
 

 
NORDISKE MEDIATORER 

 

MASTERS IN MEDIATION AND CONFLICT RESOLUTION · MMCR 

 
 
 
Vi har fagligt arrangement og generalforsamling den 16. marts, hvor vi håber at se en masse af jer.  
 
Programmet ser således ud:  
Kl. 13-15 Erfaringer i arbejdet med konflikter og krænkelser i sager fra den danske skolegård 
til Ukraine v. Carl Plesner 
 
Vi bevæger os i spændfeltet fra aggresivitet og fjendtlighed til dialog og samarbejde.  
 
Carls kerneområde er at skabe og opretholde en dialogramme, hvor konfliktens parter kan genoprette deres 
værdighed, oplevelse af retfærdighed og menneskelige integritet i kølvandet på destruktive og smertefulde 
konflikter. Han har erfaring i at intervenere som krise-forhandler i situationer hvor trusler, aggression og ensidigt 
brug af vold deaktiverer fredelig dialog. 
 
 
Carls afsæt er Ikke-voldelig-kommunikation. Han har været certificeret træner siden 2013 og oplægget handler om 
IVK baseret kriseforhandling som fundament for den fredsskabende dialog, der fremmer samarbejde og trivsel. 
 
Carl har bl.a. faciliteret fredelige dialoger for mange forskellige grupper - fra unge skolebørn i skolegården til 
drengebander i Københavns forstæder; vold i hjemmet; og også politikere, politi, civile, oprørere og militær som 
kæmper mod hinanden i Ukraine. 
 
Han har i flere år arbejdet for det danske politi som konfliktrådsmægler og som dialogue facilitation officer for den 
internationale diplomatiske OSCE-mission i krigszonen i Ukraine. I dag arbejder han som faglig leder på Skolen for 
Fredsingeniører i Ukraine - et fuldtids uddannelsesprogram på et år til at støtte deltagerne i at bringe fred til deres 
krigshærgede land. 
 
 
15.15-16.15 Lin Adrian - Nyt fra mæglingsfronten og masteruddannelsen 
 
16.25-17.00 Leg med konflikter v. Mie Marcussen 
 
17-18.30 Generalforsamling 
 
18.30 Middag 
 

 
 

TILMELDING: skriv til nordiskemediatorer senest 1. marts.  
 

PRIS: Generalforsamling er selvfølgelig gratis. 350 kr. for hele arrangementet eller 200 hvis man kun 
deltager i enten middag eller den faglige del.  
Indbetales senest 1. marts til:  

Danske Bank kontonummer: Reg.nr: 1551 Konto: 10310636  
Ved indbetalinger fra udlandet benyttes: 
Danske Bank, SWIFT – BIG: DABADKKK  
IBAN: DK79 3000 0010 3106 36 
 

STED:  

KU, Frederiksberg campus i ”Skov & Landskab / IGN bygningen”, der ligger på Rolighedsvej 23, 1958 
Frederiksberg C. Det foregår i den fine nye bygning, der ligger bagved den ældre gule murstensbygningen 
der har facade ud mod Rolighedsvej. Man kan køre til venstre rundt om bygningen og parkere i bunden til 
venstre. Husk at få Parkerings-billet i receptionen og læg den i forruden. 
  
Indtil middagen foregår det hele i det store mødelokale på første sal – kaldet ”Von Langen” 
Hvis I farer vild eller lignende – så ring bar til Jens mob: 2163 9114 
 

De bedste hilsener fra bestyrelsen 
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