
Mød Nordiske Mediatorer på Folkemødet 2017 

Når krigen flytter ind i stuen 

Krigens konsekvenser og kædereaktioner. Og fredens forudsætninger! 

 

Når bomberne falder, ændrer stemningen om spisebordet sig. Tillid og tryghed flytter ud, mens 

frygt og vrede flytter ind. De menneskelige reaktioner bærer præg af at være under pres. 

 

Krigen skaber kædereaktioner fra bomberne fra luften og ned i stuen. Mennesker flygter. Og på vej 

op ad motorvejen, spytter nogle. Andre raser mod dem, der spytter, og de sociale medier koger over 

af gensidigt had, frygt og raseri. Det smitter. 

 

Kædereaktionerne står i dehumaniseringens tegn. Først mange år efter at Mozhdeh fra sit skjul så 

skudsalverne regne ned over sin mor og bror, fandt hun ud af, at de monstre, hun så, var 

mennesker. Rigtige mennesker. Det kan virke som en menneskelig umulighed at få øje på 

mennesket bag monstret. Ikke desto mindre er det en af fredens forudsætningen. 

 

Mozhdeh Ghasemiyani, psykolog, og Mie Marcussen, cand.merc.jur. og konfliktmægler (MMCR), 

fortæller om sammenhænge mellem mikro- og makrokonflikter og om muligheder for at vende de 

destruktive konfliktspiraler, som krigen sætter i gang. 

 

Dato: 16. juni kl. 13:30 - 14:30 

Sted: G28 International Konfliktløsning - Allinge Havn, inder- og ydermole 

 

Børnekonventionen i mediation mellem skilsmisseforældre 

Hvordan kan man sikre børn ret til deltagelse, når skilsmisseforældre laver aftaler 

under mediation? 

Synspunkter og åben debat om de etiske dilemmaer, der kan være mellem at være faciliterende 

mediator i skilsmissekonflikter i forhold til en overordnet norm – som udtrykt i 

Børnekonventionen – om at børn både har ret til omsorg og bistand og ret til at udtale sig om sine 

egne synspunkter om forhold, der vedrører dem. Bør børn have en egen mulighed for at blive 

involveret eller skal de beskyttes mod involvering i forældrenes konflikter? Bør det overlades til 

forældrene at repræsentere børnene, så der ikke gribes unødigt ind i familielivet? Bør mediator da 

være garant for at børn kommer til orde i hvert fald indirekte? Mediation bygger på en tillid til, at 



parter selv kan finde frem til det, der er bedst for dem. Betyder det også, at de selv kan finde frem 

til det, der er bedst for deres børn? Hvem skal ellers varetage omsorgen for barnet? 

Ved Leise Døllner, konfliktmægler (MMCR) og bestyrelsesmedlem i Nordiske Mediatorer, og Ruth 

Juul, konfliktmægler (MMCR) og forfatter til bogen Barnets bedste – efter skilsmissen.  

Tid: 17. juni kl. 15:00 - 16:00 

Sted: G28 International Konfliktløsning - Allinge Havn, inder- og ydermole 

 

Dialog vs. debat 

Hvad nu hvis Clement var dialogmager, og Borgens debatter i stedet var dialoger? 

Den måde, vi er uenige på, er altafgørende for de resultater, vi skaber. Vold avler vold, præcis som 

fred avler fred. 

 

Lidt leg med ord fører os i retning af, hvad debat og dialog er. De battre på fransk betyder at slås på 

dansk. I debatten tæver vi hinanden med ord. Dialog kommer af dialogos og betyder igennem 

ordet. 

 

Vores overlevelsesinstinkter fører ofte til, at vi reagerer med fysisk, psykisk eller strukturel vold, 

når vi føler os pressede eller magtesløse. Det gælder både i dagligstuen, folketingssalen og de 

internationale konflikter. Vi sender kampfly og soldater i krig, mens dialogmagerne må blive 

hjemme. 

 

Mie Marcussen fortæller om de psykologiske mekanismer i konflikt, hvor tryk avler modtryk, og 

om muligheden for at finde dialogiske veje igennem konflikter, som fører til både bæredygtige og 

fredelige løsninger. 

 

V. næstformand i Nordiske Mediatorer Mie Marcussen, cand.merc.jur. og konfliktmægler 

(MMCR), forfatter og ekstern lektor på KU. 

 

Dato: 15. juni kl. 17:00 - 18:00 

Sted: G28 International Konfliktløsning - Allinge Havn, inder- og ydermole 

 

 



Hvordan vi taler sammen: Mæglingssession om Israel/Palæstina 

Vi sætter fokus på den politiske dialog og hvordan vi debatterer, med 

Israel/Palæstina som tema. 

I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores 

demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi 

skaber. 

 

Håndterer vi uenigheden destruktivt, udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den 

konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i 

globale konflikter og i politiske samtaler. 

 

RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen, cand.merc.jur. og konfliktmægler (MMCR) fra 

Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog, og afvikler derfor en mæglingssession 

med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF, og Nikolaj Villumsen, EL, til en dialog om 

både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil 

der være fælles refleksion om både indhold og proces. 

 

Tid: 16. juni kl. 17:00 - 18:00 

Sted: G28 International Konfliktløsning - Allinge Havn, inder- og ydermole 

 


