser, men
antallet af opgaver er stort set det samme som i
2003. Det skyldes formentlig den øgede konkurrence, og det er vigtigt, at centret tænker i, hvordan vi kan genvinde førerpositionen.

Det er sjældent, vi må afvise opgaver. Det sker,
hvis vi ikke kan tilbyde den højeste kvalitet inden
for området - her går vi ikke på kompromis. Eller
det kan ske, hvis der ikke er kvaliﬁcerede undervisere til en bestemt dag.

Det er helt i tråd med centrets idé, at rigtig
mange opgaver er forholdsvis små, dvs. på en
halv eller hel dag. Vi værdsætter dem og er meget
omhyggelige med at varetage dem på bedste vis.
På denne måde møder vi mange mennesker, som
dermed stifter bekendtskab med konﬂiktløsning
og mægling.
De mange små opgaver er således centrets fødekæde. Vi er imidlertid også interesserede i længerevarende opgaver, fordi de giver mulighed for
faglig fordybelse og procesarbejde.
Vi har hidtil været beskedne mht. at markedsføre
os og har ladet det gode eksempel være reklame
nok. Men på netop de store opgaver vil vi nok
være mere udadvendte og opsøgende i fremtiden
end hidtil.
Sammen med åbne kurser og uddannelser er de
rekvirerede opgaver centrets hovedindtægtskilde.
I 2004 var omsætningen ca. 3,8 mio. kr. dvs. på
niveau med 2003. I 2005 vil vi gerne øge omsætningen lidt igen, som sagt ved at opsøge lidt
større opgaver.

Der er en tendens til, at opgaverne bliver mere
komplekse - ikke kun konﬂikthåndtering eller ikkeAf Anne Marie Wilhjelm, kursusadministrator
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SÆRLIGE OPGAVER
Særlige opgaver - gode perspektiver
Centret har gennem den forløbne periode fået tre
henvendelser fra danske organisationer, institutioner eller ﬁrmaer, som ønskede et samarbejde
med os. Det har været både offentlige og private
foretagender, der har ønsket at indgå i et partnerskab eller bedt os medvirke som underleverandør
på en større opgave. Alle tre tilfælde har drejet sig
om udbud på opgaver ﬁnansieret af Den Europæiske Socialfond i Danmark. Forslagene har lydt
som følger:

Samarbejdspartneren var Socialt Udviklingscenter
SUS i København.

Acceleratorprogrammet - profesionalisering og
nye partnerskaber
Dette program skulle sætte fart i samarbejdsrelationerne mellem erhvervsfolk, organisationer og
de etniske minoritetsgrupper i Danmark. Det var
intentionen at skabe kontakt til og kvaliﬁcere etniske iværksættere og foreninger til at indgå i et aktive partnerskaber i Danmark, der fører
til arbejde og virksomhedsdrift.

I alle tilfælde er der søgt penge hos Den
Europæiske Socialfond i millionklassen, og
centrets andel har i hvert tilfælde været ﬂere
hundrede tusind kroner.

Et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke
som ledende organisation og med iværksættervirksomheden Human House A/S.
Global Link
Dette program havde som formål at nedbringe
arbejdsløsheden blandt gruppen af nyuddannede
akademikere med en anden etnisk baggrund end
dansk. Ideen var at skabe kontakt mellem konkrete uddannelsesinstitutioner, virksomheder og
målgruppen med henblik på at skræddersy en
efteruddannelse, som skulle føre til jobs.

Centrets opgave
I alle tre tilfælde har centret medvirket som
underleverandør. Vi har i varierende grad budt
ind med kursus- og uddannelsesforløb i konﬂikthåndtering, coaching af kursusdeltagere og
projektansvarlige, som procesansvarlige
og supervisorer for såvel deltagere som
projektledere.

Alle tre opgaver har indebåret en betydelig
arbejdsindsats fra de involverede undervisere,
faglig koordinator og centerleder. Vi mener, vores
input har været fagligt og tilbudsmæssigt i orden.
Vi har da også været meget tæt på, at i hvert fald
et af buddene gik hjem. Men altså nær ved og
næsten.
Der er store faglige, organisatoriske og økonomiske udfordringer inden for dette felt, som vi
bør interessere os mere aktivt for i fremtiden.
Vi bør geare os mere til at byde ind og bære
igennem.

Et samarbejde mellem Cubion A/S (ansvarlig for
opgaven), Learning Lab Denmark, Copenhagen
Development Consulting Group, Cosmos Group
og Global Change.
Fremme lokal forståelse for placering af tilbud til
socialt udsatte grupper
Det var opgavens formål at gøre det lettere og
hurtigere fremover at planlægge og etablere
tilbud til socialt udsatte grupper i lokalområder.

Af Palle Westergaard, centerleder

Foto: Rainer Schmied
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INTRODUKTION
NATIONALE PROJEKTER
Intentionen med de nationale projekter er at formidle centrets ideer om fredelig konﬂikthåndtering i forbindelse med udvalgte og relevante
projekter, der har udvikling af det civile samfund
til formål.
De nationale projekter henvender sig til særlige
grupper og områder i samfundet, som ikke umiddelbart har adgang til centrets kurser og tilbud.
Det kan skyldes, at man færdes på steder, hvor
man ikke er vant til at se på tingene, som vi gør.
Og det kan skyldes, at man ikke har økonomisk
grundlag for at komme på vores kurser eller
benytte sig af vores tilbud. De nationale projekter har dermed en særlig samfundsmæssig og
folkeoplysende betydning og et formål, som gør
centret synligt i omverdenen og vores berøringsﬂader bredere i samfundet. Det er desuden værd
at notere sig, at vi er en af de få organisationer i
Danmark, som har denne ekspertise.
Der er i forbindelse med de nationale projekter
tale om to former for faglighed og kompetence:
En på vores kerneområde: metoder inden for
konﬂiktløsning, og en inden for projektarbejde:
som en særskilt kompetence. De deltagende undervisere repræsenterer den første faglighed og
projektkoordinatorer og projektmedarbejdere den
anden. Et positivt samspil mellem de to kompetencer er essentielt for en succesfuld projektgennemførelse.
De nationale projekters skabelse og gennemførelse er præget af en betydelig grad af frivillig
indsats fra såvel undervisere som projektmedarbejdere. Projekterne skal anbefales af Fagligt
Samråd og godkendes af centerlederen. Igangsættelsen støttes i visse tilfælde af en basisﬁnansiering, mens deres gennemførelse er betinget af
fondsmidler. Fundraising er dermed en betydelig
del af projektarbejdet.
Centret bruger altså en smule af sine indtægter
på området, men på sigt er det intentionen, at
området skal hvile i sig selv.

Nogle projekter gennemføres i samarbejde med
andre organisationer med speciﬁkke kompetencer og arbejdsfelter. Det har hidtil været organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Det Kriminalpræventive Råd og Statens Pædagogiske Forsøgscenter/Ungdomsbyen. Samarbejdet med disse
organisationer udvider centrets muligheder for at
bidrage med sin spidskompetence til projekter,
som inddrager ﬂere kompetencer, for bedst muligt at kunne ramme en bestemt målsætning eller
målgruppe.
Det er stadig nyt for centret at arbejde på denne
vis. Vi har udviklet en kompetence og erfaring på
området, men der er behov for at tage ﬂere skridt
for at nå til en egentlig professionel praksis. Vi
har behov for at sikre en kontinuerlig koordinering og projektudviklingsstøtte, erfaringsopsamling og opkvaliﬁcering af koordinatorer, projektsparring, supervision m.v. inden for projektkoordinering, ledelse, økonomistyring og fundraising.
På sigt må målet være, at området ledes af en
national projektkoordinator, som det er tilfældet
for de internationale projekter. Vi har i den forbindelse brug for at udvikle en intern projektmanual
og en projektledelsesuddannelse, der tager
udgangspunkt i vores særlige organisatoriske og
faglige forhold og særpræg.
Det sidste års tids diskussion i centret om værdien af de nationale projekter har naturligt lagt en
dæmper på nyskabelser og på projektfolkenes arbejde. Til trods for dette er engagementet stadig
til stede blandt projektfolkene, der som nævnt
omfatter både undervisere, projektkoordinatorer
og medarbejdere, og centrets muligheder for at
udvikle området er fortsat gode.
I det følgende beskrives nationale projekter, som
har været i spil i den forløbne periode.

Af Palle Westergaard, centerleder
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ÅBEN
KONFLIKTRÅDGIVNING
”Tænk at der er sådan et tilbud” var en af tilbagemelding fra deltagerne på en temaaften om Åben
Konﬂiktrådgivning.
Tilbuddet om Åben Konﬂiktrådgivning for alle
(ÅK) har nu eksisteret i 2½ år. Gennem årene har
vi været i kontakt med mange mennesker, hvoraf
en stor del er folk, vi ellers ikke ville møde, fordi
de ikke er medlemmer, deltager på vore kurser
eller kender til os og vores syn på konﬂikter. I ÅK
bliver Center for Konﬂiktløsnings metoder og
tilgange til konstruktiv og fredelig konﬂikthåndtering, brugt helt konkret til at støtte almindelige
mennesker, der er kørt fast i hverdagens konﬂikter.
Gennem ÅK får vi en værdifuld indsigt i de muligheder, der ligger i vores tilgang til konﬂikter.
Gennem erfaringsudveksling, supervision og
temadage i rådgivergruppen udvikler vi løbende
’rådgivning’ som ny genre i CfK’s arbejde med
konﬂikthåndtering. Alt i alt er ÅK en meningsfuld
måde at realisere den del af CfK’s værdigrundlag,
der handler om, at vi er en almennyttig organisation.

Rådgivningen
Kort fortalt er selve rådgivningen en samtale, der
søger at folde brugerens historie/dilemma/konﬂikt ud og ﬁnde ud af, hvad der er på spil. Der er
plads til følelser og til at blive mere klar på de
værdier, interesser og behov, der er involveret.
Tilbuddet er tænkt som en opmærksom samtale
og en handlingsorienteret sparring, der kan give
brugeren et nyt syn på konﬂikten og på hvilke
måder, hun/han kan forholde sig til den mere
konstruktivt. Ofte handler det om, hvordan
brugeren kan få genoptaget en god dialog med
modparten.
Lykkes det så? Vi giver alle brugere et evalueringsskema med hjem og de ﬂeste svarer faktisk.
Flertallet siger, at de går fra samtalen med et
mere klart billede af deres svære situation og
ser nye valgmuligheder i konﬂikten med kæresten, naboen, kollegaen, mv. Ja, nogen går ligefrem opløftet derfra.
Folk giver overvejende udtryk for, at de føler sig
trygge, at den afsatte tid er passende, at de føler
sig forstået, og at de efter rådgivningen selv har
fået en større forståelse af deres konﬂiktsituation.
Evalueringsskemaerne fortæller os, at rammen
om rådgivningssamtalen er holdbar.
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Forankring i Karens Minde
Gennem det sidste år har rådgivningen haft
besøg tre ud af ﬁre gange. Så nogle har fået øje
på os.
Det er ellers sin sag at formidle, hvad en konﬂiktrådgivning er. Det med at håndtere konﬂikter
konstruktivt og se muligheder i dem kræver nogle
ord med på vejen, før det giver mening for de
ﬂeste. Vi har kun få midler, og de rækker ikke til,
at vi for alvor kan nå ud og fortælle om tankerne
bag rådgivningen, og hvor brugbar brugerne
faktisk siger, den er. Der er plads til at fordoble
besøgsantallet inden for den ramme, rådgivningen pt. fungerer under.
Vi har etableret et godt samarbejde med folk,
der er aktive lokalt i Kongens Enghave. I efteråret
holdt vi temaaften for nogle beboere. Vi planlag-

de også seminaraftener for det nyetablerede Sydhavnsråd (råd med repræsentanter fra foreningsliv, boligforening, institutioner, skoler, mm.).
Målet var at komme tættere på potentielle brugere gennem åbne arrangementer og initiativer
rettet mod nøglepersoner, der færdes lokalt, og
som folk kender. Håbet var, at sådanne arrangementer kunne forankre rådgivningen yderligere
lokalt. Tilslutningen til seminaraftenerne var begrænset, og blev derfor ikke gennemført.
Samtidig viser statistikken (se ﬁg. 3), at brugerne
i stigende grad kommer andre steder fra end
Kongens Enghave, hvilket peger på, at det er
vigtigt også at tænke ud over Kongens Enghave.
Nye tiltag, der kan gøre ÅK synlig og tilgængelig
for en større gruppe mennesker, er vigtige i den
nærmeste fremtid.

Fig. 3
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Fremtidsperspektiver for ÅK
En fremadrettet indsats kunne foruden fokus på den eksisterende rådgivning være at afsøge mulighederne for etablering af nye rådgivninger.
Der er en stadig større gruppe mennesker ude omkring, der har erfaring med konﬂiktarbejde. Flere
har henvendt sig til CfK med ønske om at åbne lokale rådgivninger. Nye lokale rådgivninger ligger i
naturlig forlængelse af vores mangeårige forenings- og medlemsindsats og vil forhåbentlig få en central placering i CfK’s fremtidige organisering.
Af Jesper Bastholm Munk, projektkoordinator

Rådgivere i Åben Konﬂiktrådgivning
Annette Whimster (barsel)

Ileana Schrøder

Marion Thorning

Annette Willig

Jesper Bastholm Munk

Mette Geldmann

Bjørn Juell-Sundbye

Jette Gabrieli

Lilia Winkel

Dorte Holmberg

Jørgen Stampe

Peter Weng

Gitte Jørgensen (stoppet 1/1 05)

Mai Laustrup

Gitte Rødtness

Marianne Saxtorph

Vibeke Thorsen (supervisor)
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FLERKULTUREL RUMMELIGHED
I SKOLEN
Målsætning
Projektet ’Flerkulturel rummelighed i skolen’ har
som sin målsætning, at elever på folkeskolens 8.
– 10. klassetrin opnår handlekompetence, der gør
dem i stand til at begå sig blandt mennesker med
forskellig baggrund. Kort sagt, at de bliver i stand
til at rumme forskellighed i hverdagen.
Træningsforløb for lærere
Evnen til at skabe kontakt og behandle hinanden
som ligeværdige individer på tværs af forskelle
opøves allerede i folkeskolen. Gruppen bag
projektet har således set et behov blandt lærerne
for pædagogisk og faglig sparring til at håndtere
opgaven med at give eleverne viden om og
konkrete redskaber til at håndtere konﬂikter og
agere inkluderende på tværs af forskellighed.
På den baggrund er lærere for elever i alderen
13 til 15 (8. - 10. klasse) blevet tilbudt 50 timers
træning og sparring i skoleåret 2005/2006 efter
devisen ’Ind hos lærerne – Ud hos eleverne’.
Retningslinier for træningsforløbet:
> At undervisningen er interkulturel. Det vil
sige aktivt inddrager de forskellige lærere
og elevers kulturelle forskelle og ligheder
med udgangspunkt i den enkeltes erfaringer, ressourcer og mangfoldighed.
> At først lærerne og siden eleverne styrker
deres evne til at samarbejde, løse konﬂikter og respektere hinanden på tværs af
sociale, kulturelle, religiøse og etniske
tilhørsforhold.
> At først lærerne og siden eleverne får mere
viden om det ﬂerkulturelle samfund og
derfor kan forholde sig nuanceret til den
samfundsmæssige debat om etniske
minoriteter.
> At fællesskab og positiv følelse af ligeværd
styrkes på skolen på tværs af kulturelle
forskelle og ligheder mellem elever og
lærere.
Deltagere og tidsplan for træningsforløbet:
Fire skoler på Sjælland: Albertslund, Herlev,
Næstved og Ringsted, har sagt ja til at deltage
med i alt 26 lærere på ét samlet hold i løbet af
skoleåret 2005/2006.

Aktiviteter i løbet af skoleåret:
> September 2005: Fire dages internat for
alle deltagende lærere med undervisere
fra SPF og CfK.
> Oktober 2005 - februar 2006: Observation
og sparring på lærernes undervisning i egne
klasser. Aktiviteter tager udgangspunkt i
lærerteams.
> Marts 2006: Fælles opfølgningsdag for
alle lærere tilknyttet projektet.
> Ad hoc aktiviteter gennem hele skoleåret
rekvireret af den enkelte skole tilknyttet
projektet og afstemt efter skolens speciﬁkke situation og behov.
Status på ﬁnansiering mv.
Efter projektets omfang i januar 2005 er blevet
ændret fra to undervisningshold til ét på 26
lærere, skal ﬁnansieringen af projektaktiviteterne
genforhandles. Disse forhandlinger pågår for
tiden med hovedsponsor på projektet Foreningen
Østifterne. Derudover søges der om midler til
ﬁnansiering af en afsluttende konference, samt
andre kvalitativt projektforbedrende aktiviteter:
ﬂere timer til undervisning etc.
En endelig afklaring af projektets ﬁnansielle side
vil således ligge klar i slutningen af april 2005.
Center for Konﬂiktløsning har derudover skrevet
kontrakt med Undervisningsministeriet om at
levere manuskript til et idékatalog på baggrund af
det samlede udviklingsarbejde under indsatsen
’Tryghed for alle – Integration’. Fem skoler har pt.
fået tildelt støtte til udviklingsarbejde, hvoraf de
ﬁre deltager i ’Flerkulturel rummelighed i skolen’.
Honoraret for arbejdet med idékataloget indgår
i ﬁnansieringen af aktiviteterne under ’Flerkulturel rummelighed i skolen’. Beløbet dækker
udover forfatterhonorarer, således udgifter til
dataindsamling og evaluering af projektet, samt
dele af lønnen til projektkoordinator. Derudover
dækker udgivelsen af idékataloget en væsentlig
del af projektets behov for spredning af resultater
og erfaringer. Udover idékataloget skrives en
samlet rapport for projektet, inkl. afrapportering,
evaluering og inspirationsmateriale. En konference planlægges afholdt i oktober 2006 som
afslutning på projektforløbet.

Af Mette Møhl, projektkoordinator

Status:
Godkendt.
Afventer funding.
Pilotfase:
Udvikling af kurset
KONTRAST? på
Statens Pædagogiske
Forsøgscenter.
Kurset har været
udbudt i 2003/2004
og 2004/2005,
og udbydes igen
i 2005/2006 i
Ungdomsbyen på
Statens Pædagogiske
Forsøgscenter.
Projektfase:
Projektet afvikles
i august 2005 til
oktober 2006 i
samarbejde med
Statens Pædagogiske
Forsøgscenter og
Dansk Flygtningehjælp.
Organisation
Projektkoordinator:
Mette Møhl, barselsvikar for Camilla
Vibe-Hastrup, der
vender tilbage i
august 2005.
Arbejdsgruppe:
Jesper Bastholm
Munk og Asad
Ahmad fra Center for
Konﬂiktløsning,
Alice Jacobsen fra
Statens Pædagogiske
Forsøgscenter.
Styregruppe:
Jens Frederiksen,
Dansk Flygtningehjælp.
Carsten Skjoldborg,
Statens Pædagogiske
Forsøgscenter og
Palle Westergaard,
Center for Konﬂiktløsning.
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INTERKULTUREL KOMPETENCE
OG KONFLIKTHÅNDTERING
Et træningsforløb for unge klub- og gadeplansarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund i København.
Projektet
Projektet er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Ungdomsbyen på Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Center for Konﬂiktløsning. Det er en videreudvikling af partnernes
erfaringer fra pilotprojektet ‘Grunduddannelse i
konﬂiktløsning for unge’. Projektet har fokus på
unge med etnisk minoritetsbaggrund i Københavns gademiljø, og er i sin grundidé et kriminalitetsforebyggende integrationsprojekt. Formålet
er at kvaliﬁcere ressourcestærke unge klub- og
gadeplansarbejdere inden for konstruktiv konﬂikthåndtering og interkulturel kompetence, dvs.
skabe bevidsthed om, hvordan og hvornår man
skal være opmærksom på, at kultur spiller ind
på menneskers handlen, så de kan fungere som
konﬂiktvejledere og positive rollemodeller for den
gruppe mindre ressourcestærke unge, som ﬁndes
på deres arbejdspladser og i det miljø, hvor de
færdes.
Hensigten er, at 20 unge klub- og gadeplansarbejdere i alderen 20 til 32 år gennemfører et
træningsforløb på 6 moduler inkl. 2x2 praktikdage
i efteråret 2005 – efteråret 2006. Udover konﬂikt-

håndtering lægger projektet vægt på demokratiforståelse, kulturforståelse, kriminalitetsforebyggelse og formidling. Forløbet sigter konkret
mod at ruste deltagerne med viden og metoder,
der er direkte anvendelige for dem i deres møde
med konﬂikter i det daglige arbejde. Og at de
efter træningsforløbet vil kunne indgå i tværfaglige rådgivningsnetværk med eksempelvis nærpolitiet eller andre, der arbejder med unge på
gadeplan.
Mere overordnet ønsker vi med projektet at
bidrage til at vende destruktive konﬂikter og
grænseoverskridende adfærd hos marginaliserede unge med etnisk minoritetsbaggrund til fremadrettede konstruktive reaktionsmønstre, således
at de får bedre forudsætninger for at fungere konstruktivt som unge med etnisk minoritets baggrund i samfundet. På længere sigt kan et
‘ung-til-ung princip’, hvor unge agerer positive
rollemodeller for andre unge, være med til at
styrke ungdomskulturen i en mere konstruktiv
ikke-voldelig retning.
Projektet afsluttes med udgivelsen af en projektrapport og afholdelse af en endagskonference.
Begge dele med det formål at opsamle og videreformidle erfaringer fra projektet til kommuner og
klubpersonale landet over.
Af Malene Alexandersson, projektkoordinator

Status
Godkendt. Afventer funding.
Økonomi
Projektets budget omfatter ca.1.050.000
kr. til uddannelsesforløbet og ca.
600.000 kr. i forbindelse med deltagernes frigørelse fra arbejde eller i alt ca.
1.650.000 kr. Heraf betaler deltagerne
20.000 kr., partnernes egen ﬁnansiering udgør 30.000 kr., mens langt
hovedparten af ﬁnansieringen søges
via sponsorer og fonde. Aase og Ejnar
Danielsens Fond har bevilliget 50.000
kr. til projektet. Der er desuden ansøgt
midler hos BG Fonden, TrygFonden og
Undervisningsministeriets tips/lotto
midler.

Organisation
Projektkoordinator:
Malene Alexandersson, CfK, deltager i
styregruppe og arbejdsgruppe
Styregruppe
Charlotte Mathiesen Bech, DKR
Poul Erik Christoffersen, UB/SPF
Palle Westergaard, CfK
Arbejdsgruppe
Bjarne Vestergaard, CfK
Asad Ahmad, CfK
Dagmar Rasmussen, pers. medlem,
ansat i Kriminalforsorgen
Jens Hyldahl Andersen, pers. medlem,
ansat i Center for Kompetenceudvikling

Eksterne ressourcekontakter
Marianne Munis, SPF
Ronni Abergel, DKR
Øvrige samarbejdspartnere
Københavns kommunes Ungdoms- og
Uddannelsesforvaltning er overordnet
arbejdsgiver for klubmedarbejderne,
og bidrager som sparringpartnere i
forbindelse med udvikling og afvikling
af træningsforløbet.
SSP Sekretariatet i København bidrager
med formidling af kontakter til klubberne.
Københavns Politi bidrager med gæsteundervisere og som praktikværter.
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KONFLIKTHÅNDTERING
FOR UNGE
PÅ UDDANNELSESSTEDER
Zahlesprojektet: Et workshopforløb med fokus på
samarbejde og konﬂikthåndtering for lærerstuderende på N. Zahles Seminarium.
En anden overskrift for projektet kunne være: kunsten at arbejde sammen og bruge de konﬂikter, der
opstår undervejs, konstruktivt. Projektet har eksisteret i to år, og der er afholdt syv workshops for i
alt 119 studerende. Der er planlagt to workshops
mere i foråret 2005, hvor undervisningen bliver
varetaget af et team bestående af en underviser
fra CfK og to unge konﬂiktvejledere (GRUK-unge),
ligesom de forgående workshops.

Sigtet med gruppearbejdet er, at de studerende
herigennem skal kvaliﬁcere sig til at indgå professionelt i lærerteams på trods af, at de ingen undervisning får i emnet på studiet.
De unge konﬂiktvejledere har undervist under
kyndig supervision fra Bjarne Vestergaard, Birgitte
Winkel, Vibeke Thorsen og Marianne Saxtorph,
som beskriver undervisningen som kreativ og
inspirerende. Der er fortaget en evaluering af
de første syv workshops, som bl.a. viser, at der
blandt de studerende er stor tilfredshed med
undervisningen.

’Workshopperne’ har særligt fokus på de samarbejdsproblematikker, der opstår i gruppe- og projektarbejde på lærerstudiet. Der er mange, som
oplever svære og tunge forløb. For nogen resulterer det i, at de holder pause eller helt forlader
studiet. Konﬂikterne handler typisk om forskellige
forventninger, arbejdsfordeling, forskellige pædagogiske holdninger og værdier, samarbejdsaftaler
mm.
Af Anna Agger, projektkoordinator

Status:
Godkendt og under gennemførelse.
Vi regner ikke med at projektet bliver forlænget efter sommeren 2005.

Økonomi:
Der er ingen økonomi i projektet udover de
studerendes betaling af kompendier.

Foto: N.S. Junior

Projektgruppen består af:
Palle Westergaard
Anna Agger, koordinator
Bjarne Vestergaard
Jens H. Andersen
Signe S. Jessen, CfK
Mette Geldmann, Lektor Cand. Psyk.
Pia B. Funch og Claus A. Brandt, Studerende ved Zahles.
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KOMMUNIKATION, KULTUR
OG FØDSLER
Projektet ’Kommunikation, kultur og fødsler’ var
et pilotprojekt der blev gennemført i foråret 2004.
Det var et udviklingsprojekt for centret, og alle de
involverede arbejdede på frivillig basis.
Bag projektet
Tanken bag projektet var, at praktisk konﬂikthåndtering kan være en løsningsmodel i forhold til
bedre integration af etniske minoriteter i offentlige, danske institutioner som f.eks. hospitaler. Antagelsen var, at konﬂikthåndtering kunne udgøre
et alternativ til f.eks. undervisning af sundhedspersonale i kultur og kulturelle forskelle, i det perspektiv at konﬂikter nærmere bør ses som mellemmenneskelige end som kulturbundne.
Projektets idé var et forsøg på at imødegå de
problemer, der kan opstå ved mødet mellem
etnisk danske behandlere/plejere og etniske
minoritetspatienter og pårørende, som benytter
sundhedsvæsenet, speciﬁkt på føde- og barselsafdelinger.
Det konkrete formål var at skabe et kursus i konﬂikthåndtering for personalet, som kunne ruste
dem bedre til det tværkulturelle møde og til bedre
at kunne håndtere eventuelle konﬂikter med etniske minoritetspatienter og deres pårørende.

Evaluering af projektet
Ud fra det spørgeskema, der blev uddelt på
kursets sidste dag, kan man se en generel stor
tilfredshed med kurset. Kursisterne lægger især
vægt på, at de var glade for at få nogle konkrete
redskaber til at forstå og håndtere konﬂikter med,
og mange gav udtryk for, at de var meget tilfredse
med undervisernes kompetencer og undervisningsform.
Et vigtigt formål med træningsforløbet er en
bevidstgørelse, reﬂeksion og erkendelse af den
rolle egne traditioner, normer, værdier, identiteter
og holdninger spiller i tværkulturelle konﬂikter.
Målet er, at man får indsigt i og redskaber til nye
handlemuligheder i tværkulturelle konﬂikter.

Af Anna Fasting, projektkoordinator

Status:
Gennemført.
Arbejdsgruppe og undervisere:
Vibeke Thorsen
Kirsten Frydensberg
Asad Ahmad
Keld Kunze
Projektkoordinatorer:
Camilla Vibe-Hastrup
Jens Hyldahl Andersen
Anna Fasting

Fremtid
Kurset blev afholdt på et sygehus for ansatte på fødeafdelingerne. Der var både jordemødre, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker med på kurset.
Kurset varede i alt 4 ½ arbejdsdage og blev gennemført i
foråret 2004.
Projektet har ført til udarbejdelse af et kursus, som udbydes af
CfK. Det henvender sig til alle i social- og sundhedssektoren,
som arbejder med etniske minoriteter som patienter/klienter.

Foto: Rainar Schmidt

INTERNATIONALE
PROJEKTER

CfK Årsberetning 27

INTRODUKTION
INTERNATIONALE
PROJEKTER
Centrets idé- og værdigrundlag fastslår, at centret
vil indgå i internationale projekter, som indebærer
et ligeværdigt samarbejde med en lokal partner,
hvor vi har det nødvendige kendskab til lokalområdet og dets kulturer.
De internationale projekter medvirker til at formidle centrets ideer i forbindelse med udvalgte,
relevante projekter, der har udvikling af det civile
samfund til formål. Centret lærer samtidig af sine
samarbejdspartnere og kontakter.
På baggrund af disse principper analyserer og
prioriterer vi henvendelser fra potentielle internationale samarbejdspartnere med henblik på at
udvælge og fremme de mest perspektivrige projekter. Det er målet at skabe en mindre portefølje
af internationale projekter, som giver grundlag for
et stadigt internationalt engagement.
Centret har i 2004 fortsat arbejdet med at udvikle
vor forståelse af det civile samfund gennem en arbejdsgruppe nedsat af Projektsamråd (PS). Dette
arbejde har bl.a. fokuseret på, hvilke faglige krav
vi stiller til vore partnere i udlandet, hvad deres
position er i og i forhold til det civile samfund, og
hvordan vi sikrer, at projekterne når marginaliserede målgrupper.

Arbejdet har medført en diskussion om projekters
organisering fra idé til gennemførelse og læring,
samt hvordan det konﬂiktfaglige stof kommer
ind, og hvilken rolle det skal have i et projekt. De
foreløbige tanker omkring dette har været formidlet til PS og Fagligt Saamråd, og der er lagt op til,
at diskussionen fremover videreføres og involverer ﬂere undervisere.
Internationale projekter kommer ind i centret
gennem henvendelser og personlige kontakter.
Omkring projektideerne etableres en arbejdsgruppe bestående af undervisere og ansatte på centerkontoret. Det er denne arbejdsgruppe, der gennem kortere eller længere tid arbejder med at udvikle samarbejdet med partnere, formulere projektets målsætning og aktiviteter, lave den endelige projektformulering og søge om ﬁnansiering.
Projekter bliver anbefalet af PS og godkendes af
centerlederen i de forskellige faser. Når der er opnået ﬁnansiering bliver arbejdsgruppen formaliseret med en ansvarlig projektleder og de undervisere, som skal engageres i projektet. Den overordnede koordinering af det internationale
projektarbejde varetages af den internationale
projektkoordinator.

Af Lene Østergaard, international koordinator
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PROJEKTER UNDER IMPLEMENTERING

RUMÆNIEN
Human Rights and Conﬂict Management Project for Roma Liaison Police Ofﬁcers in Romania
Projektets overordnede formål er at reducere antallet af overtrædelser af menneskerettighederne
i forholdet mellem romaer og politiet. Projektet
bidrager til den rumænske regerings strategi for
integration af romaerne.
Projektet vil bidrage med en metode til uddannelse af politifolk i tjeneste i praktisk konﬂiktløsning
og brugen af menneskerettigheder. Der er 42 distrikter i Rumænien, hvor træningen foregår i dem
alle. Efter træningen udvikler politifolkene
projekter, de selv kan gennemføre i deres distrikter, og projektet støtter gennemførelsen af disse.
Der er udarbejdet en håndbog om konﬂiktløsning
og menneskerettigheder, som politiet kan bruge.
Der er desuden gennemført en række lokale
oplysningsaktiviteter i samarbejde med de lokale
myndigheder.

Der er i 2004 afholdt en international konference
om politiets arbejde med minoriteter i regionen,
og en opfølgningskonference vil blive holdt i
2005.
Vore partnere i projektet er Institut for Menneskerettigheder, Regional Facilitation and Negotiation
Centre, Romani Criss, Roma Center for Social
Intervention and Studies og Ministry of Administration and Interior i Rumænien.

Af Lene Østergaard, international koordinator

Projektgruppe:
Henrik Rosager, faglig ansvarlig
Bjarne Vestergaard, underviser
Allan Schurmann, har deltaget i
undervisningsaktiviteter i Rumænien

Projektleder:
Lene Østergaard
Finansiering:
Naboskabsprogrammet (tidligere
Fresta) i Udenrigsministeriet
(bevilling: 3.885.965 kr.)

Foto: Carsten Whimster

Status:
Projektet startede i oktober 2003
og afsluttes i september 2005
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INDIEN
Transit School: Videreuddannelse for lærere på tibetansk skole for ﬂygtninge: voksenundervisning,
demokratiske processer og konﬂikthåndtering
Danida har sponsoreret bygninger til Transit
School, som ligger i en smuk dal lige under
Himalaya og huser 7-800 voksne tibetanske
ﬂygtninge og 40 lærere. Men der var stadig et
problem: Lærerne manglede baggrund for at undervise voksne elever og håndtere deres psykiske
problemer og de konﬂikter, der opstod på skolen.
Kun ganske få af lærerne har en pædagogisk uddannelse.
Danida har derfor bevilget støtte til, at Center for
Konﬂiktløsning gennemfører en et-årig videreuddannelse af lærerne i voksenundervisning, demokratiske processer og konﬂikthåndtering. Fem af
centrets undervisere har arbejdet på skift i
Dharamsala i januar, maj, september og november 2004, samt i maj 2005. I de perioder, hvor vi
er i Danmark, træner lærerne deres nyerhvervede
metoder, og vi har oprettet en support for dem pr.
e-mail.
I november 2004 gik lærerne til skriftlig eksamen, og alle bestod med et ﬁnt resultat. Til maj
2005 skal de til en praktisk eksamen, bygget over
fem forskellige projekter, som lærerne selv har
beskrevet og arbejdet med fra november til maj.
Derudover er der etableret en task force af otte
lærere, som skal formidle voksenpædagogik,
demokratiske processer, krisebehandling og
konﬂiktløsning til andre, der har brug for det i det
tibetanske eksilsamfund.
Noget, som glæder os, er at Tibetan Centre for
Conﬂict Resolution, hvis undervisere Center for
Konﬂiktløsning har uddannet, har trænet lærerne

på Transit School i konﬂiktarbejde. Således
mødes enderne for både tibetanerne og os.
Der er desuden arrangeret undervisning i sprogdidaktik (engelsk og tibetansk) med specialister
fra Indien.
Det ligger os på sinde, at vi ikke på nogen måde
overfører dansk voksenpædagogisk tænkning og
praksis til en tibetansk kontekst, men støtter
lærerne i at ﬁnde strategier i deres ekstremt vanskelige opgave med de unge ﬂygtninge, hvis fremtidsudsigter er ret mørke. I praksis er lærerne selv
yderst opmærksomme på, hvad de ønsker at tage
ind, og hvad der strider mod deres traditioner og
vilkår - så der ﬁnder mange spændende kulturmøder sted mellem dem og os. Og det gik begge
veje: deres måde at tænke på var i høj grad inspirerende for os.
Vi planlægger en folkelig og faglig formidling af
de udfordringer og udveje, vi fandt i disse kulturmøder:
> En række foredragsaftener med diasshow i
efteråret 2005.
> I løbet af 2005: Udgivelse i Danmark af den
engelsksprogede lærebog i voksenundervisning, vi har skrevet til de tibetanske lærere.
> Udgivelse af en lettilgængelig fotobog med
fortællende tekster.
Alt dette forudsat at vi får de midler til formidling,
vi har søgt Danida om.
En foreløbig rapport foreﬁndes og kan rekvireres
af interesserede.
Af Else Hammerich, projektleder

Status:
Godkendt og under gennemførelse
Projektgruppe
Else Hammerich, projektleder
Bjarne Vestergaard
Bo Ørsnes
Lotte Christy
Marianne Munis
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PROJEKTER UNDER FORBEREDELSE

KENYA
Sammen med CVU Sønderjylland og Amani
Peoples’ Theater er vi ved at udvikle et projekt for
de kenyanske ungdomsfængsler.
Projektet vil rette sig mod de fængselsskoler,
hvor 10-17-årige afsoner, ofte for mindre tyverier,
men hvor miljøet er meget hårdt og konﬂiktfyldt.
Projektets temaer er rehabilitering, genoprettende
retfærdighed (restorative justice), kriminalitetsforebyggelse, muligheden for at de unge kan
ændre deres eget liv, konﬂiktkultur, personaleudvikling og resocialisering. Amani Peoples’ Theater
har tidligere arbejdet med unge i fængsler, og det
planlagte projekt baseres på deres erfaringer i
lokal konﬂiktkultur, konﬂiktløsning og interaktive
metoder for træning i form af teater og kunst.

Det er projektets formål at bidrage til nye perspektiver og praksis i kommunikation, mellemmenneskelige relationer, konﬂikt og vold, straf og
livsmuligheder i det kenyanske ungdomsfængselssystem. Projektet vil inkludere ansatte og
indsatte, fængselsledelsen og Ministry of Home
Affairs og de lokalsamfund, de unge kommer
tilbage til efter afsoning.
Projektet har været under planlægning i 2004, og
de første aktiviteter vil blive startet i 2005, bl.a.
med to konferencer i Danmark, hvor Amani Peoples’ Theater medvirker. Det er planen at foretage
et forberedende besøg i Kenya og derefter ansøge
om midler til et pilotprojekt på ca. et år, der evt.
kan følges op af et mere langsigtet projekt.
Af Lene Østergaard, international koordinator

Status:
Under forberedelse
Projektgruppe:
Bjarne Vestergaard
Bo Ørsnes
Lotte Christy
Jesper Bastholm Munk
Lene Østergaard
(foreløbig tovholder)
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SYDAFRIKA
Sydafrikaprojekt i støbeskeen: Et alternativ til kriminalitet - et selvudviklings og uddannelsesprojekt for
kriminelle unge og deres familier i Cape Flats, Cape Town
Formålet med projektet er at reducere kriminalitet
og vold gennem kriminalpræventivt arbejde og
rehabilitering af unge fængselsindsatte mellem
16 og 30 år. Rehabilitering refererer til en proces,
hvor fængselsindsatte får mulighed for at forandre og udvikle sig, og dermed blive i stand til at
holde sig inden for lovens rammer i deres liv efter
løsladelse. Projektet tager udgangspunkt i, at
rehabilitering af unge kriminelle starter i fængslet,
fortsætter efter løsladelse, og at familien skal inddrages for at styrke effekten af processen.
Rehabilitering sker gennem kompetenceudvikling,
dvs. selvudvikling og uddannelse. Sigtet er at give
de unge redskaber til at undgå tilbagefald i kriminalitet gennem uddannelse både før og efter løsladelse, og på den måde forbedre deres jobmuligheder. Ved at inddrage familierne og etablere
familiestøttegrupper i lokalsamfundene, ønsker
vi, gennem erfaringsudveksling og uddannelse, at
opnå en kriminalpræventiv effekt i forhold til vold

i hjemmet samt at række ud til udsatte unge, før
de ender i fængsel. Der er særligt fokus på de
unges mødre, kærester og samlevere.
Projektet sker i samarbejde med Foreningen
Sydafrika Kontakt (SAK), som har henvendt sig til
CfK for at indgå i et allianceprojekt. SAK ønsker,
at CfK skal bistå med undervisning og supervision inden for konﬂikthåndtering og selvudvikling,
monitorering af projektet, deltage på projektbesøg mv.
I Sydafrika er vores partnerne foreningen Ukugqama Kwemini Association og Center for Conﬂict
Resolution, Cape Town.
Status er, at samarbejdsaftalerne er ved at blive
beskrevet med henblik på en snarlig godkendelse
af Projektsamråd. Herefter skal der skrives en
ansøgning til Danidas alliance-projektbevilling.

Af Anna Agger, projektkoordinator

Status:
Under forberedelse
Projektgruppe:
Anna Agger
Lene Østergaard
Marianne Munis
Bjarne Vestergaard
Fire personer fra SAK,
heriblandt formanden Morten Nielsen.
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SOMALIA
Aan wada hadalno waa aan heshiino - lad os tale, fred kan kun nås gennem dialog
(somalisk ordsprog)
Somalia har lidt under borgerkrig siden 1991. I
den tid har et magttomrum gjort det muligt for
magtudøvere som klanledere, krigsherrer og
andre fraktionsledere at blive ved med at kæmpe
om territoriale og økonomiske ressourcer. I løbet
af efteråret og vinteren 2004 - 2005, efter to års
fredsforhandlinger ved Somalia National Reconciliation Conference i Kenya, blev der udpeget en
ny midlertidig præsident, et midlertidigt parlament, en midlertidig premierminister og en ny
regering.
Traditionelt er den somaliske kultur i de ﬂeste
regioner baseret på en nomadisk hyrdekultur
struktureret som et patriarkalsk klansystem.
En kombination af sædvaneret xeer og islamisk
sharia udgør retningslinierne for opførsel og konﬂiktløsning i det traditionelle somaliske samfund.
I januar 2002 kontaktede Somali Organisation for
Community Development (SOCDA) Center for
Konﬂiktløsning med et forslag om et fredsfremmende projekt i Somalia.

Vi har i de forløbne tre år arbejdet med forskellige
modeller for et sådant projekt, deltaget i internationale seminarer om Somalias situation, interviewet forskellige nøglepersoner og beskrevet et
større projekt, som vi i første omgang ﬁk afslag
på.
På nuværende tidspunkt har vi planlagt et weekendseminar med det somaliske netværk her i
Danmark. Et seminar, hvor somaliske traditioner
for konﬂiktløsning og vores ideer og arbejdsmetoder skal afprøves i praksis. Dette bliver
vores udgangspunkt for et møde med forskellige
NGO’er i Somalia i forsommeren.
Hele dette treårige samarbejde skulle gerne
manifestere sig i et projekt, hvor CfK uddanner
20 konﬂiktarbejdere i Somalia. Uddannelsen skal,
udover selve kompetencen konﬂiktløsning, blive
startskuddet til et regionalt, og siden nationalt,
netværk af konﬂiktarbejdere i Somalia, hvis formål er at udbrede kendskabet til og færdigheder i
fredelig konﬂiktløsning og folkeligt demokrati.
Af Bjarne Vestergaard, projektkoordinator

Status:
Under forberedelse
Projektgruppe:
Bjarne Vestergaard
Birgitte Quist-Sørensen
Kirsten Frydensberg
Katrine Krogh Jakobsen
Lene Østergaard
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BALKAN
Status:
Under forberedelse
Projektleder:
Palle Westergaard

South East European Centre for Open Education (SEE Centre Sarajevo).
Et projekt, der overordnet har til formål at udvikle
det civile samfund i Bosnien. Dels via en højskolelignende undervisningsvirksomhed for unge,
dels som møde- og kursussted for NGO’er. SEE
Centre har unge mennesker og NGO-folk fra de
tidligere jugoslaviske lande og Balkan som sin
målgruppe.
Projektet er et partnerskab mellem Baaring højskole og CfK, samt en række danske humanitære

organisationer (Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Institut for Menneskerettigheder m.ﬂ.) og lokale organisationer som associerede partnere.
Projektet vil blive implementeret i Sarajevo og er
treårigt. Det søges ﬁnansieret via en international
og en dansk fond. Afklaring på funding forventes
i foråret 2005.
Af Palle Westergaard, projektkoordinator

NEPAL
Status:
Den indledende
projektformulering
er udarbejdet, og
mulige partnere er
kontaktet. Lige nu
afventes udviklingen
i området.
Der er endnu ikke
søgt om midler til
dette projekt, da det
er i forberedelsesfasen.
Initiativgruppe:
Else Hammerich
Lene Broksøe
(tidligere MS informationsmedarbejder
i Nepal)
Kirstine Due (MS
rådgiver i Nepal)
Lene Østergaard

Civil Society Dialogue – a step towards peace building and reconciliation in Nepal (arbejdstitel)
Vi har arbejdet på at udvikle et projekt om dialog
i det civile samfund og mellem det civile samfund
og magthaverne i Nepal.
Formålet er at fremme en mere åben og konstruktiv dialog mellem organisationer og mennesker,
der arbejder for et demokratisk Nepal. Dette
kunne ske ved en række møder og workshops
mellem forskellige grupper i civilsamfundet, og
med magthaverne og militæret. Nepal South Asia
Centre er en mulig ankerorganisation i Nepal,
men projektet vil også involvere menneskerettighedsorganisationer, journalister, unge politikere og andre strategiske grupper.

Mange medlemmer af civilsamfunds-organisationer har siden måtte holde sig i skjul, har været i
husarrest eller er blevet fængslet.
Projektets status er derfor, at vi i øjeblikket
afventer udviklingen i Nepal. Vi kan ikke kommunikere med partnere i Nepal, da det kan bringe
dem fare i den nuværende situation. Vi holder os
orienteret gennem forskellige kanaler og håber,
at der bliver mulighed for at arbejde videre med
projektet i 2005.

Desværre er vi blevet overhalet af den dramatiske
udvikling i Nepal, hvor kongen den 1. februar 05
afsatte regeringen og tog kontrol over samfundet
med støtte fra militæret.
Af Lene Østergaard, projektkoordinator

Foto: Stephanie L.

INFORMATION
OG MEDLEMSARBEJDE
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INFORMATIONSOMRÅDET
Hej! Vi er tre unge fra 9. klasse. Vi er i øjeblikket i
gang med at lave en projektopgave. Overemnet er
konﬂikt. Vi beskæftiger os hovedsageligt med konﬂikten ytringsfrihed. Vi ville høre, om I kan fortælle os
noget om det og evt. give et interview/telefoninterview? På forhånd tak!
Sådan spørger Amanda, Aske og Caroline i en
mail til centret. De tre unge er nogle af de mange
personer, som har henvendt sig til os i det forløbne år. Mange skoleelever og studerende kontakter os for at få mere viden om konﬂiktløsning.
Andre mennesker vil gerne arbejde i centret eller
sammen med centret. Nogle ringer for at bestille
en tid i Åben Konﬂiktrådgivning. Og der ringer
ganske ofte journalister, som er på jagt efter en
god historie eller en kilde. Når man passer telefonen på centerkontoret, har man travlt, og man
får hurtigt en fornemmelse af, at der er mange
andre end os selv og vores kursister, som er
optaget af konﬂiktløsning.
Mange bruger hjemmesiden
Kigger man på søgestatistikken, kan man se, at
vores hjemmeside har haft ﬂest besøg i maj-juni
og august-september (fra 1351 til 1689 unikke
besøg). I de øvrige måneder har omkring 1150
forskellige besøgende været forbi, bortset fra
juli, hvor det kun er blevet til 865. En del af disse
besøg er aﬂagt af søgemaskiner af forskellig art,
men der er også mange ’rigtige’ besøg.
Og hvad kigger vores besøgende så på?
Udover forsiden er den absolut mest besøgte side
kursusoversigten. Der er rigtig mange af de besøgende, som klikker sig ind på siden om undervisningsmaterialer og downloader kompendiet. Og
så kigger de på, hvem vi er, i medarbejderoversigten og underviserproﬁlerne.
And now in English… www.dccr-dk.org!
Den knudrede webadresse dækker over centrets
engelsksprogede hjemmeside, der gik i luften i
marts. DCCR står for Danish Centre for Conﬂict
Resolution. Vi forsøgte at købe adressen dccr.org,
men den var desværre allerede snuppet af nogle

kristne kinesere. Design- og indholdsmæssigt
lægger hjemmesiden sig tæt op ad den danske. Vi
har dog valgt at give projekterne en mere fremtrædende placering, da det primært er i dem, vi
har vores internationale aktiviteter.
Nyt design
Centrets trykte materialer har fået nyt design.
Stilen blev slået an for halvandet år siden med
den nye hjemmeside, og nu har den bredt sig til
foldere og årsberetning, som læseren nok allerede har bemærket. Fra efteråret udkommer også
nyhedsbrevet i nye, mere moderne klæder.
Jubilæum
I 2004 brugte vi mange kræfter på centrets 10 års
jubilæum, som blev fejret på forskellige måder.
På informationsområdet lå det største arbejde i at
lave jubilæumsskriftet ’DIALOG & DILEMMA. 10
år med Center for Konﬂiktløsning 1994-2004’, der
belyser etiske, politiske og praktiske dilemmaer i
vores arbejde med fredelig konﬂiktløsning.
Bibliotek
Centrets samling af bøger, rapporter og videoer
har længe lidt under mangel på omsorg. Det blev
der lavet om på i de første måneder af 2005, hvor
Christa Baumgartner rettede sine kritiske øjne og
kærlige hænder mod den støvede reol. Dette har
resulteret i et overblik over vores beholdning af
bøger, en opdateret database og et udlånssystem,
som sikrer, at vi ved, hvor vores bøger og videoer
beﬁnder sig, når de ikke står på hylden.
Gode, frivillige kræfter
Mens Christa har ydet en stor, frivillig indsats på
biblioteksområdet, har Mette Høyberg arbejdet
med at oversætte et hav af tekster til engelsk,
bl.a. til den nye hjemmeside. Derudover har Soﬁe
Myschetzky, der siden midt i januar har været i
praktik som informationsmedarbejder, haft nok at
se til med bl.a. at implementere det nye design og
redigere årsberetning.
Der er nok at se til på informationsområdet heldigvis da!
Sidsel Westi Kragh, informationsmedarbejder
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MEDLEMSOMRÅDET
Mere involvering af medlemmerne
Pr. 1. januar 2005 talte Center for Konﬂiktløsning
559 medlemmer, hvoraf de 31 er kollektive.
Det er vigtigt, at CfK’s medlemmer oplever, at de
udover at betale til en god sag, også er med i en
kultur omkring konﬂiktløsning generelt. Vi gør
en indsats for at forankre konﬂiktløsning som en
personlig kompetence ved at oprette netværksog træningsgrupper og udbrede tankegangen
så bredt som muligt. Dertil er medlemmerne en
væsentlig ressource.
Medlemsmøder
I strategien for medlemsarbejdet i 2004 har
der været fokus på en tættere kontakt til medlemmerne i form af medlemsmøder. Vi har
koncentreret os om medlemmerne på Fyn og i
Jylland, hvor vi har hhv. 31 og 82 medlemmer. På
møderne har udgangspunktet været at planlægge
det videre medlemsarbejde i områderne og at
opbygge et internt netværk blandt de aktive. På
møderne har der været afsat tid til at lære hinanden at kende og ﬁnde ud af, hvilke interesser og
ressourcer, der er til stede i gruppen.
Det er vigtigt, at medlemsarbejdet i høj grad tager
udgangspunkt i egne ønsker, og at der skabes et
aktivt miljø, hvor medlemmerne selv tager initiativer. Det er lykkedes.

Nyt initiativ i 2005:
Medlem til Medlem-arrangementer
I tråd med ønsket om en større involvering af
medlemmerne i organisationens arbejde har vi
med de nye Medlem til Medlem-arrangementer
åbnet dørene for, at medlemmer kan afholde arrangementer for andre medlemmer.
Mange medlemmer har stor erfaring med konﬂiktløsning, både i form af teoretisk-faglige vinkler
og fra deres praktiske arbejde i forskellig regi i
Danmark og ikke mindst i udlandets brændpunkter. De kan derfor bidrage til at skabe et endnu
mere levende fagligt miljø i centret. Dette levede
det første arrangement fuld ud op til, hvor hele
65 meldte sig til en inspirerende aften om arbejde
med forumteater i Nepal ved Kirstine Rønnov
Due, udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke til
Nepal.
Alle medlemmer kan byde ind.
Eksterne arrangementer formidlet til
medlemmerne i månedlige infomails
Udover de interne arrangementer er der formidlet
information om en del eksterne arrangementer
i form af konferencer i Danmark og udlandet,
forskellige fyraftensmøder i Foreningenen for
Mediation/Konﬂiktmægling, ﬁlmfestivaler med
relevante temaer samt anderledes workshops
inden for feltet.
Af Signe Saxe Jessen, medlemskoordinator

Medlemsmøder:

> 30. marts 2004 i Århus
> 12. januar 2005 i Odense (udsat fra september 2004)

Særarrangementer i København:

> Generalforsamling, 22. april 2004
> Jubilæumsreception, 24. maj 2004
> Kun én til tango, 2. september 2004 (30 deltagere)
FN konsulent Lee James fra Australien, samarbejde
med Brahma Kumaris
> Grib konﬂikten, ved Henrik Rosager, 6. september
2004 (100 deltagere) Foredrag om praktisk konﬂikthåndtering i skolen (på N. Zahles Seminarium)
> Esperanto, det farlige sprog som Stalin og Hitler forbød, ved Ileana Schrøder, 8. september 2004 (3 deltagere)
> Fredens væsen, ved Birgitte Winkel, 25. september
2004 på Fredens eng, Christiania, i forbindelse med
fredsdagene d. 25. - 26. september 2004

Medlem til Medlem

> Mit arbejde med forumteater i Nepal, 4. januar 2005,
ved Kirstine Rønnov Due (65 deltagere)
> H.C. Andersen, eventyraften om menneskene, 8. marts
2005, ved Annie-Lone Jensen (3 deltagere)

Dialogzoner:

Odense:
> Om vrede, 25. maj 2004, ved Lene Holmsgaard (25
deltagere)
> Tværkulturel konﬂiktløsning, 10. november 2004, ved
Asad Ahmad (55 deltagere)
København
> Etnicitet og integration, 14. april 2004, ved Asad Ahmad (10 deltagere)
> Girafsprog, 30. august 2004, ved Allan Schurmann og
Ditlev Nissen (30 deltagere)
> Kunst og konﬂikthåndtering, 22. september 2004, ved
Birgitte Winkel (30 deltagere)
> Fredstøttende operationer, en vej til fred? 24. november
2004, ved Claus Kold (30 deltagere)
Århus
> Girafsprog, 4. februar 2004, ved John Andersen
> Metoder og overvejelser i internationale konﬂikter, ved
Bjarne Vestergaard (30 deltagere)
> Interkulturel konﬂikthåndtering, 9. november 2004, ved
Kirsten Frydensberg.

Foto: Henning Buchholz
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FAGLIG UDVIKLING
Verdenssamfundet - og det danske samfund - er under
løbende forandring. Derfor er behovet for justeringer,
fornyelse og udvikling af grunduddannelser og kurser i
Center for Konﬂiktløsning en integreret del af arbejdet
med konﬂikthåndtering og konﬂiktmægling.
Udover den nødvendige indsigt i konﬂiktløsnings kernestofområde er de særlige interesser samt de faglige
og sociale kompetencer, de enkelte undervisere har,
væsentlige elementer i udviklingen af de forskellige undervisningstilbud i Center for Konﬂiktløsning.
Der er to aspekter ved den generelle faglige udvikling,
jeg ønsker at fremhæve:
1. Det første handler om vores kompendium udgivet i 2000. Kompendiet er et centralt dokument og
bliver brugt i grunduddannelserne i konﬂiktløsning i
sin helhed. Endvidere bliver forskellige dele af kompendiet brugt på vores kortvarige kurser og de rekvirerede opgaver. Uddragene bliver sammensat af
underviserne med fokus på målgruppens særlige
behov. En stor gruppe undervisere, både erfarne og
nyere undervisere på grunduddannelserne i konﬂiktløsning, har i løbet af 2004 beskæftiget sig med en
grundig revidering af kompendiet. Dette arbejde
forventes at blive færdiggjort i løbet af efteråret 2005.
Sandsynligvis ender processen med en tredeling af
grunduddannelsesmaterialet: en grundbog, en samling af artikler/essays og en øvelsesmappe.
> Underviserne, der deltager i dette arbejde, bidrager med forslag til en dybere udfoldelse af konkrete konﬂiktrelaterede og faglige elementer, som
fx behov, følelser, dialog, fordomme, selvværd,
værdier, identiteter mv.
Else Hammerich er hovedansvarlig for sammenkædning af de enkelte dele med fokus på
‘ﬂowet’ i grundbogen.
Endvidere er der i dette arbejde fokus på følgende
aspeketer af den faglige udvikling:
> begrebsafklaring af en række af de centrale
begreber, vi anvender i vores undervisning
> grundig gennemgang af litteratur med henblik på udvidelse/ændringer i litteraturlisten
> etablering af et underviserstyret intranet som
legeplads for udveksling af erfaringer, vidensdeling og faglig udvikling.

bliver afholdt i månederne januar - april 2005.
’Stresshåndtering og Konﬂiktløsning’ vil blive udbudt
i løbet af 2005.
Et af de gennemgående områder, vi har beskæftiget os
med i 2004, er konﬂikthåndtering i forhold til dialog
mellem mennesker, der er vokset op med forskellige traditioner, normer, værdigrundlag og identiteter. Sagt på
en anden måde: konﬂikthåndtering i tværkulturel dialog
med fokus på mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Det gælder både projekter, kurser, henvendelser om partnerskab med CfK, rekvirerede opgaver
og som nævnt udvikling af en grunduddannelse.
Der er et omfattende udviklingspotentiale på dette område, også når det drejer sig om konﬂiktmægling.
Der er også sket en række andre væsentlige hændelser i
2004, der afspejler diverse aspekter af faglig udvikling i
Center for Konﬂiktløsning. Jeg vil gerne nævne følgende:
> åben konﬂiktrådgivning er kommet i faste
rammer
> afklaring af konﬂiktlærlinges forhold er påbegyndt
> næsten alle undervisere deltager i enten/og/eller
faglige grupper/supervisionsgrupper
> to undervisere er blevet ’Master i konﬂiktmægling’. Tillykke.
> en underviser er blevet den første professor i
konﬂiktmægling i Danmark. Tillykke.
Jeg har fra en upålidelig kilde, at hun er den
første i hele Europa – pålidelige kilder efterlyses!
De skriftlige evalueringer fra CfK’s rekvirerede opgaver,
kurser og uddannelser taler deres tydelige sprog.
Evalueringerne i 2004 har været overvældende positive.
Evalueringerne tydeliggør for mig følgende sætning:
”Det er undtagelsen, der bekræfter reglen”. Godt gået
- konﬂiktløsere og konﬂiktmæglere!!
Til sidst vil jeg gerne fremføre en fornemmelse eller
rettere sagt en ’gut feeling’, jeg har. Denne ’gut feeling’
hænger dog sammen med udviklingen af efterspørgslen i efteråret 2004 og gælder forventningen om, at
mæglingsområdet kommer mere i fokus. Det vil være
en glædelig udvikling, da vi her vil få mulighed for at
gøre en mere aktiv indsats for at bringe de mange menneskelige og faglige ressourcer, på netop mæglingsområdet, i spil.
Perhaps a new challenge?

2. Det andet omhandler udvikling af et kursus i
‘Stresshåndtering og Konﬂiktløsning’ og en grunduddannelse med særlig fokus på tværkulturelle konﬂikter. Grunduddannelsen i tværkulturel konﬂiktløsning
Af Asad Ahmad, faglig koordinator
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ÅRSREGNSKAB 2004
Omsætningen på kurser og rekvirerede opgaver
var i 2004 på 6.6 mio. kr.
Omsætningen på kurser har ligget lidt over det
budgetterede, mens omsætningen på rekvirerede
opgaver har ligget noget under det budgetterede.
Samlet set har omsætningen været ca. 800.000
kr. under det budgetterede.
Indtægten på de internationale projekter har
været væsentligt højere end budgetteret - ca.
500.000 kr.
Udviklingen af nationale projekter har udgjort en
mindre udgift på ca. 20.000 kr.
Samlet set ligger vores indtægter imidlertid på
2.9 mio. kr., hvilket betyder ca. 300.000 kr. under
det budgetterede.
Centrets administrative udgifter har samlet set
holdt sig inden for det budgetterede ca. 3 mio. kr.
Budgettet for sekretariatslønninger er overholdt.
Efter afskrivninger og ﬁnansieringsudgifter er året
afsluttet med et negativt resultat på ca. 200.000
kr.

Det er som nævnt omsætningen på rekvirerede
opgaver, der er blevet mindre end forventet. De
seneste år har der været en årlig stigning på
minimum 10%. Det havde vi også en begrundet
forventning om for 2004.
Det viste sig dog, at omsætningen blev mindre.
Ja endda en smule under omsætningen i 2003.
Især november og december 2004 skuffede. Gennem ﬂere år har omsætningen for disse måneder
været relativt højere end de øvrige måneder i året.
Det blev ikke tilfældet i 2004.
Det er vores vurdering, at afmatningen hænger
sammen med et sammenfald af ﬂere uheldige
omstændigheder: større konkurrence på kursusmarkedet, tilbageholdenhed fra kommunerne
på slutningen af året, nogle opgaver måtte af
ressourcemæssige årsager skubbes ind i 2005,
og endelig har vi ikke som tidligere år haft ﬂere
økonomitunge opgaver.
Disse erfaringer bør først og fremmest omsættes
i en mere aktiv strategi i forhold til rekvirerede
opgaver.
Det revisorgodkendte resultat fremlægges på
generalforsamlingen.

Det er naturligvis ikke tilfredstillende, idet vores
mål var et overskud på 150.000,00 kr.

Foto: Ozgur Alican

Palle Westergaard, centerleder

Foto: Jaime Gomez

BILAG

Bilag A

UNDERVISERE
Godkendte undervisere:
Annette Willig
Berit Mikkelsen
Birgitte Qvist-Sørensen

Nils Rasmussen
Steen Clausen
Susan Kristiansen

Birgitte Winkel

Vibeke Thorsen

Bjarne Vestergaard

Vibeke Vindeløv

Bo Ørsnæs
Claus Kold
Ditlev Nissen
Else Hammerich
Erik Jarlnæs
Henrik Rosager
Ileana Schrøder
Jesper Bastholm Munk
John Andersen
Keld Kunze
Kirsten Frydensberg
Knud Halding
Lene Holmsgaard
Lotte Christy

Marianne Katsina Munis
Marianne Saxtorph (til 7. marts 2005)
Nethe Plenge

Undervisere på vej:
Per Hulstrøm
Allan Schurmann
Asad Ahmad

Foto: Matthew Maaskant

Maria Damsholt
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Idé- og værdigrundlag, marts 2003
- under havet mødes alle øer
Dette papir er en videreudvikling og en faglig kvaliﬁcering af det oprindelige idégrundlag fra 1994. Papiret er primært tænkt til internt brug, men
kan også bruges eksternt.
Rødderne
Centret blev skabt i begyndelsen af 90’erne lige efter den kolde krigs
afslutning, som vakte håb om, at samarbejde og dialog kunne aﬂøse
militær afskrækkelse og krigsførelse. På den tid opstod der i mange lande
centre, hvis idé var at udvikle og udbrede konﬂiktarbejde som en konkret
kompetence, der kan læres af alle, fra børnehave til universitet. Denne
kompetence kunne så brede sig til det store samfund og bruges til at løse
problemer i det personlige liv, på arbejdspladser, i organisationer, i politik
og i internationalt samarbejde. Konﬂiktløsning blev tænkt som et levende
alternativ til voldelig magtanvendelse, og centret opstod som en del af
denne globale bevægelse til fremme af en fredskultur.

Dialog som værdi og metode
Dialogen er en særlig samtale, der har til hensigt at undersøge og udforske
snarere end at forsvare et synspunkt. Gennem dialogen kan en fælles
forståelse fremmes. Vi får mulighed for at sætte os i hinandens sted, og
herigennem kan vi ﬁnde frem til helhedens interesse. Dette gælder på det
personlige så vel som det samfundsmæssige plan, idet demokrati er meget
mere end en beslutningsproces. Ifølge Hal Koch er ”demokratiets væsen
ikke bestemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved
den gensidige respekt og forståelse og den deraf fremvoksende sans for
helhedens interesser”. Dialogens nødvendighed og værdi udtrykkes også i
K.E. Løgstrups udsagn, at ”vi er hinandens verden og skæbne”.
Basale behov
Alle mennesker har basale behov, selvom de udtrykkes og opleves forskelligt fra sted til sted og over tid. Vi peger på følgende kategorier: overlevelse,
identitet, frihed, anerkendelse, sikkerhed og tillid, men vi bekender os ikke
til nogen bestemt teoretisk skole eller metode. I centret arbejdes der med
såvel pædagogiske som sociologiske og psykologiske tilgange til konﬂikthåndtering.

Centrets formål
Det er ifølge vedtægterne Center for Konﬂiktløsnings formål:
> at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konﬂiktløsning
nationalt og internationalt
> at uddanne mennesker og organisationer til at løse konﬂikter
> at hjælpe organisationer og grupper til at løse samarbejdsproblemer
> at udvikle og formidle konﬂiktløsningsteorier og metoder

Vi arbejder med at afdække de involverede parters basale behov, da disse
er vores udgangspunkt for at søge holdbare løsninger på konﬂikter. Når vi
arbejder med en konﬂikt, søger vi at hjælpe alle parter ved at være upartiske, klare og forstående mæglere. I den proces er omdrejningspunktet,
at parterne ser deres egne og modpartens behov, og vi medvirker ikke til
konﬂiktløsning, der fører til krænkelse af nogen parts basale behov.

Centrets konﬂiktsyn
Konﬂikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem
mennesker. De er et vilkår i livet, uundgåelige og dynamiske. Konﬂikter og
forandringer hører sammen, og konﬂikter har således et positivt potentiale.
De kan føre til social udvikling og til mere ærlighed og forståelse mellem
mennesker, men de kan også føre til fjendskab, stagnation og forkrøblede
relationer afhængig af, hvordan de håndteres og gennemleves.

Parterne i en konﬂikt er ikke altid lige stærke, den ene kan have magt over
eller mere magt end den anden. Det kalder vi en asymmetrisk konﬂikt,
hvad enten den ﬁndes mellem personer eller større grupper. Når vi
arbejder med asymmetriske konﬂikter, søger vi at styrke den part, der får
krænket sine basale behov, så denne kan ﬁnde nye veje. Den stærke part
får anerkendelse af sine behov, men ikke nødvendigvis accept af sine interesser. Hermed kan vi medvirke til at bane vejen for en ligeværdig dialog.

Fredelig konﬂiktløsning
Center for Konﬂiktløsning eksisterer for at fremme fredelig konﬂiktløsning.
Dette indebærer udbredelse af redskaber, der kan bringe folk på talefod i
svære situationer, og formidling af teknikker til konstruktiv kommunikation.
Centret beskæftiger sig med konﬂikter på mange niveauer og eksisterer i
en historisk og samfundsmæssig virkelighed, som påvirker os, og som vi
ønsker at påvirke. Konﬂiktløsning er en bevidst, aktiv og fredelig indsats
for, at alle mennesker kan få opfyldt deres basale behov. Centrets arbejde
har således også en fredspolitisk karakter, om end det er uafhængigt af
partipolitik.

Kvalitet
Vi ﬁnder det værdifuldt:
> at betragte den enkelte opgave som værende unik
> at være kvaliﬁcerede til de opgaver og projekter, vi påtager os
> at respektere den enkelte deltagers integritet og grænser
> at uddanne os kontinuerligt, at udvikle vores didaktik og at deltage i
kollegial supervision
> at forholde os til samfundskonﬂikter på opsøgende vis
> at indgå i internationale projekter, hvor dette indebærer et ligeværdigt samarbejde med en lokal partner, og hvor vi har det nødvendige
kendskab til lokalområdet og dets kulturer.

Ikkevold
Konﬂiktløsning er en af mange handlemåder, som hører til i et bestemt
tankesæt om ikkevold. Det er inspireret af Mahatma Gandhi og omfatter
følgende grundtanker, som vi deler:
> Alle mennesker har en ukrænkelig værdi og et potentiale for det
gode. Derfor er aksen i konﬂiktløsning at se mennesket i sin mod
stander og at skille person fra sag.
> Mål og middel er eet: ”Der er ingen vej til freden. Fred er vejen”
> Ikkevold kræver mod, og er hverken passivitet eller fejhed. Konﬂiktløsning er at turde erkende konﬂikten og at handle på den.
> Ikkevolds formål er at søge sandheden med åbent sind, selv om ingen har patent på den. Dialogen er et centralt redskab hertil og
indebærer evnen til at lytte.

Forening og forretning
Center for Konﬂiktløsning balancerer på to ben. Vi er både en forening eller
medlemsbaseret NGO og en forretning eller indtægtsgivende nonproﬁt
virksomhed. Begge har samme formål: At fremme fredelig konﬂiktløsning.

Hvad er vold?
Konﬂiktløsning er ikkevoldelig. Vold kan erstattes med konstruktive handlinger. Ifølge Johan Galtung kan volden udfolde sig på tre niveauer:
> Direkte vold: med den hensigt at skade andre: krig, forfølgelse, fysisk
vold, mobning, verbal vold.
> Strukturel vold: uden hensigt, men mekanismer vi er en del af: sult
og nød forårsaget af skæv handelsbalance og forbrugerisme, marginalisering af befolkningsgrupper i vores eget samfund, ledelsesformer
mv.
> Kulturel vold: De kulturelle normer som legitimerer, at vi deltager i
direkte og strukturel vold: ”de gode kan straffe de onde”, ”vi er et udvalgt/forfulgt folk, derfor har vi ret til at…”, ”en rigtig dreng græder
ikke”.
Når vi arbejder med alvorlige konﬂikter, må vi forholde os til alle tre former
for vold. Ikke blot det personlige men også det, der vedrører organisationsstrukturer og samfundsforhold.

Som forening skal centret være vendt mod samfundet i bred forstand - fra
medlemmer til medier, lokalsamfund og storpolitik. Som fredspolitisk aktør
vil vi bruge vores viden om fredelig konﬂikthåndtering til at engagere os i
aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Og når voldens vinde blæser, vil vi
komme med fagligt funderede alternativer og opmuntring ud fra devisen:
Tiden er altid moden, og det er os, der skal handle.
Som forretning tjener centret penge på kurser og rekvirerede opgaver. Gennem denne virksomhed spreder vi også kendskabet til fredelig konﬂiktløsning.
Forenings- og forretningsdelen skal føde hinanden. Som forening får
centret fredspolitisk betydning for samfundet og mennesker omkring os.
Som forretning formidler vi også fredelig konﬂiktløsning og opnår samtidig
en økonomisk handlefrihed, der gør, at centret kan agere som fredspolitisk
aktør.
Forholdet mellem centret som forening og forretning skal være en afklaret
og gensidig afhængighed – ikke et dilemma. Den ene del må ikke tænkes
uden hensyn til den anden. Vægten skal ligge på det fælles formål.
Vedtaget af bestyrelsen for Center for Konﬂiktløsning, 20. marts 2003.

Bilag C

Vedtægter for CENTER FOR KONFLIKTLØSNING
§ 1. Oprettelse
Center for Konﬂiktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.
§ 2. Centrets virke og formål
Centret er i sit virke almennyttig og almenvelgørende.
Centrets formål er
> at udbrede kendskabet til – og arbejde for – fredelig konﬂiktløsning
nationalt og internationalt
> at uddanne mennesker og organisationer til at løse konﬂikter.
> at hjælpe organisationer og grupper til at løse samarbejdsproblemer.
> at udvikle og formidle konﬂiktløsningsteorier og -metoder.
Foreningen kan støtte en videre kreds af personer eller institutioner, der
går ind for foreningens formål.
§ 3. Medlemskab
1. Som medlem kan optages personer, der anerkender centrets formål
og betaler medlemskontingent.
2. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor. Beslutning
herom træffes endeligt af bestyrelsen med almindeligt ﬂertal.
§ 4. Generalforsamlingen
1. Centrets højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel
til afholdelse hvert år inden 1.maj. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
3. Indkaldelse af generalforsamling sker med angivelse af tid, sted og
forslag til dagsorden.
4. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan
stemmes ved fuldmagt, dog således at der alene kan gives fuldmagt
til andre medlemmer og ét medlem kan alene repræsentere sig selv
og ét andet medlem ved fuldmagt. Ved valg til bestyrelsen kan der
ikke stemmes ved fuldmagt, jf. § 6, stk. 4.
5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte
følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af revisorpåtegnet årsregnskab til evt. godkendelse.
4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5) Forslag til budget for næste år, herefter fastsættelse af
kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor
8) Evt.
§ 5. Bestyrelsen
1. Centrets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 8
medlemmer. De 7 af bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen og bestyrelsen tiltrædes derefter af formanden
for fagligt samråd. Formanden for fagligt samråd har samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men
kan dog ikke vælges som formand eller næstformand for bestyrelsen, jf. § 8, stk. 1.
2. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand og fastsætter
selv sin forretningsorden.
3. Formand og næstformand udgør bestyrelsens forretningsudvalg.
Centerledelsen deltager i forretningsudvalgets møder.
§ 6 Valg af bestyrelse
1. Kandidater til bestyrelsen opstilles af bestyrelsen eller af et eller
ﬂere medlemmer af foreningen. Opstillede kandidater skal være
medlem af foreningen. Kandidatforslag skal meddeles foreningen
senest 8 dage inden generalforsam-lingen.
2. De kandidater der på generalforsamlingen opnår ﬂest stemmer er
valgt til bestyrelsen. De øvrige opstillede vælges som suppleanter i
den orden, hvori de har opnået stemmer. Suppleanter indkaldes,
såfremt et medlem af bestyrelsen forlader denne og indtræder
derefter i det pågældendes medlems resterende valgperiode.
3. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år og ﬁnder sted således at 4 af
bestyrelses-medlemmerne er på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.
4. Ved valg af bestyrelse har hver af de fremmødte medlemmer henholdsvis 4 (i lige år) eller 3 stemmer i ulige år. Disse stemmer skal
afgives på forskellige kandidater. Stemmesedler, der ikke er udfyldt
korrekt, er ugyldige. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt, jf.
§ 4, stk. 4, ved valg til bestyrelsen.
§ 7. Bestyrelsens ansvar og opgaver

1. Bestyrelsen varetager mellem generalforsamlingerne foreningens
tarv indadtil og udadtil.
2. Bestyrelsens opgaver er især at lede foreningens generelle udvikling
og økonomi og at ansætte centerledelsen.
3. Bestyrelsen ansætter og afskediger centerledelsen og efter forslag
fra denne centrets øvrige medarbejdere. Bestyrelsen kan bemyndige
centerledelsen til at ansætte og afskedige de øvrige medarbejdere.
4. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt. Centerledelsen
deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. De øvrige ansatte
på centerkontoret kan, ligeledes uden stemmeret, deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre særlige punkter på dagsordenen taler
imod dette. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i bestyrelsens møder.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Centerlederen
er bestyrelsens sekretær og har til opgave at føre beslutningsreferat
over bestyrelsens møder.
6. Foreningen tegnes af centerlederen i forening med formanden og 1
andet bestyrelsesmedlem.
7. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
§ 8. Fagligt samråd og projektsamråd
1. Bestyrelsen har ansvar for at der nedsættes et fagligt samråd,
bestående af undervisere ved centret. Formanden for fagligt samråd
tiltræder bestyrelsen for Center for Konﬂiktløsning.
2. Bestyrelsen har ansvar for at der udarbejdes nærmere retningslinier for fagligt samråd, som skal sikre centrets faglige udvikling,
linie og kvalitet.
3. Bestyrelsen har ansvar for at der nedsættes et projektsamråd.
Projektsamrådet består af centerlederen, som er formand for
samrådet, 2 repræsentanter udpeget af bestyrelsen og én
repræsentant udpeget af fagligt samråd. Projektsamrådet kan
tiltrædes af lederne for de enkelte projekter, når projektsamrådet
ﬁnder det relevant.
4. Projektsamrådet skal sikre at både nationale og internationale
projekter arbejder inden for centrets linie og idégrundlag. Bestyrelsen har ansvar for at der udarbejdes nærmere retningslinier for
projektsamrådets arbejde.
§ 9. Akademiet
1. Til centret knyttes et akademi bestående af en række personer, som
anerkender centrets formål, og ønsker at bidrage med deres viden
og erfaring til centrets udvikling. Akademiets medlemmer kan
således på ingen måde gøres økonomisk ansvarlig for centrets
aktiviteter og har ikke som akademimedlem stemmeret på generalforsamlingen.
§ 10. Ansvar
1. Da centret er en forening hæfter ingen medlemmer personligt for
de centret påhvilende økonomiske forpligtelser.
§ 11. Regnskab og regnskabsaﬂæggelse
1. Centrets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår fra den
17. april - 31.12.1994. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede / registrerede revisor og fremlægges
med revisors påtegning på den årlige generalforsamling.
2. Foreningens overskud kan kun udloddes i overensstemmelse med
formålet i § 2.
§ 12. Vedtægtsændringer
1. Disse vedtægter kan ændres på en af bestyrelsen særlig indkaldt
generalforsamling. Til vedtagelse kræves at mindst halvdelen af
foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke
opnås dette kvaliﬁcerede ﬂertal, men alene et ﬂertal blandt de
fremmødte og bestyrelsen ønsker at opretholde forslaget, indkaldes
til ny generalforsamling, hvor forslaget vedtages med almindeligt
ﬂertal blandt de fremmødte medlemmer.
§ 13. Bestemmelser vedrørende foreningens ophør
1. Foreningen er i sit virke almennyttigt og almenvelgørende. Såfremt
foreningen opløses udbetales et eventuelt overskud til UNESCOs
arbejde med fredsundervisningen. Formuen kan aldrig overgå til
enkeltpersoner.
2. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april
1994 med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 29.
november 1995, på ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1997, den 25. januar 1999 og 26. januar 2000 og den ordinære
generalforsamling den 11. april 2000 samt på den ordinære generalforsamling den 24. april 2001.

Bilag D

Strategipapir 2005, 6. oktober, 2004.
På bestyrelsesmøde 20. september, 2004 besluttede bestyrelsen følgende i
forhold til strategipapiret for 2004-2006:
Hvert aktivitetsområde har en beskrivende del, som vi lader stå. Nogle
aktiviteter har vi konstateret er gennemført eller afsluttet. De er mærkede
med ”G”. Nogle aktiviteter er stillet i bero eller på lavt gear, som følge af
interne beslutninger eller årsager. De er mærkede med et ”B”. Endelig er
nogle aktiviteter virksomme og i proces. Dem har vi mærket med et ”V”.
De aktiviteter, som bestyrelsen har besluttet at stille i bero – for så vidt
strategipapiret - er mærkede med ”SIB”.
Bestyrelsens beslutninger på, hvad der skal stilles i bero eller fortsætte
i strategipapiret, gælder frem til generalforsamlingen den 20/4 2005.
Retningslinier for Fagligt samråd, Projektsamråd, Informationsstrategi,
frivilligpolitik, personalepolitik m.v. gælder fortsat.
Beslutninger er fremhævet med fed og understregning.

Strategipapir for Center for Konﬂiktløsning 2004-2006
Besluttet på bestyrelsesmøde, 22. januar, 2004
Ramme - En beskrivende indledning.
Strategipapiret omfatter en 3-årig periode, 2004-2006, der hvert år tilføjes
et år, idet papiret samtidig revideres.
Papiret skal beskrive en række hovedområder i centret med hensyn til:
> overordnede mål for området i perioden
> konkrete mål og indsatser - 2004
> konkrete mål og indsatser - nyskabelser
På baggrund af Strategipapiret udarbejdes budgetter.
Der udarbejdes samtidig årlige handlingsplaner, som beskriver hvilke
konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført det førstkommende år. Handlingsplanen giver information om den ansvarlige koordinator for aktiviteten samt for fristen for aktivitetens afslutning/resultat. Det er overvejende medarbejdere fra centerkontoret, der påtager sig det koordinerende
ansvar for den enkelte aktivitet, men undervisere, bestyrelsesmedlemmer
og andre involveres i det omfang, de har mulighed herfor.
Strategipapiret beskriver de mål og indsatser, som centret sætter sig i
perioden.
Den aﬂedte handlingsplan beskriver den forventede timing af mål og
indsatsområders realisering.
Strategipapiret formuleres indenfor værdipapirets overordnede rammer:
”Center for konﬂiktløsning balancerer på to ben. Vi er både en forening
eller medlemsbaseret NGO og en forretning eller indtægtsgivende,
nonproﬁt virksomhed. Begge har samme formål: At fremme fredelig
konﬂiktløsning. Forholdet mellem centret som forening og forretning skal
være afklaret og gensidig afhængig – ikke et dilemma. Den ene del må ikke
tænkes uden hensyn til den anden. Vægten skal ligge på det fælles mål”.

Form og indhold
Centrets hovedområder vil blive beskrevet under overskrifterne ’mål’,
’konkrete opgaver og indsatser 2004’ og ’nyskabelser’. Det drejer sig om:
> Foreningsarbejdet
> Informationsarbejdet
> Forretningsdelen
> Nationale projekter
> Internationale projekter
> Den organisatoriske udvikling – strukturelt og økonomisk
> Den organisatoriske udvikling – undervisere og centerkontor
> Overordnet budgetstrategi
Som udgangspunkt beskriver papiret en række mål. Der er ved revision af
strategipapiret for 2004 indarbejdet de generelle og særlige visioner, som
centrets værdipapir og informationsstrategipapir omtaler.

Foreningsarbejdet
Mål
Værdipapiret: ”Som forening skal centret være vendt mod samfundet i
bred forstand – fra medlemmer til medier, lokalesamfund og storpolitik.
Som fredspolitisk aktør vil vi bruge vores viden om fredelig konﬂikthåndtering til at engagere os i aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Og når
voldens vinde blæser, vil vi komme med fagligt funderede alternativer og
opmuntring ud fra devisen: Tiden er altid moden, og det er os, der skal
handle.”
Det er formålet at skabe et levende, inspirerende og interaktivt miljø for

mennesker, der støtter centrets idégrundlag og interesser sig for konﬂiktløsning både lokalt og i international sammenhæng.
Det er desuden af betydning for os, at centret som forening har et bredt
medlemsgrundlag, fordi det er vigtigt for os, at vi er samfundsmæssigt og
folkeligt funderet og orienteret.
V Det er målet at tage initiativer og gennemføre aktiviteter, der styrker
samarbejdet med, fastholder og øger medlemsgruppen. De individuelle
medlemmer er i 2003 øget fra 360 til 440 medlemmer, som et resultat af
en medlemskampagne. Det er målet i 2004 at nå et medlemstal på ca.
540 betalende medlemmer.
B Den gennemførte medlemskampagne for 2003 evalueres og en strategi
for 2004 udarbejdes. Heri beskrives konkrete mål og indsatser for tilbud
til medlemmer og for hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og for
hvordan vi administrere deres medlemskab. Medlemskoordinatoren
udarbejder på baggrund heraf en detaljeret handlingsplan i tæt samspil
med informationsmedarbejderen, kursusadministrationen og repræsentanter for medlemmerne.
B Der gennemføres desuden en kampagne, der skal øge antallet af kollektive medlemmer i form af NGO’er, som centret allerede har relationer til
eller har en naturlig interesse i at samarbejde med. Det gælder f.eks. de
humanitære organisationer.
G Centrets 10 års jubilæum, 24. maj 2004, fejres. Med udgangspunkt i
et bredt medlemsengagement lægges der op til at gennemføre ﬂere og
forskellige arrangementer i løbet af jubilæums-året. En Jubilæumsgruppe
nedsat af bestyrelsen har det overordnede ansvar for prioriteringer og
koordinering af arrangementer. Jubilæumsgruppen kan have en jubilæumskoordinator som den daglige og praktiske koordinator af de aftalte
aktiviteter.
Konkrete mål og indsatser – 2004
G Medlemskampagnen for 2003 evalueres og en rapport, der beskriver
såvel opnåede som ikke opnåede resultater udarbejdes ultimo 2003. Rapporten lægges til grund for medlemsarbejdet i 2004.
B Der nedsættes et ’foreningsudvalg’ med medlemskoordinatoren som
koordinator. Foreningsudvalget har til opgave at bidrage til at strategier
og planer for området gennemføres. Foreningsudvalget sammensættes
af informationsmedarbejderen, kursuskoordinatoren, jubilæumskoordinatoren, et medlem og en underviser udpeget af Fagligt samråd.
V Akademiets fremtidige rolle skal afklares. Det er dernæst en bestyrelsesbeslutning, at et evt. Symposium i 2004 skal afklares, idet formål og
ressourceanvendelse skal ses i sammenhæng med generalforsamlingen
og jubilæumsaktiviteter.
Med henblik på at udvikle samarbejdet med og fastholde den nuværende
medlemsgruppe videreføres indsatsen i forbindelse med:
V DialogZone-aftener (max. 20 deltagere) med centrets undervisere
B Folkeoplysningsdeltagelse med centrets undervisere
V Medlemsaftener med aktuelle emner
V Nyhedsbrev og information om centrets virksomhed
V Kontinuerlig information på hjemmesiden
SIB Der er gennem tiden registreret, at unge på skoler og uddannelsessteder efterspørger oplysninger og indblik i konﬂiktløsningsområdet.
Det er som oftest ønsker af kortere varighed (få timer). Med henblik på at
kunne imødekomme sådanne behov foreslås det, at vi tænker i en model
for en ”skoletjeneste”.
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
Med henblik på at øge antallet af medlemmer tages følgende initiativer i
2004:
V DialogZone-aftener med centrets undervisere, der især henvender
sig til kommende medlemmer
V Åbne debataftener med centrets undervisere
B Netværks- og træningsgrupper (nedprioriteres)
V Målrettede DialogZone-aftener og debataftener for særligt interesserede arbejdspladser og organisationer.
V Målrettede DialogZone-aftener og debataftener for studerende og
deres uddannelsesinstitutioner.
V Model for en målrettet uddeling af materiale i forbindelse med
afvikling af kurser og varetagelse af opgaver for nye rekvirenter.
V Arrangementer i anledning af centrets 10-års jubilæum 24. maj
2004 planlægges og gennemføres.

G Der ansættes en jubilæumskoordinator til medio 2004.
SIB En model for en ”skoletjeneste-lignende” virksomhed søges
udarbejdet.

Informationsarbejdet - En beskrivende del.
Informationsstrategipapiret: ”Informationsindsatsen skal fremme Center
for konﬂiktløsnings formål: at udbrede kendskabet til fredelig konﬂiktløsning og virke aktivt for en verden, hvor konﬂiktløsning er et levende alternativ til voldelig magtanvendelse. I overensstemmelse med værdigrundlaget
er det Center for konﬂiktløsnings mål at være udfarende og opsøgende i sit
informationsarbejde”.
Informationsarbejdet adskiller sig fra foreningsarbejdet ved at varetage
centrets generelle informationsvirksomhed ud af huset, såvel som den
information og de henvendelser, der kommer ind i huset.
En informationsstrategi er det indhold og den måde, vi informerer vores
omgivelser om centrets holdninger og aktiviteter, mens en kommunikationsstrategi er en samlet model for om hvad og på hvilken måde, vi
informerer og kommunikerer såvel ud af centret som internt i centret.

opgaver. Gennem dem spreder vi kendskabet til fredelig konﬂiktløsning.
Forenings- og forretningsdelen skal føde hinanden. Som forening får
centret fredspolitisk betydning for samfundet og mennesker omkring os.
Som forretning formidler vi også fredelig konﬂiktløsning og opnår samtidig
en økonomisk handlefrihed, der gør, at centret kan agere som fredspolitisk
aktør”.
Mål - Denne indledning er primært en beskrivelse af praksis
Markedet for rekvirerede opgaver forventes fortsat at være stabilt. Omsætningen i 2003 er på ca. 4.0 mio. kr. Vi forventer en mindre omsætningsforøgelse på 10% årligt fremover. Dette vil være på niveau med 2003.
Centrets prisniveau for rekvirerede opgaver for 2004 vil fortsat som
gennemsnit være 10.000 kr. pr. dag pr. underviser (prisniveau 9-13.000
kr.) Der budgetteres med et mindre beløb i omsætningen, hvor dagsprisen er mindre end 10.000 kr. for kunden, eller fordelingsnøglen mellem
underviser og centerkontor giver et mindre bidrag. Centret har ikke en øvre
dagspris, men foretager individuelle vurderinger. En øget dagspris benyttes
ved særligt udviklingstunge opgaver.

Informationsstrategien beskriver dermed på hvilke områder centret ytrer
og udtaler sig, på hvilken måde det ﬁnder sted, samt hvem der har mandat
hertil.

Den gældende fordelingsnøgle mellem underviser og center på en ligelig
fordeling (50/50) af betaling for en rekvireret opgave fortsættes. Der indføres retningslinier for fordelingsnøgle i forbindelse med særlige udviklingsopgaver og for opgaver med reduceret betaling.

Mål
V Det er målet at opkvaliﬁcere såvel den elektroniske som den trykte informationsformidling, således at den viser centrets dagsaktuelle aktiviteter, engagementer, holdninger og visioner.

Den overvejende del af de rekvirerede opgaver er på mindre beløb, mens
vi har få større opgaver. Varetagelsen af mindre opgaver anses fortsat for
vigtige. Andelen af større opgaver, som ofte har karakter af udviklingsopgaver, forventes at øges fremover.

Konkrete mål og indsatser – 2004
B Der udarbejdes en plan for realiseringen af centrets informationsstrategi jævnfør vores informationsstrategipapir. Planen skal beskrive, hvilke
formidlingsmæssige mål, vi har sat os, hvilke målgrupper den omfatter
samt hvilke aktiviteter og midler, der tages i brug for at opfylde den.

Åbne kurser og uddannelser
Interessen for centrets åbne kurser og uddannelser er steget væsentligt
de sidste to år og efter alt at dømme kan den forventes fortsat, om end i
mindre grad, at stige. Omsætningen i 2003 forventes at ligge på 2.2 mio.
kr., som er i overensstemmelse med budgettet. 2004 budgettet justeres i
overensstemmelse hermed til en 10% forøgelse.

SIB Der igangsættes en debat i centret mellem medlemmer, undervisere og centerkontor, som fører frem til konkrete ideer om, hvorledes
vi kommer ud til offentligheden med budskabet om konﬂiktløsning som
et alternativ til voldelig magtanvendelse i samfundet og i verden. (indgår
i organisationsudviklinsdebatten)

Der budgetteres med et bidrag på 30% som helhed af kursusomsætningen. Centrets grunduddannelser bærer størsteparten af omsætningen.
Bidraget for disse uddannelser skal fremover budgetteres med 30%

G Centret har i 2003 udviklet og iværksat en ny hjemmeside, hvor
informationer på en række områder er udvidet og aktualiteten øges.
Der er særlige sider for medlemmer. Informationsmedarbejderen bliver
fremover assisteret af en frivillig, især med henblik på hjemmesidens
drift.
Konkrete aktiviteter:
G Hjemmesiden. Procedure for ugentlige opdateringer besluttes.
G Hjemmesiden. Elektronisk aktivitetsoversigt for aktiviteter, møder
og arrangementer, som relaterer sig til centrets virksomhed
oprettes.
V Klare fremgangsmåder for internt kvalitetssikring af informationsog oplysningsmaterialets standard og linie indføres.
Konkrete mål og indsatser - nyskabelser
V Opdatering af informationsmaterialernes kvalitet og design,
herunder sikring af en fælles linie. Udarbejdelse af retningslinier
(2004).
V Opdatering (modernisering) af indhold og design af nyhedsbrevet
(2004).
V Ny præsentationsfolder for centret på dansk færdig til udsendelse
1. januar 2004.
B Præsentationsfolder for centret på engelsk (primo 2004).
G Årsberetning over centrets virksomhed og aktiviteter, april 2003 til
marts 2004.
V Udredningsarbejde vedrørende etablering af et elektronisk diskussionsforum.
V Udarbejdelse af skriftligt materiale, der relaterer sig til centrets
jubilæum i 2004.
B Et formaliseret samarbejde mellem informationsområdet, kursusområdet og medlemsarbejdet udarbejdes og iværksættes.
G Plan for vedligeholdelse af hjemmeside udarbejdes og realiseres.
B Der gennemføres et 1-dags-kursus i informationsarbejde for centerkontoret.

Forretningsdelen
Værdipapiret: ”Som forretning tjener vi penge på kurser og rekvirerede

Honorarniveauet for centrets undervisere er i 2004 på 3.500 kr. pr. dag
(i 2003 henholdsvis 3.100 kr. (uddannelser) og 2.300 kr. (korte kurser).
Underviseren vil desuden få et internattillæg på 400 kr. pr. døgn. Desuden
ydes et udviklingstillæg ved udvikling af nye kurser på 1.500 kr. pr. dag
kurset varer. Der er hermed foretaget en væsentlig honorarforøgelse.
Centrets prisniveau for uddannelser og korte kurser hæves i takt med
honorarernes stigning. Ud over honorarets størrelse spiller prisen på
kursusfaciliteter ind, idet der stilles større krav end tidligere. Ca. 50% af
kursisterne får deres kursus betalt af arbejdsgiveren.
Konkrete mål og indsatser - 2004
B Der foretages en analyse af graden og karakteren af vores hidtidige
markedsområder både for rekvirerede opgaver og kurser og uddannelser,
samt en analyse af særlige markedsmæssige potentialer. En rapport
udarbejdes.
V En plan til fremme og varetagelse af udviklingsarbejde inden for rekvirerede opgaver udarbejdes og iværksættes. Herunder forslag til et eller
ﬂere initiativer, kurser eller opgaver med fastsættelse af målgruppe og en
idé til salgsstrategi. Dette er gennem 2003 iværksat under overskriften
’satsningsområder’, der ﬁnder sted indenfor følgende områder: Konﬂiktløsning i folkeskolen, Konﬂiktløsning som ledelseskompetence, Konﬂiktvejlederuddannelse for et fagforbund eller lignende, Konﬂiktløsning og
mønsterbrydning for unge mødre, Konﬂiktløsning og psykisk arbejdsmiljø i et fagforbund, samt Konﬂiktløsning i multikulturelle sammenhænge. Arbejdet fortsættes ind i 2004. Der gøres status medio 2004.
Den underviser der påtager sig det koordinerende ansvar får 10% af
centrets over-head første gang kurset realiseres.
Centret varetager efter henvendelse et mindre antal mæglingsopgaver
(i 2003 ca. 15). Centret råder over en stor gruppe af kompetente mæglere,
som i mindre grad får opgaver og dermed også mulighed for at opretholde deres ekspertise i centerregi. Der er samtidig en voksende interesse for konﬂiktmægling i samfundet, som centret kan være opsøgende
overfor.
V Detaljeret kursuskatalog for åbne kurser og uddannelser for 2004 er

udsendt. En udvidet udgave, der medtager 2005 udsendes primo 2004.
V En informationsfolder, der præsenterer ”rekvirerede opgaver” for potentielle kunder forventes udarbejdet i 2004.
Konkrete mål og indsatser - nyskabelser
V Udarbejdelse af strategi og metode for markedsføring af centrets rekvirerede opgaver over for tidligere samarbejdspartnere (2004).
B På baggrund af et seminar mellem centrets mæglere, udarbejdes en
strategi og plan for et opsøgende arbejde i forhold til målgrupper med
behov for professionel assistance i forbindelse med mæglingsopgaver
(2004). Der foretages et konkret opsøgende arbejde i forhold til et boligområde eller en fagforening.
V Uddannelser og kurser udbydes fremover med særskilt oplysning om
kursuspris og internatudgifter. Differentierede internatpriser på uddannelserne søges gennemført i 2004.
V Indhold af GRUK-uddannelsen evalueres med henblik på en videreudvikling (2004).
V Det afklares, hvorvidt centret vil opdele Grunduddannelse i Konﬂiktløsning (GRUK) i en GRUK1 og en GRUK2. Overvejelsen er begrundet i både
hensyn til deltagernes faglige forudsætninger og et behov for evt. at øge
og differentiere det faglige stof (2004).
V I 2003 har kurser indenfor ’Dynamisk dialog’ og ’Konﬂikthåndtering og
stress’ været udbudt uden held. Efter evalueringer og justeringer reformuleres de og udbydes igen.
G En differentieret kursuspakke indenfor GIRAF udbydes i efteråret 2003
til gennemførelse i 2004.
V Fagligt samråd har udtrykt betænkelighed ved at deltagerantallet på
GRUM er øget fra 15 til 18. Denne udvidelse er primært en følge af højere
honorarer til underviserne. På denne baggrund revurderes konceptet for
GRUM med fokus på samspillet mellem kursuspris, deltagerantal, underviserhonorar og internatudgifter.
Nye kurser 2004-2005:
V Grunduddannelse i konﬂiktløsning med særligt internationalt præg for
kursister fra NGO’er fra Balkan (under udvikling i arbejdsgruppe)
B Kursus med fokus på underviseren som facilitator (Ideforslag)
V Overbygningskurser til grunduddannelserne (bl.a. temadage indenfor
GRUK og GRUM)(Under udvikling)
V Grunduddannelse i konﬂiktløsning for engelsktalende (Under udvikling
i arbejdsgruppe)
V En international GRUK kursister fra danske NGOer. (Ideforslag)

indenfor projektarbejde. De deltagende undervisere repræsenterer den
første faglighed og projektkoordinator og projektmedarbejdere den anden-.
Et positivt samspil mellem disse 2 kompetencer er vigtige for en succesfyldt projektrealisering. Der er i denne forbindelse behov for, at centret får
formuleret en samlet forståelse heraf og respekt herfor.
De nationale projekters skabelse og gennemførelse er præget af en
betydelig grad af frivillig indsats. Deres igangsætning støttes med en lille
basisﬁnansiering, mens deres gennemførelse er betinget af fondsmidler.
Fundraising er dermed en betydelig del af et projektarbejde. Viser projektresultater sig at være succesfulde, kan en aktivitet evt. fortsættes indenfor
centrets almindelige drift.
Det vil fortsat være strategien at udvikle området i det omfang centerkontor og undervisere magter den arbejdsmæssige og organisatoriske
udfordring.
V De seneste 2 års projektarbejde viser at der er et behov for at sikre en
kontinuerlig koordinering og projektudviklingsstøtte, erfaringsopsamling og opkvaliﬁcering af koordinatorer, projektsparring, supervision,
o.a. indenfor projektkoordinering, -ledelse og fundraising. Den opgave
har hidtil været varetaget af centerlederen. Der er imidlertid behov for en
større og kontinuerlig indsats, end centerlederen kan overkomme. Det er
derfor ønskeligt, at der snarest ansættes en national projektkoordinator.
V Der udvikles en særlig projektguide for centret, samt gennemføres et
projektledelseskursus, baseret på hidtidige kurser og erfaringer.
V Det har gennem nogen tid være centrets ønske at tage initiativ til et projekt indenfor det multi/ﬂer-kulturelle eller etniske område. Gennem 2003
har forskellige undersøgelser og overvejelser fundet sted. En afklaring og
beslutning på et konkret initiativ tilstræbes.
Konkrete mål og indsatser - 2004
V Gennemførelse af pilotprojekt inden for ’Åben Konﬂiktrådgivning’ (ÅK)
samt formulering og fundraising for et ﬂerårigt, udvidet projekt fra primo
2004.
Nyetableret arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fagligt samråd,
undervisere og rådgivere samt ny koordinator har påbegyndt deres
arbejde i december 2003. Det er tanken at projektet skal lede frem til en
forankring af ÅK i centret.
G Gennemførelse af projektet ’GRUK-unge’, intern og ekstern evaluering
(2 rapporter) samt formulering og gennemførelse af en opfølgning på
projektet, herunder yderligere fundraising. Projektet afsluttes ved
årsskiftet. Et nyt GRUK-unge initiativ tages:
> GRUK for minoritets-unge med tilknytning til organisationer og
arbejde i Københavnsområdet (Etnisk GRUK unge)
B På baggrund af en evaluering af centrets træning af Stop Volden
Guiderne og den generelle involvering i NGO Forum Stop Volden i
forbindelse med Danmarks EU-formandskab i 2002, formuleres en
strategi for et fortsat samarbejde med netværket i 2003. Dette arbejde
har været parkeret i en periode og en evt. fortsættelse afventes.

V En GRUK-unge (sommer-workshop) (Under udvikling i arbejdsgruppe)
V Konﬂiktvejlederuddannelse (Ideforslag)
V Tværkulturel GRUK (Under udvikling i arbejdsgruppe).

Nationale projekter - En beskrivende indledning.
Mål
De nationale projekter medvirker til at formidle centrets ideer i forbindelse
med udvalgte, relevante projekter, der har udvikling af det civile samfund
til formål.
De nationale projekter henvender sig til særlige grupper og områder i
samfundet, som ikke umiddelbart har adgang til at følge centrets kurser.
Disse projekter har dermed en særlig samfundsmæssig og folkeoplysende
betydning og formål.
Et nationalt projekt skal godkendes af centerlederen og anbefales af Projektsamrådet, før det regnes for et centerprojekt. Som udgangspunkt er et
projekt organisatorisk forankret i en arbejdsgruppe/styregruppe bestående
af en projektkoordinator og medlemmer bestående af 1 underviser, 1 underviser på vej, 1-2 centerkontormedarbejdere/GRUK-ung og andre frivillige
med særlig interesse for eller ekspertise indenfor projektets felt.
Der er i forbindelse med projekter tale om 2 former for faglighed/kompetencer, en på vores stof og metoder indenfor konﬂiktløsning og en

G Formulering og gennemførelse af et pilotprojekt til forbedring af samspillet mellem personale på fødeafsnit på danske hospitaler og kvinder
med anden etnisk baggrund (’Kommunikation, kultur og fødsler’) (20032004).
V Formulering og igangsætning af et projekt for unge på uddannelsessteder, ’Konﬂiktløsning på uddannelsessteder’ (2003/2004). Dette
projekt gennemføres som pilotprojekt fra 01.08.03 til 01.02.04 med Zahle
seminarium som samarbejdspartner. En evaluering og plan for en evt.
fortsættelse i 2004 udarbejdes.
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
V Formulering og implementering af en integrations-undervisningspakke
for elever i skolen (’Flerkulturel rummelighed i klasseværelset’). Et
projekt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Projektet vil på en eller ﬂere skoler afprøve
træningsprogrammer for lærere og elever indenfor konﬂiktløsning som
forebyggende og problemløsende kompetence i forhold til samspillet
mellem elever med forskellig kulturel baggrund i folkeskolens ældste
klasser. Projektet forventes realiseret som et 1-årigt forsøgsprojekt i 2004.
SIB Initiativ til møde om landsdækkende åbne rådgivninger 2003/2004.
V Initiativ til et multi-/ﬂerkulturelt projekt i 2004

SIB Udvikling af et projektlederkursus for nationale projekter.
V Udarbejdelse af en ’projektguide’ herunder beskrivelse af civil samfund.
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
V Formulering og implementering af en integrations-undervisningspakke
for elever i skolen (’Flerkulturel rummelighed i klasseværelset’). Et
projekt i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Projektet vil på en eller ﬂere skoler afprøve
træningsprogrammer for lærere og elever indenfor konﬂiktløsning som
forebyggende og problemløsende kompetence i forhold til samspillet
mellem elever med forskellig kulturel baggrund i folkeskolens ældste
klasser. Projektet forventes realiseret som et 1-årigt forsøgsprojekt i 2004.
SIB Initiativ til møde om landsdækkende åbne rådgivninger 2003/2004.
V Initiativ til et multi-/ﬂerkulturelt projekt i 2004
SIB Udvikling af et projektlederkursus for nationale projekter.
V Udarbejdelse af en ’projektguide’ herunder beskrivelse af civil samfund.
SIB Der ansættes snarest en national projektkoordinator for en periode af
1 år. På baggrund af en evaluering af forløbet, hvor kompetente organer
og direkte involverede høres, besluttes om ordningen kan fortsættes.

Internationale projekter - En beskrivende del.
De internationale projekter medvirker til at formidle centrets ideer i forbi
delse med udvalgte, relevante projekter, der har udvikling af det civile
samfund til formål. Centret lærer samtidig af sine samarbejdspartnere og
kontakter. Et internationalt projekt er et centerprojekt administrativt og
ansvarsmæssigt, når det er godkendt af centerlederen og anbefalet af
Projektsamrådet. Den internationale koordinator koordinerer centrets
projekter.
Internationale projekter udvikles så vidt muligt i en arbejdsgruppe,
bestående af en projektkoordinator, 2 undervisere og en centerkontormedarbejder/en GRUK ung.
Mål
Det er målet at få analyseret og prioriteret den række henvendelser fra
potentielle internationale samarbejdspartnere, centret har modtaget,
med henblik på at udvælge og fremme de mest perspektivrige projekter
i samarbejde med de udenlandske partnere. Vi vil søge samarbejde/indgå
i netværk med NGO’er og institutioner, der arbejder indenfor vores interesseområder.
Det er desuden målet at skabe et stadigt internationalt engagement og
støtte ressourcer hertil.
Vi vil afklare rækkevidden og grænserne for vores involvering i internationale projekter, der har til formål at fremme forhold i ’det civile samfund’. Vi
vil ligeledes afklare centrets faglige kompetencer i forhold til internationale
projekter.
Konkrete mål og indsatser - 2004
Projekter, der er opnået fonding til og som igangsættes:
V Transit School-projektet i Dharamsala, Nordindien. Voksenpædagogisk
træningsprojekt for skolens lærere. Forløber over 2004.
V ‘Human rights and conﬂict management project for Roma Liaison
Police Ofﬁcers’. Et træningsprojekt for politiet og dets arbejde og
kontakt med Romaere. Et samarbejde med CRISS, en rumænsk NGO,
og med Institut for menneskerettigheder. Varighed: Oktober 2003 til
september 2005.
V SEE Center Sarajevo-projektet afklares m.h.t. fonding. Projektet kombinerer etablering af en højskolelignende virksomhed og en kursusvirksomhed for NGO’er indenfor det civile samfunds sfære.
G Første Dharamsala-projekt, rapportering og regnskabsaﬂæggelse og
oplysningsarbejde. Dette arbejde afsluttes i 2003.
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
Udarbejdelse af en portefølje-plan for internationale projekter (Primo
2004).
Følgende projekter er under overvejelse:
B ’Democratic rebuilding and conﬂict resolution in Montenegro’. Projektet har til formål at støtte andelsforeningers organisatoriske og de
mokratiske reorganisering.

V Nepali Conﬂict Centre, træning af NGO netværks samarbejde med MS
(afventer MS evaluering ultimo 2003).
B Kapacitetsopbygningsprojekt inden for konﬂiktløsning for NGO’er i
Uganda (på standby).
V Træning af NGO’er i Somalia i forbindelse med intern konﬂikthåndtering og ekstern virksomhed. Projektet er under udredning.
B ‘Conﬂict resolution and leadership among unemployed urban youth in
Kenya’. Projektet er under udredning.
B Initiativ i relation til konﬂikter i Mellemøsten.
V Comenius Europæiske Netværk i konﬂiktløsning (Under udvikling)

Den organisatoriske udvikling – strukturelt og økonomisk
Centret tilstræber en reﬂekteret vækst, som ﬁnder sted indenfor rammerne
af værdipapir og strategipapir og indenfor den styring, som vores kompetente organer hver især og i samspil er tillagt og har praktiseret de seneste
2 år.
Mål
Disse mål blev gennemført i 2003:
Det er organisatorisk af højeste prioritet i centret:
G at der besluttes et fornyet værdigrundlag
G at der besluttes en informationsstrategi
G at der besluttes en 3-årig strategi for centrets virksomhed
G at der foretages en overordnet 3-årig budgetlægning
Disse mål er stadigt gældende for 2004:
V Det prioriteres, at engagement, kommunikation og beslutningsprocesser mellem centrets ofﬁcielle og formelle fora for debat og udvikling af
centret (bestyrelsen, Fagligt samråd, Projektsamrådet, centerkontoret,
Stormøde, Symposium, Undervisertræf m.ﬂ.) øges og kvaliﬁceres.
Konkrete mål og indsatser for 2004 - Indledende Beskrivelse.
Centrets økonomi og administration er stabil og præget af sæsonbetonet
omsætning. Vores brugere stiller øgede krav til vores professionalisme.
Provenuet af den øgede omsætning anvendes til øget indsats i forhold til
medlemsaktiviteter, interne uddannelsesaktiviteter, udvikling af nationale
og internationale projekter og til centerkontorets koordinerende og administrative virksomhed.
Den hidtidige udvikling har primært fundet sted som følge af en stor
arbejdsindsats fra få lønnede medarbejdere og mange ulønnede medarbejdere, der er tilknyttet centerkontoret, samt som følge af undervisernes
ulønnede indsats på en række udviklingsområder.
Den hidtidige udvikling har været mulig som led i en plan og indsats,
hvor der organisatorisk, fagligt og økonomisk er foretaget en helt ekstraordinær indsats, for at få ideer til at blive til virkelighed og virksomheden
til at hænge sammen. Denne situation er ikke holdbar på lang sigt, men
må stabiliseres ved nødvendige afklaringer på de organisatoriske, faglige
og økonomiske områder. Vi må justere organisationen, så den kommer i
overensstemmelse med vores virksomhed og strategier.
B - er besluttet stillet i bero af bestyrelsen - Det prioriteres at sikre økonomisk grundlag for at leje undervisningsfaciliteter til korterevarende kurser
(eksternat) tæt på centerkontoret (2004).
Konkrete mål og indsatser – 2004:
V Der udarbejdes 3-årige budgetprognoser.
V Modellen for symposium og stormøde evalueres og fremtidige modeller besluttes.
B Centrets kontakt til udenlandske centre reetableres.
Det er hensigten i 2004 at drøfte og beslutte en strategi og en plan for en
justering af centrets organisation, således en realisering kan påbegyndes i
2005. Det er indenfor følgende områder:
> De kompetente organers opgaver og sammensætning. Det drejer sig
som udgangspunkt om bestyrelsen, Fagligt samråd og Projektsamrådet.
> De organisatoriske og faglige rammer for nationale og internationale
projekter.
> Centrets ledelsesmæssige organisering og struktur.
> Formaliserede aftaler med underviserne om deres tilknytning til centret.
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
SIB – er den del af organisationsudviklingsprocessen
Følgende afklares i løbet af 2004:
> Retningslinier for bestyrelsens sammensætning, herunder

repræsentation fra centerkontor og råd
> Retningslinier for Fagligt samråd revideres
> Retningslinier for Projektsamråd revideres
> Administrative og faglige retningslinier for projektkoordinering og
-ledelse
> Rammer for faglig ledelse og –koordinering indenfor centerstof og
–metoder
> Centrets ledelsesmæssige struktur styrkes med et ledelsesmæssig niveau med reference til centerlederen. Der tilstræbes en høj
grad af uddelegering af ansvar og kompetence med fokus på kursusområdet, nationale projekter, internationale projekter og evt. oplysnings- og medlemsområdet.
> Indførelse af en samarbejdsaftale mellem centret og den enkelte
underviser.
> En plan for erhvervelse af undervisningsfaciliteter i tilknytning til centerkontoret udarbejdes, drøftes og afklares.
B strategipapiret er ved at blive stort og uoverskueligt. Det er derfor tanken
at et fremtidig strategipapir skal fokusere på overordnede strategier og
mål og give læseren et overblik på få sider. De underliggende mål, nyskabelser og konkrete initiativer og tiltag beskrives i bilag.
SIB Der udarbejdes en sammenhængende plan, som omfatter både
forenings- og forretningsdelen med henblik på at styrke centrets indsats i
Jylland og på Fyn (2003/2004) Er på standby.

Den organisatoriske udvikling – undervisere og centerkontor

V Der indledes en dialog med GRUK unge og yngre medarbejdere på centerkontoret, der har deltaget i grunduddannelsen med henblik på at
afklare, hvilke behov der ﬁndes for brug af de erhvervede kompetencer i
centrets navn, som evt. kan føre til retningslinier på området.
B Der formuleres en projektlederuddannelse for centerkontorets
medarbejdere og for andre tilknyttet centrets nationale og internationale
projekter.
V Der udarbejdes en oversigt over centerkontormedarbejdernes kompeten
cer og ressourcer (2004)
B Det fremgår af Frivilligpolitikkens papir, at den tages op til revision i
2004

Overordnet budgetstrategi
Mål
V Det er målet at udarbejde budgetter, der bygger på grundige analyser af
såvel budget for omsætning som for udgiftsforpligtelser.
G Det er målet at praktisere en administration og budgetstyring, som til
stadighed er opdateret såvel på makro- som på mikroplan og er i stand
til at forsyne os med nødvendige og aktuelle informationer om ’centrets
økonomiske tilstand’.
V Det er målet at udligne centrets underskud og få et overskud i forhold til
den samlede omsætning, således centret opnår en passende egenkapital.

Mål
SIB er en del af organisationsudviklingsprocessen. Det er målet at få udarbejdet en samlet personalepolitik for underviserne, der omfatter både
hensyn til centrets forventninger til underviserne med hensyn til kvaliﬁkationer, engagement og grad af arbejde og til undervisernes forventninger
til aftaler med centret.

SIB del af en organisationsudviklingsproces. Det er centrets mål, at indføre lønninger for centerkontorets medarbejdere, der svarer til beslægtede
organisationers løn. V - Et udredningsarbejde gennemføres i 2004.

V Det er fortsat målet, at centerkontoret er igangsættende i forhold til
kunder, samarbejdspartnere og internt i organisationen samt er værdsat
for sit serviceniveau. Det er desuden fortsat målet, at centerkontoret er
ﬂeksibelt i forhold til nye udfordringer og kvaliﬁcerer sig i forhold hertil.
Det er målet, at belyse og involvere centerkontormedarbejdernes
ressourcer og kompetencer bedst muligt i centrets virksomhed.

Konkrete mål og indsatser – 2004
G Følgende er gennemført eller ved at blive realiseret i løbet af 2003:
> Procedure for budgetlægning og regnskabsføring, der informerer om
de enkelte kursers, opgavers, projekters eller andre aktiviteters budget
og regnskabsforhold. Fremgår af månedlige resultatopgørelser
> Budgettet til opkvaliﬁcering af undervisere, centerkontorpersonale og
til særskilte arrangementer.
> Budget til særlig indsats i forbindelse med projektudvikling.
> Beløb til medlemskampagnen 2003.
> Kontinuerlig budgetkontrol.
> Månedlige regnskabsresultater for den forgangne måned går til FU
(2003).
> Centrets budget differentieres, således at budget for rekvirerede opgaver og åbne kurser og uddannelser adskilles. Ligeledes adskilles
udgifter til transport og kurser for personale. Derudover indføres en
selvstændig budgetlinie for de rekvirerede opgaver, der ikke giver 50%
i overskud. Godkendte nationale og internationale projekter skal have
egne budgetlinier.
> Ved større rekvirerede opgaver (30-40.000 kr.) indføres fremover en
forudbetaling på 30-40% af beløbet, der skal betales umiddelbart efter
kontraktunderskrivning (2003).

Konkrete mål og indsatser - 2004
SIB er en del af organisationsudviklingsprocessen Med henblik på en
kvalitetssikring evalueres og revideres centrets godkendelsesprocedure
for undervisere, herunder retningslinier for nye godkendelsesforløb og for
vedligeholdelse af en godkendelse (2004).
B En udviklingsplan for vidensteam inden for områderne skole, etnicitet og
ledelse formuleres og igangsættes i 2004 med henblik på erfarinsopsamling og udvikling af nye tilbud.
V Kompendiet for Grunduddannelse i Konﬂiktløsning opdateres.
En materialesamling baseret på godkendte underviseres anbefalinger
samles i et kompendiebilag (2004).
Desuden opdateres en engelsk version af kompendiet.
V En elektronisk artikelsamling inden for konﬂiktløsning og mægling
etableres for underviserne (2004).
SIB Del af en organisationsudviklingsproces. Der formuleres en politik for
samarbejdet mellem den enkelte underviser og centret med henblik på at
præcisere samarbejdets karakter og graden af gensidige forpligtigelser
(2003/2004).
G Det Kriminalpræventive Råds udgivelse af bogen Grib konﬂikten i samarbejde med Center for Konﬂiktløsning.
V Undervisernes deltagelse i de to Undervisertræf gøres til en forpligtelse,
idet undervisning og ophold betales over centerbudgettet (2004).
G Centret forholder sig til et tilbud fra TRANSCEND om et tættere samarbejde (2003/2004).
Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
SIB Del af organisationsudviklingsprocessen. Der udarbejdes en personalepolitik for underviserne (2004), som udmøntes i en samarbejdsaftale
mellem den enkelte underviser og centret

V Det er en bestyrelsesbeslutning, at indførelse af pension for centerkontorpersonalet tages op i 2004 med henblik på gennemførelse i 2005.

Konkrete mål og indsatser – nyskabelser
V Centerkontorets lønsum beregnes fremover som maksimalt 65% af bruttoresultatet.
V Der budgetteres i 2004 og kommende 2 år med et budgetoverskud på
min. 150.000,00 kr. pr. år.
G Centret sikrer, at vi har et likviditetsberedskab i tilfælde af midlertidige,
særlige likviditetsproblemer.
G Centrets foreningsmæssige status og samfundsøkonomiske vilkår
undersøges og en evt. anbefaling indstilles til bestyrelsen.
G Centerkontormedarbejdere med længerevarende ansættelse får justeret
lønninger og stillingsbeskrivelser i 2004.

Afslutning
På baggrund af strategipapiret udarbejdes en årlig handlingsplan, der for
hvert enkelt arbejdsområde konkret oplyser, hvilke aktiviteter, der forventes
gennemført hvilke resultater, der forventes opnået samt hvem der er ansvarlig for dets forløb/koordinering.
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