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Peace Engineering 
Lørdag d. 17. marts kl. 14-15.30 
 
Fra aggression til samarbejde 
v. LIVKOM Bestyrelsesmedlem 
Carl Plesner 
 

Carl arbejder i Kiev og 
København med 
IkkeVoldelig 
Kommunikation, og med 
IVK-baseret 
kriseforhandling på 
forskellige måder. Hans 

erfaring i at kombinere kriseforhandling med 
IVK spænder vidt; fra skolebørn, der mobber 
hinanden, til politi og demonstranter der slår 
hinanden ihjel. Han arbejder med IVK som 
fundament for fredsskabende dialog der 
fremmer samarbejde og trivsel. 
 
Vi kender alle til situationer, hvor vores børn, 
partner, kollegaer, chefer, kunder eller 
fremmede pludseligt gribes af vrede og 
aggressivitet i de vanskelige samtaler. Hvem 
skal købe ind og tage opvasken, hvordan får 
du lønforhøjelse eller har du oplevet at blive 
overfuset af en person, som mener du gjorde 
ham uret? Alt for nemt ender konflikter i brud 
på tillid, og tab af vilje til samarbejde. IVK-
baseret kriseforhandling viser vejen frem. 

 
 
Dialog with dignity 
Tirsdag d. 17. april kl. 19-21 
 
Forsoning efter borgerkrig i Nepal 
v. LIVKOM Bestyrelsesformand  
Kirsten Kristensen 
 

Kirsten har fra 2014-16 
arbejdet med forsoning i 
Nepal. I dette foredrag 
fortæller hun hvordan 
Ikkevoldelig Kommunikation 
(IVK – Girafsprog) skabte 
kontakt og forståelse mellem 

parterne. Vi ser film fra Nepal, om arbejdet 
for fred og med deltagere fra Nepals 
Ministerium for fred og genopbygning.  
 
• Hvordan er det at leve i en landsby, hvor vi 

tidligere har slået hinanden ihjel?  
• Måske har min nabo slået min far ihjel.  
• Måske har jeg tortureret en af mine naboer, 

så hun nu er invalid.  
• Hvordan kommer vi videre sammen? 
 
Og hvad betyder det for dig og mig, om der 
bliver fred i Nepal?  
Eller i Israel/ Palæstina? Eller i Syrien? 
 
Hvad kan vi lære af de store fredsprocesser, 
som hjælper os med at finde fred i hverdagen? 
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